
 

  
УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Сьоме демократичне скликання 

(Сімнадцята сесія) 

РІШЕННЯ 
 

від 15.09.2017. № 592-17/2017 

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 28.07.2017 р. № 47, від 28.07.2017 р. № 48, від 08.09.2017 р.  
№ 49 та від 15.09.2017 р. № 50, обласна рада 

вирішила: 

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

проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад 
об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських 
голів 29 жовтня 2017 року в сумі 1773,2 тис. гривень та виготовлення органами 
ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень 
для підготовки і проведення цих виборів – 13,7 тис. гривень і спрямувати їх як 
субвенції місцевим бюджетам згідно з додатком 1; 

субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво 
(капітальний ремонт) реконструкцію малих групових будинків, будинків 
підтриманого проживання, будівництво (придбання) житла для дитячих 
будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної 
документації в сумі 4918,6 тис. гривень та спрямувати її службі у справах дітей 
облдержадміністрації по спеціальному фонду (видатки розвитку) за КПКВКМБ 
2013112 “Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту”. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 4918,6 тис. гривень; 

субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання 
ангіографічного обладнання в сумі 6217,9 тис. гривень та спрямувати її 
департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації по спеціальному фонду 
(видатки розвитку) за КПКВКМБ 1412030 "Спеціалізована стаціонарна медична 
допомога населенню". 



При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 6217,9 тис. гривень; 

субвенцію 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 в сумі 222 318,7 тис. гривень і спрямувати її місцевим 
бюджетам згідно з додатком 2; 

субвенцію з державного бюджету на відшкодування вартості лікарських 
засобів для лікування окремих захворювань за КБКД 41033600 в сумі 
7093,4 тис. гривень та затвердити її розподіл між місцевими бюджетами згідно з 
додатком 2; 

зменшення 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 в сумі  
1 377,10 тис. гривень та здійснити її перерозподіл між місцевими бюджетами 
згідно з додатком 2; 

субвенцію з Коломийського міського бюджету в сумі 150,0 тис. гривень та 
спрямувати її управлінню культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) за КПКВКМБ 
2414070 "Музеї і виставки" для Національного музею народного мистецтва 
Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського;  

субвенції з Івано-Франківського міського бюджету: 
в сумі 90,0 тис. гривень та спрямувати її департаменту освіти, науки та 

молодіжної політики облдержадміністрації по загальному фонду (видатки 
споживання) за КПКВКМБ 1011070 "Надання загальної середньої освіти 
спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими 
навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) 
розумового розвитку" на утримання дітей в дошкільних групах в Івано-
Франківському навчально-реабілітаційному центрі Івано-Франківської обласної 
ради в сумі 90,0 тис. гривень, з них на оплату праці – 61,2 тис. гривень, на 
оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 11,8 тис. гривень; 

в сумі 200,0 тис. гривень та спрямувати її департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) за КПКВКМБ 
1412030 “Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню” для Івано-
Франківського обласного клінічного центру паліативної допомоги; 

субвенції з місцевих бюджетів за КБКД 41035000 "Інші субвенції" та 
спрямувати їх 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", а саме з: 

– Делятинського селищного бюджету Надвірнянського району в сумі 
300,0 тис. гривень для співфінансування об`єкта "Поточний середній ремонт 
автомобільної дороги загального користування державного значення Н-09 
Мукачеве – Львів на ділянці км 218+400 – км 317+698 Івано-Франківської 
області"; 

– Ланчинського селищного бюджету Надвірнянського району: 
в сумі 50,0 тис. гривень для співфінансування об`єкта "Поточний середній 

ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення  
Т-09-05 Делятин - Раківчик на ділянці км 0+000 – км 28+029"; 



в сумі 50,0 тис. гривень для співфінансування робіт з поточного 
середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного 
значення Т-09-05 Делятин – Раківчик на ділянці км 0+000 – км 28+027; 

– Стримбівського сільського бюджету Надвірнянського району в сумі 
100,0 тис. гривень для співфінансування об`єкта "Поточний середній ремонт 
автомобільної дороги загального користування державного значення Н-09 
Мукачеве – Львів на ділянці км 218+400 – км 317+698 Івано-Франківської 
області"; 

– Лоївського сільського бюджету Надвірнянського району в сумі 500,0 тис. 
гривень для співфінансування об`єкта "Поточний середній ремонт 
автомобільної дороги загального користування державного значення Н-09 
Мукачеве – Львів на ділянці км 218+400 – км 317+698 Івано-Франківської 
області"; 

– Верховинського районного бюджету в сумі 100,0 тис. гривень для 
співфінансування робіт з поточного середнього ремонту моста на км 43+930 
автомобільної дороги загального користування державного значення Р-24 
Татарів – Кам`янець-Подільський; 

– Снятинського районного бюджету в сумі 150,0 тис. гривень для 
співфінансування робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги 
загального користування державного значення Н-10 Стрий – Мамалига на 
ділянці км 103+900 – км 206+402 (м. Снятин); 

– Городенківського районного бюджету в сумі 144,37 тис. гривень для 
співфінансування робіт з поточного середнього ремонту моста на км 8+475 
автомобільної дороги загального користування місцевого значення О090403 
Лука – Коломия; 

– Рожнятівського районного бюджету в сумі 150,0 тис. гривень для 
поточного ремонту дороги Долина-Грабів-Цінева на ділянці Цінева-Ясеновець; 

– Долинського районного бюджету в сумі 300,0 тис. гривень для поточного 
ремонту дороги загального користування державного значення Н10 Стрий-
Мамалига (в межах м. Долина); 

– Делятинського селищного бюджету Надвірнянського району в сумі 
50,0 тис. гривень для поточного середнього ремонту автомобільної дороги 
загального користування державного значення Т-09-05 Делятин - Раківчик на 
ділянці км 0+000 – км 28+029; 

– Городенківського районного бюджету в сумі 1000,00 тис. гривень для 
поточного ремонту автомобільної дороги загального користування державного 
значення Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський на ділянках км 0+000-км 5+050, 
км 10+450-км 19+420, км 41+000-км48+000, км 69+629-км 78+200, км 94+450-км 
117+796, км 126+733-км 177+894; 

– Рожнятівського селищного бюджету Рожнятівського району в сумі 
300,0 тис. гривень для поточного дрібного ремонту автомобільної дороги 
загального користування місцевого значення С091107 Рожнятів – Липовиця. 

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

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 
75 561,0 тис. гривень та спрямувати її: 

– департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації в сумі 60168,0 тис. 
гривень; 

– департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації в сумі 
15393,0 тис. гривень; 

субвенції з місцевих бюджетів за КФКВ 410350 "Інші субвенції", а саме з: 
– Долинського районного бюджету: 



в сумі 284,465 тис. гривень та спрямувати її департаменту будівництва, 
житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації по спеціальному фонду (видатки розвитку) за КПКВКМБ 
4716310 "Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій" на 
фінансування об’єкта "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів в с. Вишків 
Долинського району Івано-Франківської області (нове будівництво) (коригування 
робочого проекту) – 284,465 тис. гривень"; 

в сумі 199,962 тис. гривень та спрямувати її департаменту будівництва, 
житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації по спеціальному фонду (видатки розвитку) за КПКВКМБ 
4716310 "Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій" на 
капітальний ремонт даху з утепленням фасаду для підвищення 
енергозбереження будівлі неврологічного відділення Долинської ЦРЛ по 
вул. О. Грицей, 15 в м. Долина Івано-Франківської області";  

–- Єзупільського селищного бюджету Тисменицького району в сумі 
36,0 тис. гривень 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 покрівлі приміщення головного корпусу обласного 
дитячого психоневрологічного санаторію в селищі Єзупіль Тисменицького 
району; 

– Івано-Франківського міського бюджету в сумі 50,0 тис. гривень 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 проведення реставраційних робіт 
приміщень Народного дому "Просвіта" на вул. Грушевського, 18 в м. Івано-
Франківську; 

– Рогатинського районного бюджету в сумі 294,770 тис. гривень та 
спрямувати її департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації по спеціальному фонду 
(видатки розвитку) за КПКВКМБ 4716310 "Реалізація заходів щодо 
інвестиційного розвитку територій": 

на капітальний ремонт даху Нижньолипицької сільської лікарняної 
амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Нижня Липиця 
Рогатинського району Івано-Франківської області в сумі – 28,047 тис. гривень; 

на капітальний ремонт даху Букачівської міської лікарні по вул. Чорновола, 
44 смт. Букачівці Рогатинського району Івано-Франківської області в сумі 
54,045 тис. гривень; 

на капітальний ремонт даху Букачівської міської лікарні (утеплення 
фасадів) по вул. Чорновола, 44 в смт. Букачівці Рогатинського району Івано-
Франківської області в сумі – 54,032 тис. гривень; 

на капітальний ремонт даху, утеплення фасаду, заміна вікон та дверей 
Беньківської сільської лікарської амбулаторії в с. Беньківці Рогатинського 
району Івано-Франківської області в сумі – 55,094 тис. гривень; 

на капітальний ремонт Колоколинської сільської лікарської амбулаторії 
(заміна вікон та утеплення фасадів) в с. Колоколин Рогатинського району Івано-
Франківської області в сумі – 26,018 тис. гривень; 

на капітальний ремонт Княгиницької сільської лікарської амбулаторії 
(заміна вікон та утеплення фасадів) в с. Княгиничі Рогатинського району Івано-
Франківської області в сумі – 31,040 тис. гривень; 



на капітальний ремонт по заміні вікон та дверей на металопластикові у 
Васючинській ЗОШ І-ІІІ ст. Рогатинської районної ради в сумі – 46,494 тис. 
гривень; 

– Богородчанського районного бюджету в сумі 1 000,0 тис. гривень та 
спрямувати її департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації по спеціальному фонду 
(видатки розвитку) за КПКВКМБ 4716310 "Реалізація заходів щодо 
інвестиційного розвитку територій" для співфінансування проекту регіонального 
розвитку "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів в с. Раковець Богородчанського 
району Івано-Франківської області – нове будівництво"; 

– Кропивницького сільського бюджету Калуського району в сумі 96,0 тис. 
гривень 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 даху 
лікарської амбулаторії в селі Кропивник Калуського району Івано-Франківської 
області; 

– Тисменицького районного бюджету в сумі 150,0 тис. гривень 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 приміщень 
Павлівського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів – дошкільний навчальний заклад" Тисменицького району; 

– Верховинського районного бюджету в сумі 500,0 тис. гривень та 
спрямувати її департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації (для Служби 
автомобільних доріг в області) по спеціальному фонду за КПКВКМБ 4716650 
"Утримання та розвиток інфраструктури доріг" для співфінансування робіт з 
капітального ремонту автомобільної дороги загального користування 
державного значення Р-62 Криворівня – Чернівці на ділянці км 0+000 –  
км 13+800; 

– Снятинського районного бюджету в сумі 100,0 тис. гривень 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 реконструкції центрального корпусу 
Снятинської центральної районної лікарні на вул. Стефаника в м. Снятині; 

– Верхньоясенівського сільського бюджету Верховинського району в сумі 
300,0 тис. гривень та спрямувати її департаменту будівництва, житлово-
комунального господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації (для Служби автомобільних доріг в області) по 
спеціальному фонду за КПКВКМБ 4716650 "Утримання та розвиток 
інфраструктури доріг" для співфінансування робіт з капітального ремонту 
автомобільної дороги загального користування державного значення Р-62 
Криворівня – Чернівці на ділянці км 0+000 – км 0+000 – км 13+800; 

– Надвірнянського районного бюджету в сумі 49,0 тис. гривень та 
спрямувати її департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації по спеціальному фонду 
(видатки розвитку) за КПКВКМБ 4716310 "Реалізація заходів щодо 
інвестиційного розвитку територій" на капітальний ремонт загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів в с. Чорний Потік Надвірнянського району; 

– Ясеновецького сільського бюджету Рожнятівського району в сумі 
374,0 тис. гривень та спрямувати її департаменту будівництва, житлово-



комунального господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації по спеціальному фонду (видатки розвитку) за КПКВКМБ 
4716310 "Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій" на 
капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Незалежності в селі 
Ясеновець Рожнятівського району Івано-Франківської області; 

– Яремчанського міського бюджету в сумі 315,0 тис. гривень та спрямувати 
її департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації по спеціальному фонду 
(видатки розвитку) за КПКВКМБ 4716310 "Реалізація заходів щодо 
інвестиційного розвитку територій": 

на будівництво Яремчанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 2 
(мікрорайон Дора) (перерахунок кошторисної документації в ціни 2013 року) в 
сумі – 150,0 тис. гривень; 

на реконструкцію приміщення школи в с. Вороненко Яремчанської міської 
ради Івано-Франківської області з подальшим перепрофілюванням школи І 
ступеня в навчально-виховний комплекс в сумі – 10,0 тис. гривень; 

на капітальний ремонт інфекційного відділення Яремчанської центральної 
міської лікарні" - 155,0 тис. гривень; 

– Болехівського міського бюджету в сумі 550,0 тис. гривень 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 дороги вулиці Січових Стрільців у м. Болехів в 
сумі 500,0 тис.гривень; 

для капітального ремонту КЗ "Івано-Франківський обласний госпіталь 
ветеранів війни" по вул. Шкрумеляка, 26 в м. Коломия (частини корпусу “А” 
(лікарня) з операційним блоком)” в сумі 50,0 тис. гривень; 

субвенції з місцевих бюджетів 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", а саме з: 

– Богородчанського районного бюджету в сумі 40,0 тис. гривень для 
капітального ремонту КЗ "Івано-Франківський обласний госпіталь ветеранів 
війни" по вул. Шкрумеляка, 26 в м. Коломия (частина корпусу "А" (лікарня) з 
операційним блоком); 

– Галицького районного бюджету в сумі 260,0 тис. гривень, з них: 
"Добудова незавершеного будівництва блоків №1, 2 (їдальня та спорт 

корпус) Мединського НВК Галицького району Івано-Франківської області. Нове 
будівництво" - 140,0 тис. гривень; 

"Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с. Крилос Галицького 
району Івано-Франківської області (І черга) – 120,0 тис. гривень. 

за КПКВКМБ 4719110 "Охорона та раціональне використання природних 
ресурсів", а саме з: 

– Угринівського сільського бюджету Тисменицького району для 
проведення робіт на об`єкті "Зовнішня побутова каналізація. Вул. Незалежності 
№ 1 - № 372 с. Угринів, вул. Світла-Карпатська, Івасюка с. Клузів 
Тисменицького району Івано-Франківської області (нове будівництво)" – 
1 000,0 тис. гривень. 

2. Збільшити обсяг доходів загального фонду обласного бюджету на 
27 002,834 тис. гривень, у тому числі: 

податок та збір на доходи фізичних осіб – на 25 700,0 тис. гривень; 
інші надходження – 802,834 тис. гривень; 



концесійні платежі щодо об`єктів комунальної власності (крім тих, які 
мають цільове спрямування згідно із законом) – 500,0 тис. гривень. 

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

– департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації по спеціальному фонду 
(видатки розвитку) в сумі 9 701,022 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 9 701,022 тис. гривень; 

– департаменту охорони здоров`я облдержадміністрації в сумі 1 699,0 тис. 
гривень, з них по загальному фонду (видатки споживання) – 1 379,0 тис. 
гривень, по спеціальному фонду (видатки розвитку) – 320,0 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 320,0 тис. гривень; 

– департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації 
в сумі 685,443 тис. гривень, з них по загальному фонду (видатки споживання) – 
387,443 тис. грн., по спеціальному фонду (видатки розвитку) – 298,0 тис. 
гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду на суму 298,0 тис. гривень; 

– управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації 
по загальному фонду (видатки споживання) в сумі 200,0 тис. гривень; 

– управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) в сумі 
130,0 тис. гривень; 

– юридичному відділу облдержадміністрації по спеціальному фонду 
(видатки розвитку) в сумі 300,0 тис. гривень. 

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

– обласній раді в сумі 5 265,04119 тис. гривень, з них по загальному фонду 
(видатки споживання) – 3 930,04119 тис. гривень, по спеціальному фонду 
(видатки розвитку) – 1 335,0 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 1 335,0 тис. гривень; 

– управлінню спорту облдержадміністрації в сумі 1 800,0 тис. гривень, з 
них по загальному фонду (видатки споживання) – 400,0 тис. гривень, по 
спеціальному фонду (видатки розвитку) – 1 400,0 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду на суму 1 400,0 тис. гривень. 

– управлінню з питань цивільного захисту облдержадміністрації по 
спеціальному фонду (видатки розвитку) в сумі 62,450 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду на суму 62,450 тис. гривень; 

– департаменту фінансів облдержадміністрації в сумі 7 159,878 тис. 
гривень для надання субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам, з них 
по загальному фонду (видатки споживання) – 1 713,0 тис. гривень, по 
спеціальному фонду (видатки розвитку) – 5 446,878 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 5 446,878 тис. гривень. 

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

бюджету, який склався на 01.01.2017 року, а саме: 
– обласній раді по загальному фонду (видатки споживання) за КПКВКМБ 

0118600 "Інші видатки" на виконання заходів програми з виконання робіт із 



землеустрою для забезпечення оформлення права на земельні ділянки 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2017-2018 
роки в сумі 60,0 тис. гривень; 

– для надання субвенції з обласного бюджету департаменту фінансів 
облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) за КПКВКМБ 
7618370 "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 
програм соціального-економічного та культурного розвитку регіонів" на 
виконання заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку 
області на 2017 рік в сумі 50,0 тис. гривень на покращення матеріально-
технічного забезпечення; 

– юридичному відділу облдержадміністрації за КПКВКМБ 0218370 
"Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 
соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" для надання субвенції 
з обласного бюджету Головному управлінню Національної поліції в області на 
виконання заходів регіональної цільової програми профілактики 
правопорушень на 2016-2020 роки в сумі 199,135 тис. гривень, з них: по 
загальному фонду (видатки споживання) - 116,1 тис. гривень, по спеціальному 
фонду (видатки розвитку) - 83,035 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 83,035 тис. гривень; 

– господарському управлінню обласної державної адміністрації по 
загальному фонду (видатки споживання) за КПКВКМБ 0118600 "Інші видатки" 
на виконання заходів регіональної цільової програми діяльності господарського 
підрозділу господарського управління облдержадміністрації на 2017-2019 роки 
в сумі 100,0 тис. гривень; 

– управлінню спорту обласної державної адміністрації по загальному 
фонду (видатки споживання) за КПКВКМБ 1315062 "Підтримка спорту вищих 
досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в 
регіоні" для громадської організації "Баскетбольний клуб "Говерла" в сумі 
100,0 тис. гривень; 

– департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації по спеціальному 
фонду (видатки розвитку) за КПКВКМБ 1412010 "Багатопрофільна стаціонарна 
медична допомога населенню" для капітального ремонту приміщень 
хірургічного корпусу Івано-Франківської обласної клінічної лікарні в сумі 
25,0 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 25,0 тис. гривень. 

4.2. Залишок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам, який склався станом на 01.01.2017 року, департаменту фінансів 
облдержадміністрації за КПКВКМБ 7618610 "Субвенція за рахунок залишку 
коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що 
утворився на початок бюджетного періоду" по загальному фонду (видатки 
розвитку) для надання субвенції місцевим бюджетам на проведення заходів з 
впровадження енергозберігаючих технологій в опорних школах, які утворилися 
в поточному році, в сумі 4 470,0 тис. гривень: 

Галицькому районному бюджету – 1 490,0 тис. гривень (Дубівецька ЗОШ  
І-ІІІ ступенів); 

Рогатинському районному бюджету – 1 490,0 тис. гривень 
(Верхньолипицька ЗОШ І-ІІІ ступенів); 

Тлумацькому районному бюджету – 1 490,0 тис. гривень (Обертинська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів). 

5. Затвердити: 
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 тарифами, що 
затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи 
місцевого самоврядування між місцевими бюджетами по загальному фонду в 
сумі 8 371,98696 тис. гривень згідно з додатком 2;  

розподіл коштів субвенції 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, на 2017 рік" згідно з додатком 2; 

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 2; 

перерозподіл обсягу субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам 
на поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій та інвалідів війни по 
загальному фонду між місцевими бюджетами згідно з додатком 4; 

зменшення обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
для надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в 
сумі 118,5 тис. гривень згідно з додатком 5; 

 розпорядження облдержадміністрації та обласної ради від 28.08.2017 
року № 504/664-р “Про внесення змін до розпорядження облдержадміністрації 
та обласної ради від 21.02.2017 року № 80/68-р (зі змінами)”; 

розпорядження облдержадміністрації та обласної ради від 14.09.2017 року 
№ 532/708-р “Про внесення змін до розпорядження облдержадміністрації та 
обласної ради від 21.02.2017 року № 80/68-р (зі змінами)”. 

6. Зменшити бюджетні призначення департаменту будівництва, житлово-
комунального господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 
по спеціальному фонду (видатки розвитку) в сумі 300,0 тис. гривень 
(передбачену додатком 2 до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 
11.05.2017 року № 310-р та від 19.07.2017 року № 484-р) та спрямувати її 
департаменту фінансів облдержадміністрації по спеціальному фонду (видатки 
розвитку) для надання субвенцій Тисменицькому районному бюджету – 
200,0 тис. гривень та Косівському районному бюджету – 100,0 тис. гривень.  

7. Здійснити передачу бюджетних призначень: 
7.1. Зменшити бюджетні призначення департаменту соціальної політики 

облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) за КПКВКМБ 
1513400 "Інші видатки на соціальний захист населення" у загальному фонді 
обласного бюджету на виконання заходів обласної програми підтримки сімей 
загиблих і постраждалих під час масових акцій громадського протесту в період 



з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, 
які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що 
утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності 
України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції в районах її проведення, затвердженої рішенням 
обласної ради від 06.06.2014 року № 1259-28/2014 (зі змінами) в сумі 520,0 тис. 
гривень та відповідно збільшити їх департаменту фінансів облдержадміністрації 
за КПКВКМБ 7618800 "Інші субвенції" для надання субвенції з обласного 
бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів обласної програми 
підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій громадського 
протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, учасників 
бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих 
формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали 
безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення, 
затвердженої рішенням обласної ради від 06.06.2014. № 1259-28/2014 (зі 
змінами) згідно з додатком 6. 

7.2. Зменшити бюджетні призначення департаменту освіти, науки та 
молодіжної політики облдержадміністрації по загальному фонду (видатки 
споживання) за КПКВКМБ 1011100 "Підготовка робітничих кадрів професійно-
технічними закладами та іншими закладами освіти" по загальному фонду 
(видатки споживання) обласного бюджету у сумі 250,0 тис. гривень та 
відповідно збільшити їх департаменту фінансів облдержадміністрації за 
КПКВКМБ 7618800 "Інші субвенції" для надання субвенції з обласного бюджету 
Івано-Франківському міському бюджету для оновлення меблів у гуртожитках, 
навчальних кабінетах і майстернях, лабораторіях, актових та спортивних залах 
професійно-технічних навчальних закладів на виконання заходів Програми 
розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки: 

Івано-Франківський професійний політехнічний ліцей – 40,0 тис. гривень; 
Івано-Франківський професійний будівельний ліцей – 110,0 тис. гривень; 
Центр професійно-технічної освіти № 1 – 100,0 тис. гривень. 
7.3. Зменшити бюджетні призначення департаменту агропромислового 

розвитку облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) за 
КПКВКМБ 5327340 "Заходи з проведення лабораторно-діагностичних, 
лікувально-профілактичних робіт, утримання ветеринарних лікарень та 
ветеринарних лабораторій" в сумі 210,0 тис. гривень, в т.ч. по регіональній 
цільовій програмі проведення лабораторно-діагностичних та лікувально-
профілактичних робіт у сфері ветеринарної медицини в Івано-Франківській 
області на 2017-2018 роки – 150,0 тис. гривень та відповідно збільшити їх по 
спеціальному фонду (видатки розвитку) в сумі 210,0 тис. гривень на виконання 
заходів регіональної цільової програми проведення лабораторно-діагностичних 
та лікувально-профілактичних робіт у сфері ветеринарної медицини в Івано-
Франківській області на 2017-2018 роки. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 210,0 тис. гривень. 

7.4. Зменшити бюджетні призначення департаменту освіти, науки та 
молодіжної політики облдержадміністрації по спеціальному фонду (видатки 
розвитку) за КПКВКМБ 1011220 "Інші освітні програми" в сумі 2 600,0 тис. 
гривень, та відповідно збільшити їх департаменту будівництва, житлово-
комунального господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації за КПКВКМБ 4716310 "Реалізація заходів щодо 
інвестиційного розвитку території" по спеціальному фонду (видатки розвитку), а 
саме: 



– для реконструкції Черченського обласного навчально-реабілітаційного 
центру Івано-Франківської обласної ради з добудовою корпусу в с. Черче 
Рогатинського району Івано-Франківської області в сумі 1 500,0 тис. гривень; 

– для проведення капітального ремонту (заміни старих віконних блоків на 
енергозберігаючі) приміщень навчальних закладів області в сумі 700,0 тис. 
гривень: 

Печеніжинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат – 300,0 тис. 
гривень; 

Тлумацька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат – 170,0 тис. 
гривень; 

Солотвинська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів – 
180,0 тис. гривень; 

Яблунівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат – 50,0 тис. 
гривень; 

– для проведення капітального ремонту приміщення Прикарпатського 
військово-спортивного ліцею-інтернату в сумі 400,0 тис. гривень. 

7.5. Зменшити бюджетні призначення службі у справах дітей 
облдержадміністрації за КПКВКМБ 2013112 "Заходи державної політики з 
питань дітей та їх соціального захисту" по спеціальному фонду (видатки 
розвитку) в сумі 1140,00 тис. гривень та відповідно збільшити їх департаменту 
фінансів облдержадміністрації 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" за КПКВ 7618800 "Інші 
субвенції" по спеціальному фонду (видатки розвитку) для надання субвенції з 
обласного бюджету: 

 Коломийському районному бюджету – у сумі 250,0 тис. гривень для 
придбання житла особі з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування Кваснюку Олегу Олександровичу, 24.03.1999 р.н. та дитині-сироті 
Кваснюк Діані Олександрівні, 20.03.2000 р.н., жителям Коломийського району; 

Верховинському районному бюджету – у сумі 100,0 тис. гривень на ремонт 
житлового будинку дитини, позбавленої батьківського піклування Пип'юк Любові 
Василівни, 17.09.1999 р.н., жительки Верховинського району; 

Надвірнянському районному бюджету – у сумі 540,0 тис. гривень на 
придбання житла особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування: Яремчуку Роману Дмитровичу, 30.11.1994 р.н., 
Яремчук Іванні Дмитрівні, 16.06.1996 р.н., Яремчуку Дмитру Дмитровичу, 
22.09.1997 р.н. та дітям, позбавленим батьківського піклування Яремчук Ользі 
Дмитрівні, 24.07.1999 р.н., Яремчук Марії Дмитрівні, 04.09.2005 р.н., Яремчуку 
Назару Дмитровичу, 16.02.2002 р.н., Яремчуку Юрію Дмитровичу, 18.03.2004 
р.н., жителям Надвірнянського району; 

Калуському міському бюджету – у сумі 100,00 тис. гривень для придбання 
житла особі з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 
Дідович Вікторії Станіславівні, 03.08.1998 р.н.; 

Яремчанському міському бюджету – у сумі 150,00 тис. грн. для придбання 
житла особі з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 
Настуняк Нелі Романівні 07.04.1998 р.н. 

7.6. Зменшити бюджетні призначення управлінню спорту 
облдержадміністрації за КПКВКМБ 1315061 “Забезпечення діяльності місцевих 
центрів фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” та проведення 
фізкультурно-масових заходів серед населення регіону” по спеціальному фонду 
(видатки розвитку) в сумі 254,5 тис. гривень та відповідно збільшити їх 
департаменту фінансів облдержадміністрації за КПКВ 7618800 “Інші субвенції” 
по спеціальному фонду (видатки розвитку) для надання субвенції з обласного 



бюджету місцевим бюджетам на встановлення спортивних майданчиків з 
антивандальним тренажерним обладнанням, а саме: 

Косівському районному бюджету (с. Рибне) - 63,625 тис. гривень; 
Болехівському міському бюджету (с. Гузіїв) - 63,625 тис. гривень; 
Тисменицькому районному бюджету (с. Черніїв) - 63,625 тис. гривень; 
Верховинському районному бюджету (с. Яблуниця) - 63,625 тис. гривень. 
8. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень: 
8.1. По департаменту освіти, науки та молодіжної політики 

облдержадміністрації зменшивши їх по спеціальному фонду (видатки розвитку) 
за КПКВКМБ 1011220 "Інші освітні програми" на суму 287, 443 тис. гривень та 
відповідно збільшивши їх 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)". 

При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) на суму 287,443 тис. гривень. 

8.2. По департаменту освіти, науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації зменшивши їх по загальному фонду (видатки 
споживання) за: 

КПКВКМБ 1011090 "Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" на суму 1427,0 тис. 
гривень, в тому числі на оплату праці – 1170,0 тис. гривень; 

КПКВКМБ 1011120 "Підготовка кадрів вищими навчальними закладами  
І і ІІ рівнів акредитації" на суму 665,0 тис. гривень; 

КПКВКМБ 1011220 "Інші освітні програми" на суму 290,0 тис. гривень; 
та відповідно збільшивши їх: 
по загальному фонду (видатки споживання) за: 
 КПКВКМБ 1011070 "Надання загальної середньої освіти спеціальними 

загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними 
закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового 
розвитку" на суму 140,0 тис. гривень; 

КПКВКМБ 1011100 "Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними 
закладами та іншими закладами освіти" на суму 1792,0 тис. гривень, в тому 
числі на оплату праці – 1470,0 тис. гривень; 

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" на суму 150,0 тис. гривень; 

КПКВКМБ 1011120 "Підготовка кадрів вищими навчальними закладами  
І і ІІ рівнів акредитації" на суму 300,0 тис. гривень.  

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду на суму 450,0 тис. гривень. 

8.3. По управлінню спорту облдержадміністрації за КПКВКМБ 1315031 
"Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл" зменшивши їх по загальному фонду (видатки споживання) на 
суму 15,0 тис. гривень та відповідно збільшивши їх по спеціальному фонду 
(видатки розвитку).  

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) на суму 15,0 тис. гривень. 

8.4. По департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації 
зменшивши їх по спеціальному фонду (видатки розвитку) за КПКВКМБ 1412220 
"Інші заходи в галузі охорони здоров’я" на виконання комплексної програми 
"Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020" на суму 800,0 тис. гривень та 



відповідно збільшити їх по спеціальному фонду (видатки розвитку) за КПКВКМБ 
1412220 "Інші заходи в галузі охорони здоров’я" на виконання регіональної 
цільової програми "Репродуктивне здоров’я населення Івано-Франківської 
області" на період до 2020 року. 

8.5. По департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації зменшивши їх по 
спеціальному фонду (видатки розвитку) за КПКВКМБ 4716110 "Регіональна 
цільова програма "Питна вода" на 2012-2020 роки" на суму 300,0 тис. гривень та 
відповідно збільшивши їх департаменту фінансів облдержадміністрації за 
КПКВКМБ 7618800 "Інші субвенції" для надання субвенцій з обласного бюджету 
місцевим бюджетам по спеціальному фонду (видатки розвитку) на виконання 
заходів зазначеної програми (додаток 7). 

8.6. По департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації зменшивши їх по 
спеціальному фонду (видатки розвитку) за КПКВКМБ 4716060 "Регіональна 
цільова програма зовнішнього освітлення селищних та сільських населених 
пунктів області до 2020 року" в сумі 500,0 тис. гривень та відповідно збільшити 
їх департаменту фінансів облдержадміністрації за КПКВКМБ 7618800 "Інші 
субвенції" для надання субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам по 
спеціальному фонду (видатки розвитку) на виконання заходів зазначеної 
програми (додаток 8). 

8.7. По департаменту економічного розвитку, промисловості та 
інфраструктури облдержадміністрації за КПКВКМБ 7317410 "Цільова програма 
енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з 
відновлюваних джерел енергії Івано-Франківської області на 2016-2020 роки":  

зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки 
споживання) в сумі 465,0 тис. гривень та відповідно збільшити їх по 
спеціальному фонду (видатки розвитку); 

зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки 
споживання) в сумі 1035,0 тис. гривень та відповідно збільшити їх 
департаменту фінансів облдержадміністрації за КПКВКМБ 7618800 "Інші 
субвенції" для надання субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам по 
спеціальному фонду (видатки розвитку) на виконання заходів зазначеної 
програми (додаток 9). 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду на суму 1500,0 тис. гривень. 

8.8. По департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації зменшивши їх по 
спеціальному фонду (видатки розвитку) за КПКВКМБ 4718600 "Регіональна 
цільова програма "Духовне життя" на 2016-2020 роки" в сумі 840,0 тис. гривень 
та відповідно збільшити їх департаменту фінансів облдержадміністрації за 
КПКВКМБ 7618800 "Інші субвенції" для надання субвенцій з обласного бюджету 
місцевим бюджетам по спеціальному фонду (видатки розвитку) на виконання 
заходів зазначеної програми (додаток 10). 

9. Внести зміни до кошторисних призначень по обласній раді , а саме: 
зменшити кошторисні призначення за КПКВКМБ 0118600 "Програма розвитку 
місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки" за 
КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню (надання адресної матеріальної 
допомоги)" на суму 8,6 тис. гривень та відповідно збільшити їх за КЕКВ 3110 
"Придбання обладнання і предметів довгострокового користування". 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) на суму 8,6 тис. гривень. 



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

Снятинському районному бюджету в сумі 10,0 тис. гривень для надання 
одноразової допомоги жительці села Бучачки (вул. Л. Українки, 40) Білик 
Наталії Петрівні для перевезення тіла чоловіка Білика Віталія Миколайовича, 
який трагічно загинув у Республіці Польща 27.03.2017 року (розпорядження 
облдержадміністрації та обласної ради від 14.07.2017 р. № 395/601-р); 

Галицькому районному бюджету в сумі 10,0 тис. гривень для надання 
допомоги мешканці с. Тустань Галицького району Грудзевич Марії Дмитрівні 
для перевезення тіла сина Грудзевича Петра Васильовича з Португалії 
(розпорядження облдержадміністрації та обласної ради від 27.07.2017. 
№ 437/621-р); 

Городенківському районному бюджету в сумі 10,0 тис. грн. для надання 
допомоги мешканці с. Ясенів-Пільний Городенківського району Візінській 
Світлані Миколаївні для перевезення з Італії тіла матері Никифорук Марії 
Михайлівни (розпорядження облдержадміністрації та обласної ради від 
27.07.2017. № 436/620-р); 

Косівському районному бюджету в сумі 5,0 тис. грн. для надання допомоги 
жительці села Баня-Березів Косівського району Григорчук О. В. на відновлення 
господарських будівель, пошкоджених пожежею 25 березня 2017 року 
(розпорядження облдержадміністрації та обласної ради від 27.06.2017. 
№ 362/567-р); 

 Рогатинському районному бюджету в сумі 10,0 тис. гривень. для надання 
допомоги жителю села Чернів Рогатинського району Остащуку В. С. на 
відновлення житлового будинку, пошкодженого буревієм 25 липня 2017 року 
(розпорядження облдержадміністрації та обласної ради від 05.09.2017. 
№ 521/678-р); 

Тисменицькому районному бюджету в сумі 5,0 тис. гривень для надання 
допомоги жительці с. Драгомирчани Тисменицького району Силич М. Ф. на 
відновлення житлового будинку, пошкодженого пожежею 18 травня 2017 року 
(розпорядження облдержадміністрації та обласної ради від 27.07.2017. 
№ 438/622-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: 

11.1. У додатку 3: 
по розпоряднику коштів "Департамент будівництва, житлово-комунального 

господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації": 
у позиції "4716310 Капітальний ремонт відділення радіології КЗ 

"Прикарпатський клінічний онкологічний центр" цифри "1000,0" замінити 
цифрами "995,8"; 

доповнити перелік об’єктів:  
позицією: "4716650 "Капітальний ремонт моста через р. Чорна Річка на 

автомобільній дорозі Верхній Ясенів – Голови, км 5+779 в с. Красноїлля 
Верховинського району – 4,2 тис. гривень"; 

11.2. У додатку 4: 
по розпоряднику коштів "Департамент будівництва, житлово-комунального 

господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації" назву 
об’єкта "Капітальний ремонт приміщень районного будинку культури відділу 
культури Калуської РДА" замінити на "Ремонтно-реставраційні роботи 
районного будинку культури на вул. Шевченка, 8 в м. Калуші Івано-Франківської 
області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)"; 

по розпоряднику коштів "Богородчанський районний бюджет" назву об’єкта 
"Встановлення твердопаливного котла Раковецького НВК Богородчанського 



району" замінити на "Утеплення стін приміщення Раковецького НВК 
Богородчанського району". 

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

у додатку 1:  
по розпоряднику коштів "Департамент будівництва, житлово-комунального 

господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації": 
доповнити перелік об’єктів позицією "Поточний ремонт дорожнього 

покриття автомобільної дороги загального користування місцевого значення 
Товмачик – Торговиця (в межах Голосківської сільської ради) Коломийського 
району (для Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області) –  
100,0 тис. гривень"; 

по розділу "Субвенції місцевим бюджетам":  
виключити позиції:  
"Коломийський районний бюджет – 100,0 тис. гривень";  
"Капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги 

Товмачик – Торговиця (в межах Голосківської сільської ради) Коломийського 
району – 100,0 тис. гривень". 

13. Внести зміни до рішення обласної ради від 30.06.2017. № 531-16/2017, 
а саме: 

13.1. У додатку 2: 
по розпоряднику коштів "Бюджет Матеївецької об’єднаної територіальної 

громади": 
у позиції "7618800 "Капітальний ремонт адмінбудинку старостинського 

округу сіл Семаківці, Замулинці, Кринички Матеївецької сільської ради 
об`єднаної територіальної громади Коломийського району цифри "90,0" 
замінити цифрами "150,0"; 

у позиції "7618800 "Капітальний ремонт адмінбудинку старостинського 
округу сіл Дебеславці, Залуччя, Ганнів, Липники Матеївецької сільської ради 
об`єднаної територіальної громади Коломийського району цифри "150,0" 
замінити цифрами "90,0". 

По розпоряднику коштів "Косівський районний бюджет" вилучити позицію 
"7618800 "Капітальний ремонт ФАПу в с. Прокурава Косівського району – 
20,0 тис. гривень". 

Доповнити додаток розпорядником коштів "Бюджет Космацької об’єднаної 
територіальної громади" та позицією "7618800 "Капітальний ремонт ФАПу в 
с. Прокурава Косівського району – 20,0 тис. гривень" (спеціальний фонд). 

по розпоряднику коштів "Тисменицький районний бюджет" назву об`єкта 
"Встановлення дитячого ігрового майданчика в м. Тисмениця" замінити на 
"Придбання антивандального тренажерного обладнання для спортивного 
майданчика в м. Тисмениці"; 

по розпоряднику коштів "Надвірнянський районний бюджет": 
– по об`єкту "Придбання обладнання для облаштування спортивно-

тренажерного майданчика в Ланчинській ЗОШ І-ІІ ступенів Надвірнянського 
району" цифри "80,0" замінити цифрами "49,0"; 

– доповнити позицією:  
"Придбання обладнання для облаштування спортивно-тренажерного 

майданчика в Ланчинській ЗОШ І-ІІІ ступенів Надвірнянського району" – 
31,0 тис. гривень; 

по розпоряднику коштів "Бюджет Тлумацької об’єднаної територіальної 
громади" назву об’єкта "Придбання обладнання в інтерактивний клас для 
Тлумацької гімназії" замінити на "Придбання обладнання в комп’ютерний клас 
для Тлумацької гімназії"; 



по розпоряднику коштів "Калуський міський бюджет" по об’єкту "Зміцнення 
матеріально-технічної бази для Калуської загальноосвітньої школи № 6  
І-ІІІ ступенів в м. Калуші Івано-Франківської області" зменшити бюджетні 
призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму  
23,2 тис. гривень та відповідно збільшити їх по спеціальному фонду (видатки 
розвитку) на суму 23,2 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду на суму 23,2 тис. гривень. 

13.2. У пункті 8.6 слова та цифри "Косівському районному бюджету – в 
сумі 35,0 тис. гривень для впровадження міні-котельні, газифікації Будинку 
культури с. Брустури" замінити словами та цифрами "Бюджету Космацької 
селищної ради об’єднаної територіальної громади Косівського району – в сумі 
35,0 тис. гривень для впровадження міні-котельні, газифікації Будинку культури 
с. Брустури". 

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 15.09.2017. № 592-17/2017 

 
 

РОЗПОДІЛ 
субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і 

проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад 
об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, 
міських голів 29 жовтня 2017 року та на виготовлення органами ведення 
Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для 

підготовки і проведення цих виборів 
тис. грн. 

Найменування регіону та перших 
місцевих виборів 

Обсяг субвенції з 
державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

підготовку і 
проведення перших 
виборів депутатів 

сільських, селищних, 
міських рад 
об’єднаних 

територіальних громад 
і відповідних 

сільських, селищних, 
міських голів  

29 жовтня 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 
перших виборів депутатів 

сільських, селищних, міських 
рад об’єднаних 

територіальних громад і 
відповідних сільських, 
селищних, міських голів  

29 жовтня 2017 року 
Івано-Франківська область – усього 1773,2 13,7 
у тому числі:   
Богородчанському районному 
бюджету 
перші вибори депутатів Дзвиняцької 
сільської ради Дзвиняцької сільської 
об’єднаної територіальної громади та 
Дзвиняцького сільського голови 
(Дзвиняцька сільська рада 
Богородчанського району) 

183,8 1,9 

Калуському районному бюджету  1,2 
Косівському районному бюджету 
перші вибори депутатів Рожнівської 
сільської ради Рожнівської сільської 
об’єднаної територіальної громади та 
Рожнівського сільського голови 
(Рожнівська сільська рада 
Косівського району) 

450,4 
 
 
 
 
 

213,4 

2,4 

перші вибори депутатів Яблунівської 
селищної ради Яблунівської селищної 
об’єднаної територіальної громади та 
Яблунівського селищного голови 
(Яблунівська селищна рада 
Косівського району) 

 
 
 
 
 

237,0 

 

Надвірнянському районному 
бюджету 
перші вибори депутатів 
Переріслянської сільської ради 
Переріслянської сільської об’єднаної 
територіальної громади та 
Переріслянського сільського голови 
(Переріслянська сільська рада 
Надвірнянського району) 

367,2 
 
 
 
 
 
 
 

185,1 

2,3 

 
 



Найменування регіону та перших 
місцевих виборів 

Обсяг субвенції з 
державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

підготовку і 
проведення перших 
виборів депутатів 

сільських, селищних, 
міських рад 
об’єднаних 

територіальних громад 
і відповідних 

сільських, селищних, 
міських голів  

29 жовтня 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 
перших виборів депутатів 

сільських, селищних, міських 
рад об’єднаних 

територіальних громад і 
відповідних сільських, 
селищних, міських голів  

29 жовтня 2017 року 
перші вибори депутатів Ланчинської 
селищної ради Ланчинської селищної 
об’єднаної територіальної громади та 
Ланчинського селищного голови 
(Ланчинська селищна рада 
Надвірнянського району) 

 
 
 
 
 

182,1 

 

Рожнятівському районному бюджету 
перші вибори депутатів Брошнів-
Осадської селищної ради Брошнів-
Осадської селищної об’єднаної 
територіальної громади та Брошнів-
Осадського селищного голови  
(Брошнів-Осадська селищна рада 
Рожнятівського району) 

181,0 1,9 

Снятинському районному бюджету 
перші вибори депутатів Заболотівської 
селищної ради Заболотівської 
селищної об’єднаної територіальної 
громади та Заболотівського селищного 
голови (Заболотівська селищна рада 
Снятинського району) 

405,5 2,1 

Тисменицькому районному бюджету 
перші вибори депутатів Ямницької 
сільської ради Ямницької сільської 
об’єднаної територіальної громади та 
Ямницького сільського голови 
(Ямницька сільська рада 
Тисменицького району) 

185,3 1,9 

 
 
 

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



Додаток 2 
до рішення обласної ради 
від 15.09.2017. № ___-17/2017 

 
Розподіл та перерозподіл 

обсягу субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на 2017 рік 
(тис. грн.) 

Назва районного, міського 
бюджету 

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 

субвенція 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, на 2017 рік, за КТПКВКМБ 1518580 

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 

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 для 
відшкодування 

вартості 
лікарських засобів 
для лікування 

окремих 
захворювань 

загальний фонд (зменшення (-), збільшення) загальний фонд (зменшення (-), збільшення) загальний фонд (зменшення (-), збільшення) 
загальний фонд 
(зменшення (-), 
збільшення) 

загальний фонд 
(зменшення (-), 
збільшення) 

Богородчанський   1 512,05621 -10,0 9 900,0 550,0 
Верховинський       521,2 100,0 
Галицький 117,72766   -10,9 8 000,0 200,0 
Городенківський     -233,6 11 500,0 275,0 
Долинський 734,11706   -66,2 9 100,0 200,0 
Калуський     -24,5 8 900,0 375,0 
Коломийський       12 600,0 500,0 
Косівський   691,12604 -295,7 11 600,0 300,0 
Надвірнянський 211,71878 820,93000 -132,2 14 400,0 300,0 
Рогатинський     -10,5 8 700,0 250,0 
Рожнятівський 118,877   -32,4 10 700,0 250,0 
Снятинський 42,70352   -10,3 12 300,0 200,0 
Тисменицький      -54,8 30 000,0 450,0 
Тлумацький  67,543   -49,8 9 700,0 190,0 
м.Болехів       2 600,0 50,0 
м.Бурштин   725,83557 117,5 1 297,5 50,0 
м.Івано-Франківськ   2 448,50481 -343,0 35 000,0 900,0 
м.Калуш 7 079,3002 1 112,65746 -181,2 15 000,0 1593,4 
м.Коломия   561,32191 -5,4 8 800,0 300,0 
м.Яремче     -34,1 1 700,0 60,0 
Всього по області: 8 371,98696 7 872,43200 -1 377,10 222 318,70 7 093,40 

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



Додаток 3 
до рішення обласної ради 
від 15.09.2017. № 592-17/2017 

 
 

РОЗПОДІЛ 
перевиконання дохідної частини загального фонду обласного бюджету 

 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, об’єктів 

Сума, 
тис. грн. 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд Разом 

 Всього: 8139,484 18863,350 27002,834 
 в тому числі:    

 

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

0,000 9701,022 9701,022 

4716310 
Капітальний ремонт бігових доріжок 
стадіону по вул. Карпатська, 15 в 
м. Івано-Франківську 

 1000,000 1000,000 

4716310 
Капітальний ремонт легкоатлетичних 
секторів стадіону по вул. Карпатська, 15 
в м. Івано-Франківську 

 1000,000 1000,000 

4716650 
Капітальний ремонт дорожнього 
покриття вулиці від стадіону "Рух" до 
вулиці Дорошенка в м.Івано-Франківську 

 600,000 600,000 

4716310 
Капітальний ремонт Рожнятівського 
відділення Е(Ш)МД  
КЗ "ІФОЦЕМД та МК" 

 180,000 180,000 

4716650 

Капітальний ремонт площі для 
розміщення стоянки автотранспорту 
біля церкви Успіння Пресвятої Анни по 
вул. Довжанській у м. Болехові 

 20,000 20,000 

4716310 
Капітальний ремонт в ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 в 
м. Бурштині 

 100,000 100,000 

4716310 
Капітальний ремонт приміщень 2-го 
поверху будівлі по вул. С. Бандери, 77 в 
м.Івано-Франківську 

 50,000 50,000 

4716310 
Капітальний ремонт приміщень 
Галицької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 

 111,000 111,000 

4716310 
Капітальний ремонт адміністративного 
будинку Дорогівської сільської ради  
Галицького району 

 139,000 139,000 

4716310 

Капітальний ремонт ДНЗ (ясла-садок) 
"Золотий колосок" с. Заріччя 
Надвірнянського району Івано-
Франківської області 

 100,000 100,000 

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

 100,000 100,000 

4716310 

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

 648,000 648,000 

4716650 
 Капітальний ремонт доріг на території 
КЗ "Прикарпатський клінічний 
онкологічний центр" м. Івано-Франківськ 

 270,000 270,000 

 
 
 



КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, об’єктів 

Сума, 
тис. грн. 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд Разом 

4716310 

Капітальний ремонт (заміна вікон) 
приміщень Івано-Франківського 
обласного центру соціально-
психологічної реабілітації дітей 

 300,000 300,000 

4716310 Будівництво школи у с.Боднарів 
Калуського району 

 350,000 350,000 

4716310 
Капітальний ремонт НВК "Арніка" в 
селищі Яблуниця Верховинського 
району 

 87,900 87,900 

4716310 
Капітальний ремонт клубу в с. Пуків 
Рогатинського району 

 100,000 100,000 

4716650 

Капітальний ремонт дорожнього 
покриття із встановлення водостічних 
лотків по вул. Січових Стрільців та по 
вул. Ігора Кліща в с. Юнашків 
Рогатинського району 

 100,000 100,000 

4716310 
Капітальний ремонт Ганьківської ЗОШ  
І-ІІІ ст. Снятинського району 

 200,000 200,000 

4716310 
Капітальний ремонт приміщення ЗОШ  
І-ІІІ ст. № 3 в м. Бурштині 

 225,000 225,000 

4716310 

Капітальний ремонт системи опалення 
Старомізунської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Долинського району Івано-Франківської 
області 

 400,000 400,000 

4716650 
Капітальний ремонт тротуарів по вул. 
Українська в с. Пістинь Косівського 
району Івано-Франківської області 

 160,000 160,000 

4716310 

Капітальний ремонт даху дитячого 
відділення Рожнятівської центральної 
районної лікарні по вул. Шкільна 17 в 
смт Рожнятів Рожнятівського району 
Івано-Франківської області 

 100,000 100,000 

4716310 

Капітальний ремонт системи 
теплопостачання та водопостачання 
Івано-Франківської обласної 
психоневрологічної клінічної лікарні № 1 

 90,000 90,000 

4716310 

Реконструкція дитячого садка на 
280 місць під дитячий садок на 
120 місць та спальний корпус на 
80 місць для дівчаток школи-інтернату в 
селищі Гвіздець Коломийського району 
Івано-Франківської області 

 300,000 300,000 

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

 300,000 300,000 

4716310 

Капітальний ремонт приміщень під 
облаштування амбулаторій загальної 
практики сімейної медицини, 
с. Монастирчани Богородчанського 
району 

 150,000 150,000 

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

 150,000 150,000 

4716310 

Капітальний ремонт (заміна вікон) 
частини приміщень загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 24 Івано-
Франківської міської ради 

 100,000 100,000 

4716310 
Капітальний ремонт приміщень 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 25 Івано-Франківської міської ради 

 65,000 65,000 

 



КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, об’єктів 

Сума, 
тис. грн. 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд Разом 

4716310 
Капітальний ремонт фельдшерського 
пункту с. Бабче Богородчанського 
району 

 50,000 50,000 

4716310 
Капітальний ремонт тротуарних доріжок 
центральної частини селища Єзупіль 
Тисменицького району 

 35,000 35,000 

4716310 

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

 305,000 305,000 

4716310 
Капітальний ремонт харчоблоку в 
Староугринівській ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Калуського району 

 100,000 100,000 

4716310 
Газифікація села Верхній Майдан 
Надвірнянського району Івано-
Франківської області. Нове будівництво 

 298,000 298,000 

4716310 

Будівництво мереж водопостачання та 
системи водопідготовки об`єктів 
соціальної сфери с. Станківці 
Витвицької ОТГ Івано-Франківської 
області 

 450,000 450,000 

4716310 

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

 49,122 49,122 

4716310 
Капітальний ремонт приймального 
відділення Долинської центральної 
районної лікарні 

 100,000 100,000 

4716310 
Капітальний ремонт будинку культури в 
с. Деліїв Галицького району 

 100,000 100,000 

4716310 

Капітальний ремонт приміщення та 
прилеглої території Будинку культури по 
вул. Д.Галицького 63, смт. Вигода 
Долинського району 

 100,000 100,000 

4716310 Капітальний ремонт сільського Будинку 
культури в с.Люча Косівського району 

 150,000 150,000 

4716310 
Капітальний ремонт Галицького 
дошкільного навчального закладу № 1 
"Дзвіночок" Галицького району 

 270,000 270,000 

4716310 

Капітальний ремонт Івано-Франківської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 
з поглибленим вивченням англійської 
мови Івано-Франківської міської ради 

 198,000 198,000 

 
Департамент охорони здоров`я 
облдержадміністрації 1379,000 320,000 1699,000 

1412220 
Інші заходи в галузі охорони здоров`я 
(Комплексна програма "Здоров`я 
населення Прикарпаття 2013-2020") 

500,000  500,000 

1412220 

Інші заходи в галузі охорони здоров`я 
(Регіональна цільова програма розвитку 
донорства крові, її компонентів та 
виготовлення препаратів з них на  
2015-2017 роки) 

199,000  199,000 

1412110 

Надання екстреної та швидкої медичної 
допомоги населенню (для КЗ "Івано-
Франківський обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини 
катастроф") 

 320,000 320,000 

1412030 
Спеціалізована стаціонарна медична 
допомога населенню (для КЗ "Обласний 
госпіталь ветеранів") 

500,000  500,000 
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1412030 

Спеціалізована стаціонарна медична 
допомога населенню (для 
"Прикарпатського клінічного 
онкологічного центру") 

150,000  150,000 

1412190 Проведення належної медико-
соціальної експертизи 

30,000  30,000 

 
Департамент освіти, науки та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації 

387,443 298,000 685,443 

1011100 

Підготовка робітничих кадрів 
професійно-технічними закладами та 
іншими закладами освіти (в т.ч. на 
оплату праці – 287,443 тис. гривень) 

287,443  287,443 

1011040 

Надання  загальної  середньої  освіти  
загальноосвітніми школами-
інтернатами, загальноосвітніми 
санаторними школами-інтернатами (для 
Солотвинської загальноосвітньої 
санаторної школи-інтернату  
І-ІІІ ступенів) 

 298,000 298,000 

1011220 

Інші освітні програми (Івано-
Франківському обласному державному 
центру туризму і краєзнавства 
учнівської молоді на виконання заходів 
Програми розвитку освіти Івано-
Франківщини на 2016-2023 роки) 

100,000  100,000 

 
Управління культури, 
національностей та релігій 
облдержадміністрації 

200,000 0,000 200,000 

2414020 

Надання фінансової підтримки Івано-
Франківському академічному обласному 
українському музично-драматичному 
театру ім. Івана Франка 

100,000  100,000 

2414070 

Музеї та виставки (для Івано-
Франківського обласного музею 
визвольної боротьби ім. Степана 
Бандери) 

100,000  100,000 

 
Управління інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації 

130,000 0,000 130,000 

3018600 Інші видатки  130,000  130,000 

 
Юридичний відділ 
облдержадміністрації 0,000 300,000 300,000 

0218370 

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного та 
культурного розвитку регіонів (для 
надання субвенції з обласного бюджету 
Управлінню патрульної поліції на 
виконання заходів Регіональної цільової 
програми профілактики правопорушень 
на 2016-2020 роки) 

 300,000 300,000 

 Обласна рада 3930,04119 1335,00000 5265,04119 

0118600 

Інші видатки (Регіональна цільова 
програма забезпечення діяльності 
комунального підприємства Івано-
Франківської обласної ради з 
експлуатації майна на 2017-2019 роки) 

1696,406 1335,000 3031,406 
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0118600 
Інші видатки (Програма забезпечення 
діяльності Івано-Франківської обласної 
ради на 2016-2018 роки) 

500,000  500,000 

0117211 
Сприяння діяльності телебачення і 
радіомовлення (фінансова підтримка 
обласного телебачення "Галичина") 

1000,000  1000,000 

0117212 
Підтримка періодичних видань (газет та 
журналів) 

200,000  200,000 

0110170 

Організаційне, інформаційно-аналітичне 
та матеріально-технічне забезпечення 
діяльності обласної ради (для 
управління об`єктами спільної власності 
територіальних громад області, в т.ч. 
оплата праці – 164,0 тис. гривень) 

200,000  200,000 

0118600 

Інші видатки (Регіональна цільова 
програма фінансової підтримки 
комунального підприємства обласної 
ради з питань пошуку та перепоховання 
жертв воєн, депортацій та репресій 
тоталітарних режимів "Пам`ять" на  
2016-2018 роки) 

50,000  50,000 

0118600 

Інші видатки (Обласна програма пошуку 
та перепоховання жертв воєн, 
депортацій та репресій тоталітарних 
режимів на 2016-2018 роки) 

50,000  50,000 

0118600 
Інші видатки (Програма розвитку 
Дністровського регіонального 
ландшафтного парку на 2017-2020 роки) 

65,000  65,000 

0118600 

Інші видатки (Регіональна цільова 
програма забезпечення діяльності 
комунального підприємства Івано-
Франківської обласної ради з 
експлуатації майна на 2017-2019 роки 
для виконання рішень Господарського 
суду) 

118,63519  118,63519 

0110170 

Організаційне, інформаційно-аналітичне 
та матеріально-технічне забезпечення 
діяльності обласної ради (Судові 
витрати по ОКП "Торговий дім 
"Галичина" та ОКП "Західбудсервіс")  

50,000  50,000 

 
Управління спорту 
облдержадміністрації 400,000 1400,000 1800,000 

1315062 

Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють 
фізкультурно-спортивну діяльність в 
регіоні (для громадської організації 
"Баскетбольний клуб "Говерла") 

300,000  300,000 

1315062 

Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють 
фізкультурно-спортивну діяльність в 
регіоні (для федерації вільної боротьби) 

100,000  100,000 

1315062 

Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють 
фізкультурно-спортивну діяльність в 
регіоні (для обласної федерації 
футболу) 

 1400,000 1400,000 
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Управління з питань цивільного 
захисту облдержадміністрації 0,000 62,450 62,450 

6718370 

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного та 
культурного розвитку регіонів 
(утримання обласної системи 
централізованого оповіщення) 

 62,450 62,450 

 Субвенції місцевим бюджетам 1713,000 5446,878 7159,878 
 Богородчанський районний бюджет 0,000 807,000 807,000 

7618800 
Придбання меблів для ДНЗ "Дзвіночок" 
в с. Дзвиняч Богородчанського району 

 200,000 200,000 

7618800 

Придбання спортивного інвентаря для 
Підгірської ЗОШ І-ІІ ст. в с. Підгір`я 
Богородчанського району Івано-
Франківської області 

 50,000 50,000 

7618800 
Капітальний ремонт приміщення 
Кривецької ЗОШ Богородчанського 
району 

 295,000 295,000 

7618800 
Влаштування дитячого майданчика в 
селі Пороги Богородчанського району 

 54,000 54,000 

7618800 
Капітальний ремонт актового залу 
Підгірської ЗОШ І-ІІ ст. 

 40,000 40,000 

7618800 
Придбання меблів для Іваниківської 
ЗОШ І-ІІ ст. 

 20,000 20,000 

7618800 
Встановлення дитячого майданчика в 
дитячому садочку в с. Горохолино 

 40,000 40,000 

7618800 
Капітальний ремонт фасаду дитячого 
садка "Дзвіночок" в с. Дзвиняч 
Богородчанського району 

 108,000 108,000 

 Верховинський районний бюджет 300,000 0,000 300,000 

7618700 
Інша додаткова дотація (на утримання 
дитячого садочка в с. Устеріки) 

300,000  300,000 

 Галицький районний бюджет 0,000 35,000 35,000 

7618800 
Придбання музичного інструменту 
(цифрове фортепіано) для Галицької 
музичної школи 

 35,000 35,000 

 Городенківський районний бюджет 0,000 623,000 623,000 

7618800 
Капітальний ремонт огорожі по вул. Лесі 
Українки в с. Вільхівці Городенківського 
району 

 400,000 400,000 

7618800 

Придбання озвучувальної апаратури 
для Рогинського НВК - І ступеня 
Городенківського району Івано-
Франківської області 

 25,000 25,000 

7618800 
Капітальний ремонт клубу села 
Хвалибога Виноградської сільської ради 
Городенківського району 

 130,000 130,000 

7618800 

Капітальний ремонт амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини в 
с.Росохач Городенківського району 
Івано-Франківської області 

 15,000 15,000 

7618800 
Капітальний ремонт бібліотеки в селі 
Чернятин Городенківського району 
Івано-Франківської області 

 30,000 30,000 

7618800 
Капітальний ремонт приміщень 
Городенківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 

 23,000 23,000 
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 Долинський районний бюджет 0,000 370,000 370,000 

7618800 
Капітальний ремонт Великотур`янського 
НВК Долинської районної ради в 
с. Велика Тур`я Долинського району 

 225,000 225,000 

7618800 

Придбання обладнання для Долинської 
спеціалізованої школи-інтернат І-ІІІ ст. в 
м. Долина Долинського району Івано-
Франківської області 

 45,000 45,000 

7618800 
Добудова та реконструкція будинку 
культури під навчально-виховний 
комплекс в с. Гошів 

 100,000 100,000 

 Коломийський районний бюджет 30,000 174,370 204,370 

7618800 
Придбання персональних комп`ютерів 
для Торговицької ЗОШ І-ІІІ ст. 
Коломийського району 

 50,000 50,000 

7618800 

Придбання борцівського килима для 
Гвіздецької ЗОШ Коломийського району 
для учнівських занять вільною 
боротьбою 

 30,000 30,000 

7618800 
Розробка генерального плану 
с. Загайпіль Коломийського району 
Івано-Франківської області 

 94,370 94,370 

7618800 

Придбання і встановлення 
освітлювального і супутнього 
обладнання у с. Угорники 
Коломийського району 

10,000  10,000 

7618800 

Придбання і встановлення 
освітлювального і супутнього 
обладнання у с. Виноград 
Коломийського району 

20,000  20,000 

 Косівський районний бюджет 0,000 160,000 160,000 

7618800 
Влаштування дитячого майданчика для 
Шешорівського НВК І ст. - ДНЗ 

 60,000 60,000 

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

 100,000 100,000 

 Надвірнянський районний бюджет 100,000 170,000 270,000 

7618800 

Встановлення надмогильного 
пам`ятника голові Братства ОУН-УПА 
М.Зеленчуку в с. Зелена 
Надвірнянського району 

 70,000 70,000 

7618800 Зміцнення матеріально-технічної бази 
ДНЗ "Лісова казка" с. Пасічна 

100,000  100,000 

7618800 
Капітальний ремонт Ланчинської ЗОШ  
І-ІІІ ступенів 

 100,000 100,000 

 Снятинський районний бюджет 0,000 200,000 200,000 

7618800 
Капітальний ремонт приміщення 
управління освіти Снятинської РДА, 
вул. Коснятина, 19а в м. Снятині 

 200,000 200,000 

 Рогатинський районний бюджет 0,000 100,000 100,000 

7618800 

Влаштування баскетбольної та тенісної 
площадок на вул. Шашкевича в 
м. Рогатин Івано-Франківської області 
(капітальний ремонт) 

 100,000 100,000 

 Рожнятівський районний бюджет 0,000 200,000 200,000 

7618800 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
Перегінської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 

 100,000 100,000 
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7618800 

Придбання обладнання для 
встановлення тренажерного 
майданчика на території Спаської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів в с. Спас Рожнятівського 
району 

 100,000 100,000 

 Тисменицький районний бюджет 0,000 500,000 500,000 

7618800 
Капітальний ремонт харчоблоку та 
їдальні Рошнівського НВК 
Тисменицького району 

 80,000 80,000 

7618800 
Влаштування дорожнього покриття на 
вулиці Горбова у с. Вільшаниця 
Тисменицького району 

 120,000 120,000 

7618800 
Капітальний ремонт вулиці Шевченка в 
с. Милування Тисменицького району 

 200,000 200,000 

7618800 
Капітальний ремонт (заміна вікон) в 
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 
с. Загвіздя Тисменицького району 

 100,000 100,000 

 Тлумацький районний бюджет 0,000 80,000 80,000 

7618800 

Облаштування огорожі спортивного 
майданчика з штучним покриттям для 
фізкультурно-оздоровчих занять в 
с. Яківка Тлумацького району 

 80,000 80,000 

 Болехівський міський бюджет 0,000 176,878 176,878 

7618800 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
Підберезької ЗОШ І-ІІ ст. Болехівської 
міської ради 

 150,000 150,000 

7618800 

Капітальний ремонт пішохідної доріжки 
біля пам`ятника загиблим 
односельчанам в Другій світовій війні в 
с. Гузіїв Болехівської міської ради Івано-
Франківської області 

 26,878 26,878 

 Івано-Франківський міський бюджет 1000,000 0,000 1000,000 

7618800 
Надання фінансової підтримки 
футбольному клубу "Тепловик-
Прикарпаття" 

1000,000  1000,000 

 Бурштинський міський бюджет 198,000 0,000 198,000 

7618800 
Поточний ремонт вул. Шухевича у 
м. Бурштині 

198,000  198,000 

 Коломийський міський бюджет 0,000 255,630 255,630 

7618800 

Капітальний ремонт універсального 
спортивного майданчика з 
поліуретановим покриттям в школі № 4 
ім. С.Лисенка, м.Коломия 

 255,630 255,630 

 Яремчанський міський бюджет 0,000 720,000 720,000 

7618800 
Встановлення спортивного майданчика 
зі штучним покриттям в с. Татарів 
Яремчанської міської ради 

 600,000 600,000 

7618800 Нове будівництво тротуару до ЗОШ в 
с. Яблуниця 

 120,000 120,000 

 
Бюджет Більшівцівської об`єднаної 
територіальної громади 85,000 0,000 85,000 

7618800 
Поточний ремонт Більшівцівської 
опорної загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

35,000  35,000 

7618800 
Придбання шкільних меблів для 
Кінашівської ЗОШ І-ІІІ ст. Галицького 
району 

25,000  25,000 

7618800 

Придбання музичного 
звукопідсилювального обладнання для 
Кінашівської ЗОШ І-ІІІ ст. Галицького 
району 

25,000  25,000 



 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, об’єктів 

Сума, 
тис. грн. 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд Разом 

 
Бюджет Витвицької об`єднаної 
територіальної громади 0,000 115,000 115,000 

7618800 

Придбання оргтехніки для потреб 
Витвицької сільської ради Витвицької 
ОТГ Долинського району Івано-
Франківської області 

 50,000 50,000 

7618800 

Придбання музичного обладнання для 
будинку культури в с. Церківна 
Витвицької ОТГ Долинського району 
Івано-Франківської області 

 35,000 35,000 

7618800 
Придбання музичного обладнання в 
Слободо-Болехівську ЗОШ 

 30,000 30,000 

 
Бюджет Печеніжинської об`єднаної 
територіальної громади 0,000 170,000 170,000 

7618800 
Облаштування глядацьких трибун та 
роздягальні Печеніжинського селищного 
стадіону 

 100,000 100,000 

7618800 
Поточний ремонт актової зали 
Сопівської ЗОШ І-ІІІ ст. Печеніжинської 
об`єднаної територіальної громади 

 70,000 70,000 

 
Бюджет Нижньовербізької об`єднаної 
територіальної громади 0,000 200,000 200,000 

7618800 

Капітальний ремонт пішохідного моста 
через р. Лючка в селі Мишин 
Нижньовербізької сільської ради 
об`єднаної територіальної громади 
Коломийського району Івано-
Франківської області 

 200,000 200,000 

 
Бюджет Тлумацької об`єднаної 
територіальної громади 0,000 240,000 240,000 

7618800 
Капітальний ремонт Королівської ЗОШ І-
ІІІ ступенів Тлумацької ОТГ Івано-
Франківської області 

 170,000 170,000 

7618800 
Облаштування дитячого ігрового 
майданчика в с. Надорожна 
Тлумацького району 

 40,000 40,000 

7618800 

Облаштування спеціально відведених 
місць для посадки/висадки пасажирів 
громадського транспорту в с. Братишів 
Тлумацького району 

 30,000 30,000 

 
Бюджет Олешанської об`єднаної 
територіальної громади 0,000 150,000 150,000 

7618800 

Капітальний ремонт клубу в селі 
Озеряни Олешанської сільської ради 
об`єднаної територіальної громади 
Тлумацького району 

 150,000 150,000 

 
 
 

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



Додаток 4 
до рішення обласної ради 
від 15.09.2017. № 592-17/2017 

 
 

Перерозподіл 
обсягу субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам у 2017 році 

 
(тис. грн.) 

Назва районного (міського) 
бюджету 

На поховання померлих 
(загиблих) учасників бойових 

дій та інвалідів війни 
загальний фонд (зменшення (-), 

збільшення) 
Богородчанський -3,00 
Верховинський  
Галицький  
Городенківський  
Долинський -5,00 
Калуський  
Коломийський -6,00 
Косівський  
Надвірнянський  
Рогатинський  
Рожнятівський 20,0 
Снятинський  
Тисменицький -3,00 
Тлумацький  
м.Бурштин  
м.Івано-Франківськ  
м.Калуш -3,00 
м.Коломия  
м.Яремче  
Всього по області: 0,0 

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



Додаток 5 
до рішення обласної ради 
від 15.09.2017. № 592-17/2017 

 
 

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

потребами 
 

Назва адміністративно-
територіальної  

одиниці (місцевого бюджету)  

Сума  
зменшення (грн.) 

м.Болехів   5592,0 
м.Бурштин 1398,0 
м.Івано-Франківськ 5592,0 
м.Калуш 6990,0 
м. Коломия 5592,0 
Всього по містах 25164,0 
Верховинський р-н 2796,0 
Галицький р-н 1398,0 
Городенківський р-н 5592,0 
Долинський р-н 4194,0 
Калуський р-н 1398,0 
Коломийський р-н 1398,0 
Косівський р-н 5592,0 
Надвірнянський р-н 11184,0 
Рожнятівський р-н 4194,0 
Снятинський р-н 6990,0 
Тисменицький р-н 2796,0 
Тлумацький р-н 5592,0 
Всього по районах 53124,0 
отг м. Тлумача   4194,0 
отг с. Матеївці 33222,0 
отг с. Старі Богородчани 2796,0 
Всього по отг 40212,0 
Всього по області 118500,0 

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



Додаток 6 
до рішення обласної ради 
від 15.09.2017. № 592-17/2017 

 
 

Розподіл субвенцій з обласного бюджету 
 

№ 
з/п 

Найменування 
місцевого бюджету 

На здійснення щомісячної 
виплати  дітям до 18 років та 

неповнолітнім братам і сестрам 
загиблих під час масових акцій 

громадського протесту в період з 
21 листопада 2013 року по 

21 лютого 2014 року в розмірі 
прожиткового мінімуму, 
визначеного законом про 

Державний бюджет України на 
відповідний рік, грн. 

На додаткову виплату 
бійцям-добровольцям, 
які брали участь у 

захисті територіальної 
цілісності та державного 
суверенітету на Сході 
України, з розрахунку 
500,0 грн. в місяць на 

одну особу, грн. 

1 м. Івано-Франківськ 42110 126000 
2 м. Болехів  7000 
3 м. Бурштин  10500 
4 м. Калуш  24500 
5 м. Коломия  24500 
6 м. Яремче   

  
Разом по містах 
обласного значення 42110 192500 

1 Богородчанський  21000 
2 Верховинський  14000 
3 Галицький   24500 
4 Городенківський 21055 24500 
5 Долинський  10500 
6 Калуський   10500 
7 Коломийський  36835 17500 
8 Косівський  17500 
9 Надвірнянський  14000 
10 Рогатинський  10500 
11 Рожнятівський  14000 
12 Снятинський  24500 
13 Тисменицький   14000 
14 Тлумацький  10500 
  Разом по районах 57890 227500 
  Всього по області 100000 420000 

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



Додаток 7 
до рішення обласної ради 
від 15.09.2017. № 592-17/2017 

 
 

Розподіл коштів  
по "Регіональній цільовій програмі "Питна вода" на 2012-2020 роки" 

 
№ 
з/п Перелік розпорядників коштів та об'єктів  Сума, тис. грн. 

 Всього: 800,0 
 в тому числі:  

 
Департамент будівництва, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 
500,0 

1 
Нове будівництво. Водопровідна насосна станція в селі 
Комарів Галицького району Івано-Франківської області 

100,0 

2 
Реконструкція водопостачання житлового масиву в районі 
Делятинського ЛК в смт. Делятин Надвірнянського району 
Івано-Франківської області 

400,0 

 Субвенція місцевим бюджетам 300,0 
 в тому числі:  
 Верховинський районний бюджет 100,0 

2 
Капітальний ремонт системи водопостачання в Яблуницькому 
навчально-виховному комплексі Верховинського району Івано-
Франківської області 

50,0 

3 
Капітальний ремонт системи водопостачання в Стебнівській 
ЗОШ І-ІІ ступенів  Верховинського району Івано-Франківської 
області  

50,0 

 Галицький районний бюджет 30,0 

4 

Нове будівництво. Проект водопровідних мереж житлового 
кварталу "Галич-Заріка" в межах вулиць: Львівська-
Вітовського-Заводська-Хмельницького в місті Галич Івано-
Франківської області, (вул. Вітовського (№№14-22), вул. 
Заводська, вул. Чорноти (№№18-38), вул. Нова, вул. Трудова 
(№№2-24), вул. Хмельницького (№№23-61) 

30,0 

 Городенківський районний бюджет 80,0 

5 

Завершення робіт по існуючому водопроводу, проведення 
монтажу трансформаторної станції та насосів, встановлення 
лічильників в с. Чортовець Городенківського району Івано-
Франківської області 

80,0 

 Рожнятівський районний бюджет 70,0 

6 
Приведення до нормативних вимог зони санітарної охорони 
джерела питного водопостачання в урочищі "Питій" в селі 
Спас Рожнятівського району Івано-Франківської області 

20,0 

 
Реконструкція свердловини в селищі Брошнів-Осада 
Рожнятівського району Івано-Франківської області 

50,0 

7 Яремчанський міський бюджет 20,0 

8 

Влаштування свердловини питної води в Яремчанській ЗОШ І-
ІІ ст.№3 Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, 
в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації 
та проведення експертизи 

20,0 

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



Додаток 8 
до рішення обласної ради 
від 15.09.2017. № 592-17/2017 

 
Розподіл коштів  

по "Регіональній цільовій програмі зовнішнього освітлення селищних та 
сільських населених пунктів області до 2020 року" 

 
№ 
з/п Перелік розпорядників коштів та об'єктів  Сума, 

тис. грн. 
 Всього: 500,0 
 в тому числі:  

 Богородчанський районний бюджет 30,0 
1 с. Гута Богородчанського району  30,0 

 Верховинський районний бюджет 30,0 
2 с. Гринява Верховинського району   30,0 
 Городенківський районний бюджет 70,0 
3 с. Вільхівці Городенківського району 50,0 

4 с. Топорівці Городенківського району 20,0 

 Надвірнянський районний бюджет 250,0 

5 смт. Делятин Надвірнянського району 250,0 

 Рожнятівський районний бюджет 70,0 

6 с. Брошнів Рожнятівського району 50,0 

7 с. Лоп’янка Рожнятівського району 20,0 

 Рогатинський районний бюджет 10,0 
8 с. Вербилівці Рогатинського району 10,0 

 
Бюджет Витвицької об’єднаної 

територіальної громади 20,0 

9 с. Станківці Витвицької об’єднаної 
територіальної громади 

20,0 

 
Бюджет Печеніжинської об’єднаної 

територіальної громади 20,0 

10 
с. Молодятин Печеніжинської об’єднаної 
територіальної громади 

20,0 

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



Додаток 9 
до рішення обласної ради 
від 15.09.2017. № 592-17/2017 

 
Розподіл коштів  

обласного бюджету, передбачених на виконання цільової програми 
енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з 

відновлюваних джерел енергії Івано-Франківської області  
на 2016-2020 роки 

 
№ 
з/п 

Перелік розпорядників коштів та об'єктів Сума,  
тис. грн. 

 Всього: 1500,0 
 в тому числі:  

 Департамент економічного розвитку, промисловості та 
інфраструктури облдержадміністрації 

465,0 

1 
Капітальний ремонт (заміна вікон і дверей) в Новомартинівському НВК 
Галицького району 

130,0 

2 
Капітальний ремонт (заміна вікон) ФАПу в с.Різдвяни 
Старомартинівської сільської ради Галицького району 

20,0 

3 
Капітальний ремонт (заміна вікон і дверей) в Стриганецькому НВК 
Тисменицького району 

50,0 

4 
Капітальний ремонт (заміна вікон і дверей) в ДНЗ "Ромашка" с.Олеша 
Олешанської ОТГ 

50,0 

5 Капітальний ремонт (заміна дверей) Яворівської ЗОШ І ступеня 
Калуського району 

50,0 

6 
Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) будинку культури 
с.Торговиця Городенківського району  

70,0 

7 
Капітальний ремонт (заміна вікон і дверей) в Угорницькій ЗОШ І-ІІІ 
ступеня Івано-Франківської міської ради 

75,0 

8 
Капітальний ремонт (заміна дверей) у сільській бібліотеці та сільському 
клубі Чорноославської сільської ради Надвірнянського району 

20,0 

 Субвенція місцевим бюджетам 1035,0 
 в тому числі:  
 Богородчанський районний бюджет 40,0 

9 
Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в Іваниківській ЗОШ І-ІІІ 
ступеня  Богородчанського району 

40,0 

 Верховинський районний бюджет 50,0 

10 
Капітальний ремонт (заміна вікон і дверей) в приміщенні ЗОШ І-ІІІ 
ступенів с.Гринява Верховинського району 

35,5 

11 
Капітальний ремонт (заміна вікон і дверей) в сільській бібліотеці 
с.Чорна Річка Голівської сільської ради Верховинського району 

14,5 

 
Бюджет Верхнянської сільської ради об'єднаної територіальної 

громади 
25,0 

12 
Капітальний ремонт (заміна вікон і дверей) в Народному домі с. Верхня 
Верхнянської сільської ради ОТГ 

25,0 

 Городенківський районний бюджет 100,0 

13 
Заміна вікон в залі вільної боротьби Городенківської ДЮСШ 
Городенківського району 

50,0 

14 Заміна вікон в будинку культури с.Прикмище Городенківського району  50,0 
 Коломийський міський бюджет 60,0 

15 
Капітальний ремонт (заміна вікон, дверей) в Коломийському 
дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №19 "Ромашка" 

60,0 

 Косівський районний бюджет 30,0 

16 
Капітальний ремонт (заміна вікон) будинку культури села Шешори 
Косівського району  

30,0 

 
Бюджет Матеївецької сільської ради об'єднаної територіальної 

громади 
100,0 

17 
Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в клубі с. Ганнів 
Матеївецької сільської ради ОТГ  

30,0 

18 
Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в Тростянецькій ЗОШ 
Матеївецької сільської ради ОТГ  

35,0 



 
№ 
з/п 

Перелік розпорядників коштів та об'єктів Сума,  
тис. грн. 

19 
Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в Ганнівській ЗОШ І 
ступеня Матеївецької сільської ради ОТГ  

35,0 

 Надвірнянський районний бюджет 256,0 

20 
Капітальний ремонт (заміна вікон) Ланчинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Надвірнянського району 

180,0 

21 
Капітальний ремонт (заміна дверей) Ланчинської ЗОШ І-ІІ ступенів 
Надвірнянського району 

20,0 

22 Капітальний ремонт (заміна вікон) в спортзалі Лоївської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Надвірнянського району 

56,0 

 
Бюджет Олешанської сільської ради об'єднаної територіальної 

громади 
50,0 

23 
Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в Долинській ЗОШ І-ІІ 
ступенів Олешанської сільської ради ОТГ 

50,0 

 
Бюджет Печеніжинської селищної ради об'єднаної територіальної 

громади 
74,0 

24 
Капітальний ремонт (заміна дверей) Сопівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Печеніжинської селищної ради ОТГ 

74,0 

 Снятинський районний бюджет 150,0 

25 
Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в Белелуйській ЗОШ І-ІІ 
ступенів Снятинського району  

150,0 

 Тлумацька міська рада об'єднаної територіальної громади 100,0 

26 
Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в Тлумацькому народному 
домі Тлумацької міської ради ОТГ 

100,0 

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



Додаток 10 
до рішення обласної ради 
від 15.09.2017. № 592-17/2017 

 
Розподіл коштів  

обласного бюджету, що спрямовуються у 2017 році  
на виконання регіональної цільової програми "Духовне життя" 

 
№ 
з/п Розпорядник коштів, назва об’єкта Сума 

тис. грн. 
 Всього 1000,0 

 
Департамент будівництва, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 
160,0 

1. Капітальний ремонт церкви Святителя Миколая УПЦ КП на 
вул. Тролейбусна в м. Івано-Франківську 

35,0 

2. Капітальний ремонт церкви Святого Великомученика Юрія УГКЦ 
с. Угорники Івано-Франківської міської ради 

25,0 

3. Капітальний ремонт каплиці "Містечка Милосердя св. Миколая" в 
с. Крихівці Івано-Франківської міської ради 

50,0 

4. Капітальний ремонт церкви Святого Вознесіння Господнього УГКЦ в 
смт Брошнів-Осада Рожнятівського району 

30,0 

5. Капітальний ремонт церкви Святого Вознесіння Господнього УПЦ 
КП в смт Брошнів-Осада Рожнятівського району 

10,0 

6. Капітальний ремонт церкви Святого Миколая УГКЦ в с. Ріп’янка 
Калуського району 

10,0 

 Богородчанський районний бюджет 40,0 
7. Капітальний ремонт храму Вознесіння Чесного Хреста УГКЦ в 

с. Раковець 
10,0 

8. Капітальний ремонт церкви св. вмч. Димитрія Солунського УПЦ КП в 
с. Космач 

10,0 

9. Капітальний ремонт церкви Введення у храм Пресвятої Богородиці 
УГКЦ в с. Хмелівка 

10,0 

10. Капітальний ремонт церкви УПЦ КП в с. Саджава  10,0 
 Верховинський районний бюджет 10,0 

11. Капітальний ремонт огорожі території каплички "Святої Анни" в 
с. Полянки 

10,0 

 Галицький районний бюджет 50,0 
12. Капітальний ремонт дзвіниці та церкви "Святого Миколая" УГКЦ в 

с. Дубівці (Дигова) 
10,0 

13. Капітальний ремонт церкви Святого Дмитрія УГКЦ в с. Ганнівці 10,0 
14. Капітальний ремонт церкви Різдва Христового в м. Галичі 30,0 

 Городенківський районний бюджет 90,0 
15. Капітальний ремонт церкви Святого Архистратига Михаїла УПЦ КП 

в с. Виноград 
15,0 

16. Капітальний ремонт церкви Різдва Святого Івана Хрестителя УГКЦ в 
с. Копачинці 

30,0 

17. Капітальний ремонт церкви Успіння Пресвятої Богородиці УПЦ КП в 
с. Топорівці 

20,0 

18. Капітальний ремонт Церкви Чуда Архистратига Михаїла УГКЦ в 
с. Репужинці 

25,0 

 Долинський районний бюджет 40,0 
19. Капітальний ремонт церкви Святого Апостола Андрія 

Первозванного УГКЦ в м. Долині 
20,0 

20. Капітальний ремонт Храму "Святого Михаїла" УГКЦ в м. Долині 20,0 
 Коломийський районний бюджет 70,0 

21. Капітальний ремонт катехизаційного будинку парафії Воскресіння 
Господнього УГКЦ в с. Воскресинці 

30,0 

22. Капітальний ремонт церкви Успіння Пресвятої Діви Марії УГКЦ в 
с. Коршів 

40,0 

 Косівський районний бюджет 80,0 
23. Капітальний ремонт церковно-сакральної споруди храму Василія 

Великого УГКЦ в м. Косові 
40,0 



 

№ 
з/п 

Розпорядник коштів, назва об’єкта Сума 
тис. грн. 

24. Капітальний ремонт церкви Святого Василія Великого УГКЦ в 
с. Рожнів 

30,0 

25. 
Капітальний ремонт Храму "Пресвятої Тройці" УАПЦ КП с..Текуча 10,0 

 
 Надвірнянський районний бюджет 35,0 

26. Капітальний ремонт дзвіниці церкви Святих апостолів Петра і Павла 
в с. Чорний Потік 

20,0 

27. Капітальний ремонт церкви Зіслання Святого Духа УГКЦ в 
смт Ланчин 

15,0 

 Рогатинський районний бюджет 100,0 
28. Капітальний ремонт Храму Святителя Миколая в с. Уїзд 50,0 
29. Капітальний ремонт Церкви Святого Миколая на вул. Теліщука, 11 в 

с. Потік 
50,0 

 Рожнятівський районний бюджет 10,0 
30. Капітальний ремонт Церкви Воздвиження Чесного Животворящого 

Хреста УГКЦ в с. Лоп’янка 
10,0 

 Снятинський районний бюджет 40,0 
31. Капітальний ремонт церкви Верховних Апостолів Петра і Павла 

УГКЦ в с. Княже 
40,0 

 Тисменицький районний бюджет 115,0 
32. Капітальний ремонт Церкви Святого Миколая в м. Тисмениці 20,0 
33. Капітальний ремонт Церкви Різдва Христового в с. Сілець 30,0 
34. Капітальний ремонт церкви Святого Онуфрія УГКЦ в с. Ганнусівка, 

присілок Яструбець 
30,0 

35. Капітальний ремонт церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці 
УГКЦ в с. Підлужжя 

20,0 

36. Капітальний ремонт церкви Покрови Божої матері УГКЦ в с. Клубівці 15,0 
 Тлумацький районний бюджет 20,0 

37. Капітальний ремонт Церкви преображення Христового в с. Гостів 20,0 
 Болехівський міський бюджет 70,0 

38. Капітальний ремонт церкви Святих Жінок Мироносиць УПЦ КП в 
м. Болехові 

40,0 

39. Капітальний ремонт Церкви св. Введення УПЦ КП в с. Тисів 30,0 
 Коломийський міський бюджет 10,0 

40. Капітальний ремонт Церкви Святого Апостола Євангеліста Іоанна 
Богослова, в м. Коломиї, пл. Привокзальна, 14 

10,0 

 Бюджет Білоберізької об’єднаної територіальної громади 10,0 
41. Капітальний ремонт огорожі території церкви "Вознесіння 

Господнього" в с. Устеріки 
10,0 

 Бюджет Верхнянської об’єднаної територіальної громади 30,0 
42. Капітальний ремонт церкви Архістратига Михаїла УГКЦ в с. Болохів 4,0 
43. Капітальний ремонт собору Пресвятої Богородиці УПЦ КП та УГКЦ в 

с. Завадка 
8,0 

44. Капітальний ремонт церкви Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КП в 
с. Степанівка 

5,0 

45. Капітальний ремонт церкви Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ в 
с. Степанівка 

5,0 

46. Капітальний ремонт собору св. Іоанна Предтечі УГКЦ в с. Верхня 8,0 
 Бюджет Печеніжинської об’єднаної територіальної громади 10,0 

47. Капітальний ремонт Храму Святого Великомученика Димитрія 
Солунського в селищі Печеніжин 

10,0 

 Бюджет Тлумацької об’єднаної територіальної громади 10,0 
48. Капітальний ремонт молодіжного парафіяльного будинку УГКЦ Царя 

Христа в м. Тлумачі 
10,0 

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


