
 

  
УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Сьоме демократичне скликання 

(Вісімнадцята сесія) 

РІШЕННЯ 
 
від 27.10.2017. № 650-18/2017 
м. Тлумач 
 
 
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 26.09.2017 р. № 51, від 13.10.2017 р. № 52 і від 27.10.2017 р. 
№ 53, обласна рада 

вирішила: 

1. Врахувати в доходах обласного бюджету: 

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

грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей 
загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з 
інвалідністю І-ІІ групи, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та 
осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких 
настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних 
під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують 
поліпшення житлових умов, на 2017 рік за кодом 41036100 в сумі 3661,369 тис. 
гривень та спрямувати її департаменту соціальної політики 
облдержадміністрації по загальному фонду за КТПКВКМБ 1518580;  

медичну субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам за КБКД 
41034200 в сумі 19268,6 тис. гривень та затвердити її розподіл згідно з 
додатком 1; 

субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за КБКД 
41034500 в сумі 31175,0 тис. гривень та спрямувати її головним розпорядникам 
коштів обласного бюджету, а саме: 

– департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації в сумі 20170,0 тис. 
гривень.  

– департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації – 10699,0 тис. 
гривень; 
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– департаменту соціальної політики облдержадміністрації – 306,0 тис. 
гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) в сумі 31175,0 тис. гривень; 

субвенцію з Калуського міського бюджету в сумі 120,0 тис. гривень за 
КБКД 41035000 "Інші субвенції" та спрямувати її департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації за КПКВКМБ 1412110 "Надання екстреної та 
швидкої медичної допомоги населенню" для Комунальної організації "Станція 
швидкої та невідкладної медичної допомоги" Калуської міської ради Івано-
Франківської області (придбання спецодягу для чергового персоналу); 

субвенцію з Тисменицького міського бюджету за КБКД 41035000 "Інші 
субвенції" та спрямувати її департаменту будівництва, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації (для 
Служби автомобільних доріг в області) по загальному фонду за КПКВКМБ 
4716650 "Утримання та розвиток інфраструктури доріг" в сумі 20,0 тис. гривень 
для поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального 
користування державного значення Н-18 Івано-Франківськ – Тернопіль на 
ділянці км 0+000 – км 33+266. 

1.2. Спеціального фонду: 
1) 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: 

Калуського районного бюджету в сумі 100,0 тис. гривень для будівництва 
школи у с. Боднарів Калуського району; 

Боднарівського сільського бюджету Калуського району в сумі 100,0 тис. 
гривень для будівництва школи у с. Боднарів Калуського району. 

2) субвенції з місцевих бюджетів за КБКД 41035000 "Інші субвенції" в сумі 
115,0 тис. гривень та спрямувати їх департаменту будівництва, житлово-
комунального господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації по спеціальному фонду (видатки розвитку) за КПКВКМБ 
4716310 "Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій" для 
капітального ремонту КЗ "Івано-Франківський обласний госпіталь ветеранів 
війни" по вул. Шкрумеляка, 26 в м. Коломия (частина корпусу "А" (лікарня) з 
операційним блоком), а саме з: 

Калуського міського бюджету – 100,0 тис. гривень; 
Рогатинського районного бюджету – 15,0 тис. гривень; 

3) субвенцію з Коломийського міського бюджету в сумі 1000,0 тис. гривень 
за КБКД 41035000 "Інші субвенції" та спрямувати її департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації за КПКВКМБ 1412220 "Інші заходи в галузі 
охорони здоров’я" на придбання ангіографічного обладнання; 

4) субвенції з Тисменицького районного бюджету 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" в сумі 190,0 тис. гривень, а 
саме для:  

– капітального ремонту приміщень Павлівського навчально-виховного 
комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 
заклад" Тисменицького району – 150,0 тис. гривень; 
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– капітального ремонту КЗ "Івано-Франківський обласний госпіталь 
ветеранів війни" по вул. Шкрумеляка, 26 в м.Коломия (частини корпусу "А" 
(лікарня) з операційним блоком) – 40,0 тис. гривень. 

2. Збільшити обсяг доходів загального фонду обласного бюджету на 
1174,050 тис. гривень, у тому числі: 

податок та збір на доходи фізичних осіб на 374,050 тис. гривень; 
рентна плата за користування надрами для видобування корисних 

копалин загальнодержавного значення в сумі 800,0 тис. гривень. 

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

1) господарському управлінню облдержадміністрації за КПКВКМБ 0318600 
"Інші видатки" по загальному фонду (видатки споживання) на суму 46,650 тис. 
гривень на виконання заходів обласної цільової програми проведення 
мобілізаційних заходів та підготовки до територіальної оборони на 2017 рік; 

2) управлінню міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та 
інвестицій облдержадміністрації за КПКВКМБ 0918600 "Інші видатки" по 
спеціальному фонду (видатки розвитку) в сумі 800,0 тис. гривень на виконання 
заходів комплексної регіональної програми розвитку туризму в області на 2016-
2020 роки. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) в сумі 800,0 тис. гривень. 

3) департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації: 
по загальному фонду (видатки споживання) за КПКВКМБ 1412220 "Інші 

заходи в галузі охорони здоров’я" на виконання заходів Комплексної програми 
"Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020" в сумі 140,0 тис. гривень на 
придбання медикаментів для обласної клінічної лікарні; 

по спеціальному фонду (видатки розвитку) за КПКВКМБ 1412030 
"Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню" в сумі 80,0 тис. 
гривень на заміну дверей та підлоги в приміщенні першого поверху обласного 
клінічного центру паліативної допомоги. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 80,0 тис. гривень. 

4) службі у справах дітей облдержадміністрації по спеціальному фонду 
(видатки розвитку) за КПКВКМБ 2013111 "Утримання закладів, що надають 
соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах" в сумі 
107,4 тис. гривень на придбання нового газового котла міжрегіональному 
центру соціально-психологічної реабілітації дітей в Івано-Франківській області. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 107,4 тис. гривень. 

4. Спрямувати залишок коштів спеціального фонду обласного бюджету, 
який склався на 01.01.2017 року, в сумі 487,054 тис. гривень департаменту 
будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та 
архітектури облдержадміністрації по спеціальному фонду (видатки розвитку) за 
КПКВКМБ 4716310 "Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій" 
для капітального ремонту системи опалення комунального підприємства 
"Обласний аптечний склад" по вул. Хмельницького, 57 в м. Івано-Франківську (в 
тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації). 

5. Передати залишок коштів спеціального фонду обласного бюджету, який 
склався станом на 01.01.2017 року за рахунок надходжень екологічного 
податку, до загального фонду обласного бюджету в сумі 2500,0 тис. гривень та 
спрямувати його:  

1) департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації: 
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в сумі 1500,0 тис. гривень по загальному фонду (видатки споживання) для 
запобігання погіршенню ситуації щодо захворюваності на грип та інші гострі 
респіраторні вірусні інфекції і їх важкі ускладнення за КПКВКМБ 1412010 
"Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" – 398,0 тис. 
гривень; за КПКВКМБ 1412030 "Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню" – 704,0 тис. гривень; за КПКВКМБ 1412050 "Лікарсько-акушерська 
допомога вагітним, породіллям та новонародженим" – 199,0 тис. гривень; за 
КПКВКМБ 1412110 "Надання екстреної та швидкої медичної допомоги 
населенню" – 199,0 тис. гривень; 

в сумі 500,0 тис. гривень по спеціальному фонду (видатки розвитку) за 
КПКВКМБ 1412220 "Інші заходи в галузі охорони здоров’я" на виконання 
регіональної цільової програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги 
на засадах сімейної медицини на період до 2020 року. 

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

2) департаменту фінансів облдержадміністрації за КПКВКМБ 7618800 "Інші 
субвенції місцевим бюджетам" в сумі 500,0 тис. гривень для надання субвенції 
з обласного бюджету Тлумацькому районному бюджету по спеціальному фонду 
(видатки розвитку) для Тлумацької центральної районної лікарні. 

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

6. 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 1924,70539 тис. гривень згідно з додатком 2; 

перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, 
природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної 
плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот згідно з додатком 2; 

перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу між місцевими бюджетами 
згідно з додатком 2; 

розподіл обсягу 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", за КТПКВКМБ 1518580 в сумі 
3661,36900 тис. гривень, а саме: Городенківському районному бюджету – 
820,93016 тис. гривень, Надвірнянському районному бюджету – 561,32200 тис. 
гривень, Рожнятівському районному бюджету – 466,22731 тис. гривень, Івано-
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Франківському міському бюджету – 1283,68699 тис. гривень, Калуському 
міському бюджету – 529,20254 тис. гривень. 

7. Спрямувати кошти з резервного фонду обласного бюджету, як 
субвенцію Городенківському районному бюджету в сумі 10,0 тис. гривень для 
надання матеріальної допомоги жительці села Вікно Городенківського району 
Гев’юк О. М. на відновлення житлового будинку, пошкодженого пожежею 
19 липня 2017 року (розпорядження облдержадміністрації та обласної ради від 
19.09.2017 року № 542/712-р). 

8. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень головних розпорядників 
коштів обласного бюджету: 

1) по обласній раді за КПКВКМБ 0118600 "Регіональна цільова програма 
забезпечення діяльності комунального підприємства Івано-Франківської 
обласної ради з експлуатації майна на 2017-2019 роки", зменшивши їх по 
загальному фонду (видатки споживання) в сумі 1696,0 тис. гривень та 
відповідно збільшивши їх по спеціальному фонду (видатки розвитку).  

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) в сумі 1696,0 тис. гривень; 

2) по управлінню з питань цивільного захисту населення 
облдержадміністрації: 

– за КПКВКМБ 6717810 "Видатки на запобігання та ліквідацію 
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" зменшити їх по загальному 
фонду (видатки споживання) на суму 40,0 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 40,0 тис. гривень; 

– за КПКВКМБ 6718600 "Інші видатки" по підпрограмі забезпечення 
непрацюючого населення області засобами захисту органів дихання від 
небезпечних хімічних речовин зменшити їх в сумі 36,0 тис. гривень та 
відповідно збільшивши їх за КПКВКМБ 6727840 "Організація рятування на 
водах" по підпрограмі організації запобіжних та рятувальних заходів на водних 
об`єктах на 36,0 тис. гривень (в т. ч. за КЕКВ 2111 – 25,1 тис. гривень, КЕКВ 
2120 – 10,9 тис. гривень); 

– за КПКВКМБ 6727840 "Організація рятування на водах" по підпрограмі 
організації запобіжних та рятувальних заходів на водних об`єктах збільшивши 
їх на 24,3 тис. гривень (в т. ч. КЕКВ 2111 – 24,3 тис. гривень) за рахунок 
зменшення інших призначень; 

– за КПКВКМБ 6717810 "Видатки на запобігання та ліквідацію 
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" зменшивши їх по 
загальному фонду (видатки споживання) на суму 100,0 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 100,0 тис. гривень. 

– за КПКВКМБ 6718600 "Інші видатки" по підпрограмі утримання обласної 
системи оповіщення та функціонування мобільно-оперативної групи 
зменшивши їх по загальному фонду (видатки споживання) на суму 12,0 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 12,0 тис. гривень; 

3) по департаменту охорони здоров`я облдержадміністрації по субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного 
обладнання, в межах спеціального фонду (видатки розвитку) обласного 
бюджету, шляхом зменшення бюджетних призначень за КПКВКМБ 1412030 
"Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню" на суму 
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11538,0 тис. гривень та відповідно збільшення їх за КПКВКМБ 1412220 "Інші 
заходи в галузі охорони здоров`я"; 

4) по департаменту освіти, науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації зменшити бюджетні призначення по загальному фонду 
(видатки споживання) за КПКВКМБ 1011120 "Підготовка кадрів вищими 
навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації" на суму 800,0 тис. гривень, в 
тому числі на оплату праці – 800,0 тис. гривень; 

та відповідно збільшити їх:  
по загальному фонду (видатки споживання) за КПКВКМБ 1011120 

"Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації" на 
суму 400,0 тис. гривень; 

по спеціальному фонду (видатки розвитку) за КПКВКМБ 1011120 
"Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації" на 
суму 400,0 тис. гривень. 

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

9. Внести зміни до рішення обласної ради від 30.06.2017. № 531-16/2017 
"Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік":  

1) у додатку 2: 
вилучити розпорядника коштів "Бюджет Олешанської об’єднаної 

територіальної громади" та позицію "7618800 "Капітальний ремонт дорожнього 
покриття вул. Січових Стрільців в с. Долина Олешанської сільської ради 
об`єднаної територіальної громади - 295,0 тис. гривень"; 

по розпоряднику коштів "Тлумацький районний бюджет" цифри "240,0" 
замінити цифрами "535,0" та доповнити позицією "7618800 "Капітальний ремонт 
дорожнього покриття вул. Січових Стрільців в с. Долина Олешанської сільської 
ради об`єднаної територіальної громади – 295,0 тис. гривень"; 

 2) у додатку 3: 
 по головному розпоряднику коштів "Богородчанський районний бюджет" у 

позиції за КПКВКМБ 7618800 "Розвиток фізичної культури і спорту в 
Богородчанському районі", кошти передбаченні по загальному фонду в сумі 
400,0 тис. гривень спрямувати: по загальному фонду в сумі 137,0 тис. гривень, 
спеціальному фонду (видатки розвитку) – 263,0 тис. гривень; 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в 263,0 тис. гривень; 

3) викласти абзац 9 пункту 8.6 в новій редакції:  
"Тлумацькому районному бюджету в сумі 30,0 тис. гривень для 

реконструкції системи опалення в Народному домі с. Грушка"; 
доповнити пункт 8.6 абзацом 10 такого змісту: 
"Тлумацькому міському бюджету ОТГ – в сумі 30,0 тис. гривень на 

впровадження міні-котельні для клубу с. Остриня".  

10. Внести зміни до рішення обласної ради від 15.09.2017. № 592-17/2017 
"Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік":  

1) в абзаці 3 підпункту 4.1 пункту 4 слова "по загальному фонду (видатки 
споживання)" замінити словами "по спеціальному фонду (видатки розвитку)" та 
доповнити абзацом наступного змісту: 

"При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 50,0 тис. гривень.";  

2) у пункті 12 абзац четвертий доповнити словами та цифрами: "При 
цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку 
спеціального фонду в сумі 100,0 тис. гривень"; 

3) у пункті 3 абзаци 10, 11 замінити абзацами такого змісту:  
"– юридичному відділу облдержадміністрації по загальному фонду 

(видатки споживання) в сумі 300,0 тис. гривень. 
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При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду на суму 300,0 тис. гривень."; 

4) абзац 8 підпункту 7.4 пункту 7 викласти в новій редакції: 
"– для проведення капітального ремонту даху спального корпусу № 1 

Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату по вул. Сірика, 1-А в 
м. Надвірна Івано-Франківської області в сумі 400,0 тис. гривень"; 

5) в абзаці 19 підпункту 1.2. цифри "1000,0" замінити цифрами "500,0"; 
6) у додатку 3: 
вилучити розпорядника коштів "Бюджет Олешанської об’єднаної 

територіальної громади" та позицію "7618800 "Капітальний ремонт клубу в селі 
Озеряни Олешанської сільської ради об`єднаної територіальної громади 
Тлумацького району – 150,0 тис. гривень"; 

по розпоряднику коштів "Тлумацький районний бюджет" цифри "80,0" 
замінити цифрами "230,0" та доповнити позицією "7618800 "Капітальний ремонт 
клубу в селі Озеряни Олешанської сільської ради об`єднаної територіальної 
громади Тлумацького району – 150,0 тис. гривень "; 

по розпоряднику коштів "Департамент будівництва, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації" зменшити 
бюджетні призначення на суму 150,0 тис. гривень по об’єкту "Капітальний 
ремонт даху Микитинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів Івано-Франківської міської ради" 
та спрямувати їх на такі об'єкти: 

– капітальний ремонт огорожі ДНЗ (ясла-садок) № 10 "Катруся" у м. Івано-
Франківську – 50,0 тис. гривень; 

– капітальний ремонт (заміна вікон і дверей) в Угорницькій ЗОШ  
І-ІІІ ступенів Івано-Франківської міської ради – 100,0 тис. гривень; 

по розпоряднику коштів "Косівський районний бюджет" назву об’єкта 
"Влаштування дитячого майданчика для Шешорівського НВК І ст. – ДНЗ" 
замінити на "Придбання дитячого майданчика для Шешорівського НВК І ст. – 
ДНЗ"; 

по розпоряднику коштів "Бюджет Печеніжинської об'єднаної 
територіальної громади" по об’єкту "Поточний ремонт актової зали Сопівської 
ЗОШ І-ІІІ ст. Печеніжинської об`єднаної територіальної громади" зменшити 
бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 
70,0 тис. гривень та відповідно збільшити їх по загальному фонду (видатки 
споживання) на суму 70,0 тис. гривень; 

При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду на суму 70,0 тис. гривень; 

по розпоряднику коштів "Коломийський міський бюджет" назву об’єкта 
"Капітальний ремонт універсального спортивного майданчика з поліуретановим 
покриттям в школі № 4 ім. С. Лисенка, м. Коломия" замінити на "Капітальний 
ремонт спортивного майданчика ЗОШ № 4 по вул. Марії Заньковецької, 11 в 
м. Коломиї"; 

по розпоряднику коштів "Департамент будівництва, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації": 

– цифри "9701,022" замінити цифрами "9801,022";  
– доповнити позицією "КПКВКМБ 4716310 "Капітальний ремонт 

спортивного майданчика на вул. Шашкевича у місті Рогатині – 100,0 тис. 
гривень" (спеціальний фонд); 

по розпоряднику коштів "Рогатинський районний бюджет" позицію 
"7618800 Влаштування баскетбольної та тенісної площадок на вул. Шашкевича 
в м. Рогатин Івано-Франківської області (капітальний ремонт) – 100,0 тис. 
гривень" (спеціальний фонд) вилучити. 

7) у додатку 9: 
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вилучити розпорядника коштів "Бюджет Олешанської сільської ради 
об’єднаної територіальної громади" та позицію "Капітальний ремонт (заміна 
вікон та дверей) в Долинській ЗОШ I-II ступенів Олешанської сільської ради 
ОТГ – 50,0 тис. гривень"; 

доповнити додаток розпорядником коштів "Тлумацький районний бюджет" 
та позицією "Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в Долинській ЗОШ  
I-II ступенів Олешанської сільської ради ОТГ – 50,0 тис. гривень (спеціальний 
фонд)". 

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

12. 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 27.10.2017. № 650-18/2017 

 
Розподіл  

резерву медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
 

(тис. грн.) 

Назва місцевого 
бюджету 

Збільшення обсягу медичної субвенції  
(загальний фонд), тис. грн. 

На оплату праці з 
нарахуванням 

На лікування хворих 
на цукровий і 

нецукровий діабет 
м. Яремче 400,0  
Богородчанський район 900,0  
Верховинський район 450,0  
Городенківський район 890,2  
Коломийський район 5022,3  
Косівський район 2003,9  
Надвірнянський район 300,0  
Рогатинський район 2217,7  
Рожнятівський район 800,0  
Снятинський район 2685,1  
Тлумацький район 882,3  
Департамент охорони 
здоров'я 
облдержадміністрації 

717,1 2000,0 

Разом 17268,6 2000,0 
 
 
 
Начальник організаційного відділу 
виконавчого апарату обласної  
ради – заступник керуючого  
справами обласної ради Любов Романів 
 



Додаток 2 
до рішення обласної ради 
від 27.10.2017. № 650-18/2017 

 
Перерозподіл  

обсягу субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам у 2017 році 
 

(тис. грн.) 

Найменування 
місцевого 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 тарифами, що затверджувалися 
та/або погоджувалися органами 
державної влади чи місцевого 

самоврядування 

субвенція з 
державного бюджету 
місцевим бюджетам 
на надання пільг та 
житлових субсидій 
населенню на оплату 

електроенергії, 
природного газу, 
послуг тепло-, 

водопостачання і 
водовідведення, 
квартирної плати 

(утримання будинків і 
споруд та 

прибудинкових 
територій), вивезення 
побутового сміття та 

рідких нечистот 

субвенція з 
державного 
бюджету 
місцевим 

бюджетам на 
надання пільг та 

житлових 
субсидій 

населенню на 
придбання 
твердого та 

рідкого пічного 
побутового 
палива і 

скрапленого газу 

загальний фонд (зменшення  
(-), збільшення) 

загальний фонд 
(зменшення (-), 
збільшення) 

загальний фонд 
(зменшення (-), 
збільшення) 

Богородчанський  -3700,0 -228,000 

Верховинський   211,200 

Галицький 187,58466  28,250 

Городенківський  7400,0 -113,570 

Долинський 149,92470 -3700,0 -132,500 

Калуський   88,140 

Коломийський  -3000,0 63,600 

Косівський   723,800 

Надвірнянський 194,76857 -7000,0 -322,980 

Рогатинський   61,000 

Рожнятівський 64,68066 4000,0 232,100 

Снятинський 45,45826  -318,740 

Тисменицький   26,910 

Тлумацький 118,64455 -5000,0 10,790 

м. Болехів   -194,000 

м. Бурштин 793,21800  -1,800 

м. Івано-Франківськ  16000,0 -0,600 

м. Калуш 370,42599 -8000,0 -0,300 

м. Коломия  3000,0 3,300 

м. Яремче   -136,600 

Всього  1924,70539 0,0 0,000 

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


