
 

  
УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Сьоме демократичне скликання 

(Дев'ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ 
 
від 08.12.2017. № 671-19/2017 
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 17.11.2017 р. № 54, від 01.12.2017 р. № 55 і від 08.12.2017 р. 
№ 56, обласна рада 

вирішила: 

1. Врахувати в доходах обласного бюджету: 

1.1. Загального фонду: 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і 

проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад і 
відповідних сільських, селищних, міських голів 24 грудня 2017 року в сумі 
632,7 тис. гривень та виготовлення органами ведення Державного реєстру 
виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення 
цих виборів в сумі 4,4 тис. гривень за КБКД 41037000 і спрямувати їх місцевим 
бюджетам згідно з додатком 1; 

субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і 
проведення повторного голосування з перших виборів депутатів сільських, 
селищних рад 19 листопада 2017 року за КБКД 41037000 в сумі 81,7 тис. 
гривень і спрямувати її як субвенцію: 

– Косівському районному бюджету – на перші вибори депутатів 
Яблунівської селищної ради в сумі 40,0 тис. гривень; 

– Тисменицькому районному бюджету – на перші вибори депутатів 
Ямницької сільської ради в сумі 41,7 тис. гривень; 

зменшення обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги 
по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу в сумі 
211 983,6 тис. гривень та здійснити її перерозподіл 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 
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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 599,2 тис. гривень та 
здійснити її перерозподіл між місцевими бюджетами згідно з додатком 2; 

збільшення 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 в сумі 6 409,2 тис. гривень 
та спрямувати її місцевим бюджетам згідно з додатком 2;  

збільшення 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 в сумі 321 615,8 тис. гривень та 
спрямувати її місцевим бюджетам згідно з додатком 2; 

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 950,8 тис. гривень та 
спрямувати її департаменту соціальної політики облдержадміністрації по 
загальному фонду (видатки споживання) за КТПКВКМБ 1518580;  

стабілізаційну дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам за КБКД 
41020600 в сумі 46359,1 тис. гривень та спрямувати її місцевим бюджетам 
згідно з додатком 3; 

медичну субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам за КБКД 
41034200 в сумі 35774,8 тис. гривень та спрямувати її місцевим бюджетам 
згідно з додатком 4; 

субвенції з місцевих бюджетів за КБКД 41035000 "Інші субвенції", а саме з: 
Калуського міського бюджету в сумі 60,0 тис. гривень та спрямувати її 

департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації по загальному фонду 
(видатки споживання) 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 паливно-мастильних матеріалів); 

Косівського районного бюджету в сумі 40,0 тис. гривень та спрямувати її 
департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації (для Служби 
автомобільних доріг в області) по загальному фонду (видатки споживання) за 
КПКВКМБ 4716650 "Утримання та розвиток інфраструктури доріг" для 
співфінансування поточного ремонту автомобільної дороги загального 
користування державного значення Р-62 Криворівня – Чернівці на ділянці км 
33+800 – км 41+812; 

Верховинського районного бюджету в сумі 350,0 тис. гривень та 
спрямувати її департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації по загальному фонду (для 
Служби автомобільних доріг в області) для поточного середнього ремонту 
моста на км 43+930 автомобільної дороги загального користування державного 
значення Р-24 Татарів – Кам`янець-Подільський; 
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Калуського районного бюджету в сумі 10,0 тис. гривень та спрямувати її 
управлінню міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій 
облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) за КПКВКМБ 
0918600 "Інші видатки" для оплати витрат, пов`язаних з облаштуванням криївки 
біля с. Грабівка Калуського району; 

субвенції з місцевих бюджетів за КБКД 41035000 "Інші субвенції" та 
спрямувати їх департаменту соціальної політики облдержадміністрації по 
загальному фонду (видатки споживання) за КПКВКМБ 1513400 "Інші видатки на 
соціальний захист населення" на виконання заходів обласної комплексної 
Програми соціального захисту населення Івано-Франківської області на  
2017-2021 роки для виготовлення посвідчень для батьків та дітей з багатодітних 
сімей, а саме з: 

– Коломийського районного бюджету – 20,0 тис. гривень; 
– Надвірнянського районного бюджету – 8,0 тис. гривень; 
– Снятинського районного бюджету – 4,99776 тис. гривень; 
– Калуського міського бюджету – 9,393 тис. гривень; 
– Яремчанського міського бюджету – 15,0 тис. гривень; 
субвенції з місцевих бюджетів за КБКД 41035000 "Інші субвенції" та 

спрямувати їх департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації по загальному фонду 
(видатки споживання) для Служби автомобільних доріг в області за КПКВКМБ 
4716650 "Утримання та розвиток інфраструктури доріг", а саме з: 

– Снятинського районного бюджету в сумі 70,0 тис. гривень на 
виготовлення ПКД для поточного ремонту автомобільної дороги С 091201 
Тулуків – Стецева км 21+400 – км 25+761; 

– Тисменичанського сільського бюджету Надвірнянського району в сумі 
50,0 тис. гривень для співфінансування об`єкта "Поточний середній ремонт 
автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 
Івано-Франківськ – Надвірна на ділянці км 0+000 – км 26+745"; 

– Саджавського сільського 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+027"; 

– Надвірнянського районного бюджету в сумі 450,0 тис. гривень для 
співфінансування об`єктів: 

"Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування 
державного значення Н-09 Мукачеве - Львів на ділянці км 218+400 – 
км 317+698" – 150,0 тис. гривень; 

"Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування 
державного значення Яблунів - Делятин на ділянці км 0+000 – км 33+320" – 
100,0 тис. гривень; 

"Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування 
державного значення Т-09-05 Делятин - Раківчик на ділянці км 0+000 – 
км 28+027" – 100,0 тис. гривень; 

"Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування 
державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 0+000 – 
км 26+745" – 100,0 тис. гривень. 

1.2. Спеціального фонду: 
субвенцію з Косівського міського бюджету за КБКД 41035000 "Інші 

субвенції" в сумі 195,0 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 



4 

співфінансування робіт на об`єкті "Добудова спортивного залу та переходу в 
Косівській ЗОШ № 2 І-ІІІ ступенів. Нове будівництво"; 

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: 

– Яремчанського міського бюджету в сумі 1 000,0 тис. гривень для 
реконструкції з добудовою Яремчанської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1; 

– Рожнятівського районного бюджету: 
для капітального ремонту центрального корпусу Перегінської номерної 

районної лікарні Рожнятівського району в сумі 100,327 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 40,0 тис. гривень; 

субвенцію з Косівського районного бюджету за КБКД 41035000 "Інші 
субвенції" та спрямувати її департаменту будівництва, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації по 
спеціальному фонду (видатки розвитку) за КПКВКМБ 4716310 "Реалізація 
заходів щодо інвестиційного розвитку територій" в сумі 40,0 тис. гривень для 
капітального ремонту КЗ "Івано-Франківський обласний госпіталь ветеранів 
війни" по вул. Шкрумеляка, 26 в .Коломия (частини корпусу "А" (лікарня" з 
операційним блоком)" в сумі 40,0 тис. гривень; 

субвенції з місцевих бюджетів за КБКД 41035000 "Інші субвенції" та 
спрямувати їх департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації за КПКВКМБ 4716310 
"Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій", а саме з: 

– Чернятинської сільської ради Городенківського району в сумі 60,0 тис. 
гривень для добудови шкільної їдальні, виробничих майстерень та класних 
кімнат по вул. Грушевського, 27 в с.Чернятин Городенківського району; 

– Войнилівського селищного бюджету Калуського району в сумі 20,0 тис. 
гривень для капітального ремонту по заміні вікон та утепленню фасаду 
поліклінічного відділу по вулиці Б. Хмельницького, 6 в смт. Войнилів 
КЗ "Районна лікарня Калуської районної ради"; 

– Долинського районного бюджету в сумі 110,0 тис. гривень для 
капітального ремонту системи опалення Старомізунської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Долинського району; 

– Єзупільського селищного бюджету Тисменицького району в сумі 
142,117 тис. гривень для реконструкції дитячого садка в смт. Єзупіль по 
вул. Степана Бандери Тисменицького району; 

субвенції за КБКД 41035000 "Інші субвенції" з Коломийського районного 
бюджету в сумі 500,0 тис. гривень, Снятинського районного бюджету в сумі 
100,0 тис. гривень та міського бюджету м. Коломиї – 4000,0 тис. гривень та 
спрямувати їх департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації по 
спеціальному фонду (видатки розвитку) за КПКВКМБ 1412220 "Інші заходи в 
галузі охорони здоров’я" на придбання ангіографічного обладнання. 

2. Затвердити: 
перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу між місцевими бюджетами 
згідно з додатком 2; 

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

розподіл та перерозподіл 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 та спеціальному 
фонду згідно з додатком 2; 

перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами згідно з 
додатком 5; 

розпорядження облдержадміністрації та обласної ради від 29.11.2017 року 
№ 717/844-р "Про внесення змін до розпорядження облдержадміністрації та 
обласної ради від 21.02.2017 року № 80/68-р (зі змінами). 

3. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 
2017 р. № 783-р "Про перерозподіл обсягу освітньої субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам у 2017 році" зменшити обсяг освітньої субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам за КБКД 41033900 в сумі 
4700,0 тис.гривень та відповідно зменшити бюджетні призначення по 
департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації за 
КПКВКМБ 1011100 "Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними 
закладами та іншими закладами освіти" по загальному фонду (видатки 
споживання) на суму 4700,0 тис. гривень, у тому числі на оплату праці – 
3800,0 тис. гривень. 

4. Спрямувати залишок коштів освітньої субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам, який склався станом на 01.01.2017 року департаменту 
освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, а саме по 
спеціальному фонду (видатки розвитку) за КПКВКМБ 1011220 "Інші освітні 
програми " в сумі 8203,1 тис. гривень для оснащення загальноосвітніх 
навчальних закладів з поглибленим вивченням природничих та математичних 
предметів (спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) I-III ступенів з поглибленим 
вивченням окремих предметів та курсів, гімназій (гімназій-інтернатів), колегіумів 
(колегіумів-інтернатів), ліцеїв (ліцеїв-інтернатів) та опорних закладів засобами 
навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, 
навчальними комп’ютерними комплексами з мультимедійними засобами 
навчання. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду на суму 8203,1 тис. гривень. 
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5. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень залишку медичної 
субвенції, який склався станом на 01.01.2017 року, передбачених департаменту 
охорони здоров’я облдержадміністрації, а саме:  

зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки 
розвитку) за КПКВКМБ 1412220 “Інші заходи в галузі охорони здоров’я” на 
виконання заходів комплексної програми “Здоров’я населення Прикарпаття 
2013-2020” на суму 30,0 тис. гривень; 

збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки 
споживання) за КПКВКМБ 1412010 “Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню” на суму 30,0 тис. гривень. 

При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду на суму 30,0 тис. гривень. 

6. 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 6 860,0 тис. гривень та 
спрямувати його головним розпорядникам коштів обласного бюджету, а саме: 

– департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації по загальному 
фонду (видатки споживання) – 3 060,0 тис. гривень на оплату комунальних 
послуг та енергоносіїв і по спеціальному фонду (видатки розвитку) – 2 000,0 тис. 
гривень на придбання ангіографа. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 2 000,0 тис. гривень; 

– департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації 
по загальному фонду (видатки споживання) – 850,0 тис. гривень на оплату 
комунальних послуг та енергоносіїв; 

– департаменту соціальної політики облдержадміністрації по загальному 
фонду (видатки споживання) – 550,0 тис. гривень, з них: на оплату комунальних 
послуг та енергоносіїв – 150,0 тис. гривень, на виконання заходів “Обласної 
комплексної Програми соціального захисту населення Івано-Франківської 
області на 2017-2021 роки” (для виплати одноразових грошових допомог на 
лікування та вирішення невідкладних соціально-побутових питань жителям 
області) – 400,0 тис. гривень;  

– обласній раді по загальному фонду (видатки споживання) – 400,0 тис. 
гривень на виконання заходів Програми розвитку місцевого самоврядування в 
Івано-Франківській області на 2016-2020 роки (підпрограма “Фонд обласної ради 
на виконання депутатських повноважень”). 

7. Збільшити обсяг доходів загального фонду обласного бюджету на 
21 800,0 тис. гривень, у тому числі: 

податок та збір на доходи фізичних осіб – на 20 300,0 тис. гривень; 
плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 

1 000,0 тис. гривень; 
рентна плата за спеціальне використання води (крім рентної плати за 

спеціальне використання води водних об`єктів місцевого значення) – 500,0 тис. 
гривень. 

8. Збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 
обласного бюджету згідно з додатком 6, а саме: 

– департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації в сумі 9 368,0 тис. гривень, 
з них по загальному фонду (видатки споживання) – 300,0 тис. гривень, по 
спеціальному фонду (видатки розвитку) – 9 068,0 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 9 068,0 тис. гривень. 
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– обласній раді по спеціальному фонду (видатки розвитку) в сумі 
1 000,0 тис. гривень. 

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

– департаменту охорони здоров`я облдержадміністрації в сумі 930,0 тис. 
гривень, з них по загальному фонду (видатки споживання) – 700,0 тис. гривень, 
по спеціальному фонду (видатки розвитку) – 230,0 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 230,0 тис. гривень. 

– управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації в 
сумі 153,0 тис. гривень, з них по загальному фонду (видатки споживання) – 
113,628 тис. гривень, по спеціальному фонду (видатки розвитку) – 39,372 тис. 
гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 39,372 тис. гривень. 

– господарському управлінню облдержадміністрації по загальному фонду 
(видатки споживання) в сумі 80,0 тис. гривень. 

– управлінню з питань цивільного захисту облдержадміністрації по 
спеціальному фонду (видатки розвитку) в сумі 245,0 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 245,0 тис. гривень. 

– департаменту фінансів облдержадміністрації в сумі 10 024,0 тис. гривень 
для надання субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам, з них по 
загальному фонду (видатки споживання) – 1 624,0 тис. гривень, по 
спеціальному фонду (видатки розвитку) – 8 400,0 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 8 400,0 тис. гривень. 

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

1) по департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації за КПКВКМБ 4716430 
"Розробка схем та проектних рішень масового застосування" зменшити 
бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 
281,0 тис. гривень та відповідно збільшивши їх по загальному фонду (видатки 
споживання). 

При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 281,0 тис. гривень; 

2) по управлінню міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та 
інвестицій облдержадміністрації за КПКВКМБ 0918600 "Інші видатки", 
передбачених на виконання заходів комплексної регіональної цільової програми 
розвитку туризму в області на 2016-2020 роки, зменшити бюджетні призначення 
по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 311,484 тис. гривень та 
відповідно збільшити їх по загальному фонду (видатки споживання). 

При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 311,484 тис. гривень. 

3) по департаменту фінансів облдержадміністрації по загальному фонду 
(видатки споживання), КПКВКМБ 7618290 "Субвенція на утримання об’єктів 
спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів 
спільного користування", а саме: 

зменшити бюджетні призначення на надання субвенції Львівському 
обласному бюджету для Львівської обласної клінічної лікарні в сумі 30,0 тис. 
гривень; 

збільшити бюджетні призначення на надання субвенції Волинському 
обласному бюджету для Волинської обласної психіатричної лікарні № 2 
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смт. Олика в сумі 30,0 тис. гривень. 
4) по департаменту освіти, науки та молодіжної політики 

облдержадміністрації: 
– зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки 

споживання) за:  
КПКВКМБ 1011170 "Методичне забезпечення діяльності навчальних 

закладів та інші заходи в галузі освіти" на суму 100,0 тис. гривень; 
КПКВКМБ 1018600 "Інші видатки" на суму 50,0 тис. гривень; 
КПКВКМБ 1011220 "Інші освітні програми" на суму 108,0 тис. гривень; 
– зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки 

розвитку) за: 
КПКВКМБ 1011220 "Інші освітні програми" на суму 322,0 тис. гривень; 
– збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки 

споживання) за: 
КПКВКМБ 1011040 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами" 
на суму 140,0 тис. гривень, в тому числі на оплату праці – 140,0 тис. гривень; 

КПКВКМБ 1011060 "Забезпечення належних умов для виховання та 
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих 
будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім`ях), в сім`ях патронатного 
вихователя" на суму 80,0 тис. гривень, в тому числі на оплату праці – 50,0 тис. 
гривень, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 30,0 тис. гривень; 

КПКВКМБ 1011070 "Надання загальної середньої освіти спеціальними 
загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними 
закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового 
розвитку" на суму 25,0 тис. гривень, в тому числі на оплату праці – 25,0 тис. 
гривень; 

КПКВКМБ 1011080 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих 
предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, 
фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-
фізичною підготовкою" на суму 335,0 тис. гривень, в тому числі на оплату 
праці – 130,0 тис. гривень, оплату комунальних послу та енергоносіїв – 
120,0 тис. гривень. 

При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду на суму 322,0 тис. гривень; 

– по спеціальному фонду (видатки споживання) за КПКВКМБ 1011140 
"Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної 
освіти ІІІ і ІV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення 
кваліфікації)", збільшивши бюджетні призначення на оплату праці на суму 
45,0 тис. гривень за рахунок зменшення інших видатків; 

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

КПКВКМБ 1011040 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами" 
на суму 160,0 тис. гривень, в тому числі на оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв – 25,0 тис. гривень; 

КПКВКМБ 1011070 "Надання загальної середньої освіти спеціальними 
загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними 
закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового 
розвитку" на суму 1 353,95 тис. гривень, в тому числі на оплату комунальних 
послуг та енергоносіїв – 504,45 тис. гривень; 

КПКВКМБ 1011080 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих 
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предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, 
фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-
фізичною підготовкою" на суму 391,8 тис. гривень, в тому числі на оплату 
комунальних послуг та енергоносіїв – 20,0 тис. гривень; 

КПКВКМБ 1011090 "Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" на суму 187,8 тис. 
гривень, в тому числі на оплату праці 174,4 тис. гривень, на оплату комунальних 
послуг та енергоносіїв – 7,1 тис. гривень; 

КПКВКМБ 1011180 "Здійснення технічного нагляду за будівництвом і 
капітальним ремонтом та іншими окремими господарськими функціями" на суму 
20,3 тис. гривень;  

КПКВКМБ 1011190 "Централізоване ведення бухгалтерського обліку" на 
суму 130,8 тис. гривень, в тому числі на оплату праці – 110,0 тис. гривень; 

КПКВКМБ 1011210 "Утримання інших закладів освіти" на суму 34,4 тис. 
гривень, в тому числі на оплату праці – 34,4 тис. гривень; 

КПКВКМБ 1015031 "Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" на суму 90,5 тис. гривень, в 
тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 40,0 тис. гривень; 

КПКВКМБ 1013160 "Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)" на суму –
88,97109 тис. гривень; 

КПКВКМБ 1013141 "Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання 
Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на суму – 130,0 тис. 
гривень;  

КПКВКМБ 1018600 "Інші видатки" на суму 41,7507 тис. гривень; 
– зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки 

розвитку) за: 
КПКВКМБ 1011220 "Інші освітні програми" на суму 702,72821 тис. гривень; 
– збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки 

споживання) за: 
КПКВКМБ 1011040 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами" 
на суму 210,0 тис. гривень, в тому числі на оплату праці – 135,0 тис. гривень; 

КПКВКМБ 1011060 "Забезпечення належних умов для виховання та 
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих 
будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім`ях), в сім`ях патронатного 
вихователя" на суму 305,0 тис. гривень, в тому числі на оплату праці – 
160,0 тис. гривень, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 25,0 тис. 
гривень; 

КПКВКМБ 1011070 "Надання загальної середньої освіти спеціальними 
загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними 
закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового 
розвитку" на суму 673,15 тис. гривень, в тому числі на оплату праці – 496,5 тис. 
гривень; 

КПКВКМБ 1011080 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих 
предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, 
фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-
фізичною підготовкою" на суму 306,55 тис. гривень, в тому числі на оплату праці 
– 240,0 тис. гривень; 

КПКВКМБ 1011100 "Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними 
закладами та іншими закладами освіти" - на суму 1614,35 тис. гривень, в тому 
числі на оплату праці – 1 400,0 тис. гривень; 
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КПКВКМБ 1011180 "Здійснення технічного нагляду за будівництвом і 
капітальним ремонтом та іншими окремими господарськими функціями" на суму 
22,7 тис. гривень, в тому числі на оплату праці – 22,7 тис. гривень;  

КПКВКМБ 1015031 "Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" на суму 65,0 тис. гривень; 

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

КПКВКМБ 1011060 "Забезпечення належних умов для виховання та 
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих 
будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім`ях), в сім`ях патронатного 
вихователя" на суму 8,0 тис. гривень; 

КПКВКМБ 1011070 "Надання загальної середньої освіти спеціальними 
загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними 
закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового 
розвитку" на суму 28,25 тис. гривень; 

КПКВКМБ 1011140 "Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів 
закладами післядипломної освіти ІІІ і ІV рівнів акредитації (академіями, 
інститутами, центрами підвищення кваліфікації)" на суму 100,0 тис. гривень. 

При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду на суму 566,47821 тис. гривень; 

5) по департаменту економічного розвитку, промисловості та 
інфраструктури облдержадміністрації:  

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

КПКВКМБ 7317500 "Програма розвитку науково-технічної та інноваційної 
діяльності області до 2020 року" на суму 360,0 тис. гривень; 

КПКВКМБ 7317410 "Програма енергозбереження для населення області на 
2015-2018 роки" - 150,0 тис. гривень; 

КПКВКМБ 7317450 "Регіональна цільова програма розвитку малого та 
середнього підприємництва в Івано-Франківській області на 2017-2018 роки" - 
50,0 тис. гривень; 

збільшити бюджетні призначення за: 
КПКВКМБ 7317420 "Програма стабілізації та соціально-економічного 

розвитку територій" по загальному фонду (видатки споживання) на суму 120 тис. 
гривень; 

КПКВКМБ 7317410 "Цільова програма енергоефективності та розвитку 
сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії Івано-
Франківської області на 2016-2020 роки" на суму 440,0 тис. гривень, в тому 
числі: 

по загальному фонду (видатки споживання) на суму 195,0 тис. гривень на 
проведення фахового енергоаудиту, енергообстеження установ бюджетної 
сфери; 

по спеціальному фонду (видатки розвитку) на 245,0 тис. гривень на 
термореновацію приміщень (заміна віконних конструкцій та вхідних дверей, 
утеплення зовнішніх (внутрішніх) стін, утеплення покрівель та підвальних 
приміщень) закладів бюджетної сфери. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду у сумі 245,0 тис. гривень; 

6) по управлінню спорту облдержадміністрації: 
зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки 

споживання) в сумі 355,0 тис. гривень за КПКВКМБ 1315062 "Підтримка спорту 
вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну 
діяльність в регіоні"; 
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збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки 
розвитку) в сумі 355,0 тис. гривень за КПКВКМБ 1315033 "Забезпечення 
підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної 
майстерності". 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду на суму 355,0 тис. гривень; 

зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки 
споживання) в сумі 418,8 тис. гривень, у тому числі за: 

КПКВКМБ 1315032 "Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл 
фізкультурно-спортивних товариств" на суму 318,8 тис. гривень; 

КПКВКМБ 1315011 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 
з олімпійських видів спорту" на суму 100,0 тис. гривень; 

збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки 
споживання) в сумі 418,8 тис. гривень, у тому числі за: 

КПКВКМБ 1315021 "Утримання центрів з інвалідного спорту і 
реабілітаційних шкіл" на суму 40,0 тис. гривень на оплату праці; 

КПКВКМБ 1315031 "Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" на суму 80,0 тис. гривень, в 
тому числі оплата праці – 70,0 тис. гривень; 

КПКВКМБ 1315033 "Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій 
школами вищої спортивної майстерності" на суму 48,0 тис. гривень, в тому числі 
оплата праці – 40,0 тис. гривень; 

КПКВКМБ 1315061 "Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного 
здоров’я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових 
заходів серед населення регіону" на суму 150,8 тис. гривень; 

КПКВКМБ 1315012 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 
з неолімпійських видів спорту" на суму 100,0 тис. гривень; 

7) по господарському управлінню облдержадміністрації за КПКВКМБ 
0311140 "Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами 
післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, 
центрами підвищення кваліфікації)", а саме: зменшити бюджетні призначення по 
загальному фонду (видатки споживання) на суму 3,0 тис. гривень, в тому числі 
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3,0 тис. гривень, та відповідно 
збільшити їх за КПКВКМБ 0318600 "Інші видатки" на суму 3,0 тис. гривень, в 
тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3,0 тис. гривень; 

8) по департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації: 
за КПКВКМБ 5327340 "Заходи з проведення лабораторно-діагностичних, 

лікувально-профілактичних робіт, утримання ветеринарних лікарень та 
ветеринарних лабораторій", а саме зменшити бюджетні призначення по 
спеціальному фонду (видатки розвитку) в сумі 15,0 тис. гривень, передбачених 
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 та відповідно 
збільшити їх по КЕКВ 3110 для придбання персонального комп`ютера Івано-
Франківською регіональною державною лабораторією Державної служби 
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів; 

за КПКВКМБ 5311100 "Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними 
закладами та іншими закладами освіти" здійснити перерозподіл видатків по 
загальному фонду (видатки споживання) в сумі 3,177 тис. гривень, при цьому 
зменшити бюджетні призначення на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 
на суму 2,5 тис. гривень та збільшити їх на оплату праці – на 0,677 тис. гривень; 

9) по управлінню з питань цивільного захисту облдержадміністрації за 
КПКВКМБ 6717810 "Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій 
та наслідків стихійного лиха", а саме: зменшити бюджетні призначення по 
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спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 6,603 тис. гривень та відповідно 
збільшити їх по загальному фонду (видатки споживання). 

При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) на суму 6,603 тис. гривень; 

10) по департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації: 
– зменшити бюджетні призначення за КПКВКМБ 1412170 "Інформаційно-

методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров’я" по 
спеціальному фонду (видатки розвитку) в сумі 10,0 тис. гривень та відповідно 
збільшити їх по загальному фонду (видатки споживання); 

– зменшити бюджетні призначення за КПКВКМБ 1412200 "Служби 
технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані 
бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування" по 
спеціальному фонду (видатки розвитку) в сумі 37,13 тис. гривень та відповідно 
збільшити їх по загальному фонду (видатки споживання) на оплату праці. 

При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) в сумі 47,13 тис. гривень; 

11) по управлінню культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації: 

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

КПКВКМБ 2414030 "Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші 
мистецькі заклади та заходи" на суму 5,555 тис. гривень; 

КПКВКМБ 2414200 "Інші культурно-освітні заклади та заходи" на суму 
40,0 тис. гривень, в тому числі на оплату праці – 25,0 тис. гривень; 

КПКВКМБ 2414040 "Видатки на заходи, передбачені державними і 
місцевими програмами розвитку культури і мистецтва" на суму 14,394 тис. 
гривень; 

КПКВКМБ 2414060 "Бібліотеки" на суму 242,0 тис. гривень, в тому числі на 
оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 153,0 тис. гривень; 

КПКВКМБ 2414070 "Музеї і виставки" на суму 45,0 тис. гривень; 
КПКВКМБ 2414090 "Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади 

клубного типу" на суму 3,0 тис. гривень; 
зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки 

розвитку) за: 
КПКВКМБ 2414040 "Видатки на заходи, передбачені державними і 

місцевими програмами розвитку культури і мистецтва" на суму 1,321 тис. 
гривень; 

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

КПКВКМБ 2414060 "Бібліотеки" на суму 89,0 тис. гривень, в тому числі на 
оплату праці – 89,0 тис. гривень; 

КПКВКМБ 2414070 "Музеї і виставки" на суму 259,270 тис. гривень, в тому 
числі на оплату праці – 95,0 тис. гривень, оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв – 164,270 тис. гривень; 

КПКВКМБ 2417213 "Підтримка книговидання" на суму 3,0 тис. гривень, в 
тому числі на оплату праці – 3,0 тис. гривень. 

При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) на суму 1,321 тис. гривень; 

12) по службі у справах дітей облдержадміністрації зменшити бюджетні 
призначення по загальному фонду (видатки споживання) в сумі 59,16 тис. 
гривень, в тому числі за: 

КПКВКМБ 2013112 "Заходи державної політики з питань дітей та їх 
соціального захисту" на суму 47,16 тис. гривень; 
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КПКВКМБ 2013111 "Утримання закладів, що надають соціальні послуги 
дітям, що опинились в складних життєвих обставинах" на суму 12,0 тис. 
гривень; 

збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки 
споживання) в сумі 59,16 тис. гривень, в тому числі за: 

КПКВКМБ 2013111 "Утримання закладів, що надають соціальні послуги 
дітям, що опинились в складних життєвих обставинах" на суму 59,16 тис. 
гривень, в тому числі на оплату праці - 52,0 тис. гривень; 

13) по управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації зменшити бюджетні призначення по загальному фонду 
(видатки споживання) за КПКВКМБ 3018600 “Інші видатки” на виконання заходів 
програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2017 рік на 
суму 50,0 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 50,0 тис. гривень; 

14) по обласній раді  
– зменшити бюджетні призначення за КПКВКМБ 0118600 "Програма з 

виконання робіт із землеустрою для забезпечення оформлення права на 
земельні ділянки спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
області на 2017-2018 роки" по загальному фонду (видатки споживання) на суму 
25,0 тис. гривень та за КПКВКМБ 0118600 "Регіональна цільова програма 
сприяння розвитку громадянського суспільства в Івано-Франківській області на 
2016-2018 роки" по загальному фонду (видатки споживання) на суму 100,0 тис. 
гривень і відповідно збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду 
(видатки розвитку) за КПКВКМБ 0118600 "Програма розвитку місцевого 
самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки" на суму 
125,0 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) на суму 125,0 тис. гривень; 

– здійснити перерозподіл видатків в межах загального обсягу бюджетних 
призначень за КПКВКМБ 0110170 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради", зменшивши 
видатки по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 149,0 тис. гривень 
та відповідно збільшивши їх по загальному фонду (видатки споживання) на суму 
149,0 тис. гривень. 

При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду на суму 149,0 тис. гривень; 

15) по департаменту соціальної політики облдержадміністрації: 
– зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки 

споживання) на суму 89,0 тис. гривень, в т. ч. за: 
КПКВКМБ 1513182 "Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, 

технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне 
обслуговування" на суму 85,0 тис. гривень; 

КПКВКМБ 1513183 "Встановлення телефонів інвалідам I та II груп" на суму 
4,0 тис. гривень;  

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

КПКВКМБ 1513300 "Інші установи та заклади" на суму 7,5 тис. гривень; 
КПКВКМБ 1513111 "Утримання закладів, що надають соціальні послуги 

дітям, які опинились у складних життєвих обставинах" на суму 7,0 тис. гривень;  
КПКВКМБ 1513101 "Забезпечення соціальними послугами стаціонарного 

догляду з наданням місця проживання дітей з вадами фізичного та розумового 
розвитку" на суму 74,5 тис. гривень; 
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– збільшити за КПКВКМБ 1513131"Центри соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді" на 54,0 тис. гривень, з них на оплату праці – 46,0 тис. гривень за 
рахунок зменшення інших видатків.  

10. Здійснити передачу бюджетних призначень: 
10.1. Зменшити бюджетні призначення, передбачені департаменту освіти, 

науки та молодіжної політики облдержадміністрації за КПКВКМБ 1011220 "Інші 
освітні програми" по спеціальному фонду (видатки розвитку) в сумі 320,0 тис. 
гривень та відповідно збільшити їх департаменту фінансів облдержадміністрації 
за КПКВКМБ 7618800 "Інші субвенції" по спеціальному фонду (видатки розвитку) 
для надання субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам, а саме: 

для проведення капітального ремонту приміщень дошкільних навчальних 
закладів області в сумі 210,0 тис. гривень: 

Косівському районному бюджету – 110,0 тис. гривень (ДНЗ "Малятко"); 
бюджету Матеївецької сільської ради об’єднаної територіальної громади – 

100,0 тис. гривень (Залучанський навчально-виховний комплекс 
"Загальноосвітня школа I ступеня-дошкільний навчальний заклад");  

для зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів 
області в сумі 110,0 тис. гривень: 

Болехівському міському бюджету – 25,0 тис. гривень (ДНЗ "Веселка"); 
Городенківському районному бюджету – 25,0 тис. гривень (Вікнянський 

НВК); 
Тлумацькому районному бюджету – 60,0 тис. гривень (Олешанський ДНЗ). 
10.2. Зменшити бюджетні призначення, передбачені департаменту 

фінансів облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) за 
КПКВКМБ 7618800 "Інші субвенції місцевим бюджетам" в сумі 200,0 тис. 
гривень, зокрема по: 

– додатковій виплаті 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 – 150,0 тис. гривень; 

– щомісячній виплаті 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 – 50,0 тис. гривень; 

– збільшити бюджетні призначення департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) за КПКВКМБ 
1412220 "Інші заходи в галузі охорони здоров’я" 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 на 200,0 тис. гривень.  

10.3. В межах виконання заходів обласної комплексної Програми 
соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2017-2021 роки 
зменшити бюджетні призначення департаменту соціальної політики 
облдержадміністрації за КПКВКМБ 1513400 "Інші видатки на соціальний захист 
населення" по загальному фонду (видатки споживання) в сумі 100,0 тис. 
гривень та відповідно збільшити їх департаменту освіти, науки та молодіжної 
політики облдержадміністрації за КПКВКМБ 1018600 "Інші видатки" по 
загальному фонду (видатки споживання) в сумі 25,0 тис. гривень та по 
спеціальному фонду (видатки розвитку) в сумі 75,0 тис. гривень для створення 
умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами. 
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При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду на суму 75,0 тис. гривень. 

10.4. 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 4860,772 тис. гривень (передбачені постановою Кабінету 
Міністрів України від 13.11.2017 № 877) та відповідно збільшити їх 
департаменту фінансів облдержадміністрації по спеціальному фонду (видатки 
розвитку) за КПКВКМБ 7618690 "Субвенція 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", для спрямування субвенції місцевим бюджетам, а 
саме:  

міському бюджету міста Болехова - 609,714 тис. гривень;  
міському бюджету міста Івано-Франківська - 1517,027 тис. гривень; 
міському бюджету міста Калуша - 1219,428 тис. гривень; 
Верховинському районному бюджету - 913,603 тис. гривень; 
Городенківському районному бюджету - 601,0 тис. гривень. 
10.5. Зменшити бюджетні призначення департаменту фінансів 

облдержадміністрації за КПКВКМБ 7618800 "Інші субвенції місцевим бюджетам" 
по загальному фонду (видатки споживання) на суму 650,0 тис. гривень (на 
додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА – 350,0 тис. гривень; на поховання 
померлих (загиблих) учасників бойових дій та інвалідів війни – 300,0 тис. 
гривень) та відповідно збільшити їх департаменту соціальної політики 
облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) за: 

КПКВКМБ 1513101 "Забезпечення соціальними послугами стаціонарного 
догляду з наданням місця проживання дітей з вадами фізичного та розумового 
розвитку" на суму 148,0 тис. гривень; 

КПКВКМБ 1513102 "Забезпечення соціальними послугами стаціонарного 
догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та 
безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий 
вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання" на суму 502,0 тис. гривень. 

11. Зменшити бюджетні призначення передбачені департаменту 
будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та 
архітектури облдержадміністрації по спеціальному фонду (видатки розвитку) за 
КПКВКМБ 4716650 "Утримання та розвиток інфраструктури доріг" на виконання 
заходів регіональної програми будівництва, реконструкції та модернізації 
об`єктів дорожньо-транспортної інфраструктури Івано-Франківської області до 
2020 року в сумі 1000,0 тис. гривень. 

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

12. Збільшити бюджетні призначення департаменту будівництва, житлово-
комунального господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації (для Служби автомобільних доріг в області) по 
загальному фонду (видатки споживання) за КПКВКМБ 4716650 "Утримання та 
розвиток інфраструктури доріг" в сумі 3 139 тис. гривень для співфінансування 
робіт з поточного ремонту автомобільних доріг відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 року № 303. 

13. Зменшити бюджетні призначення департаменту фінансів 
облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) за КПКВКМБ 
7618800 “Інші субвенції місцевим бюджетам” в сумі 200,0 тис гривень в розрізі 
місцевих бюджетів згідно з додатком 7. 
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14. Внести зміни до рішення обласної ради від 10.03.2017 № 436-13/2017 
"Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", а саме: 

1) у додатку 2 по розпоряднику коштів "Департамент будівництва, житлово-
комунального господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації": 

назву об’єкта “Капітальний ремонт приміщення ДНЗ в с. Торговиця 
Коломийського району Івано-Франківської області” замінити на “Капітальний 
ремонт (заміна вікон і дверей) ДНЗ в с. Торговиця Коломийського району Івано-
Франківської області”; 

2) у додатку 3 по розпоряднику коштів "Департамент будівництва, житлово-
комунального господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації": 

– позицію "Капітальний ремонт музею мистецтв "Прикарпаття" в м. Івано-
Франківську - 300,0 тис. гривень" – вилучити; 

– доповнити перелік об’єктів наступними позиціями: 
"Влаштування інфраструктури з організації та безпеки дорожнього руху по 

вул. Набережна ім. В. Стефаника в м. Івано-Франківську. Капітальний ремонт – 
5,0 тис. гривень"; 

"4716310 Станковецький навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня 
школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад" с. Станківці Долинського 
району Івано-Франківської області (коригування кошторисної частини) (в тому 
числі на виготовлення проектно-кошторисної документації) – 125,0 тис. 
гривень"; 

"4716310 Капітальний ремонт даху будівлі ЗОШ І-ІІ ступенів с. Станькова 
Верхнянської сільської ради об’єднаної територіальної громади Калуського 
району Івано-Франківської області – 100,0 тис. гривень"; 

доповнити додаток 3 розпорядником коштів "Департамент соціальної 
політики облдержадміністрації – 70,0 тис. гривень" та позицією "1513102 
"Придбання обладнання для Погонянського психоневрологічного інтернату – 
70,0 тис. гривень"; 

3) у додатку 4 по розпоряднику коштів "Департамент будівництва, житлово-
комунального господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації": 

назву об’єкта "Будівництво водопроводу діаметром 110 мм та 
діаметром 50 мм по вул. 400-річчя в м. Надвірна – 240 тис. гривень" замінити на 
"Будівництво системи водопостачання масиву житлової забудови в районі 
вулиць Новопроектна і 400-річчя Надвірної в м. Надвірна Івано-Франківської 
області – 240,0 тис. гривень"  

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

1) абзац 4 пункту 1.2. вилучити; 
2) у додатку 1: 
по розпоряднику коштів "Департамент будівництва, житлово-комунального 

господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації": 
у позиції "Капітальний ремонт системи опалення для ДНЗ "Дзвіночок" в 

с. Дзвиняч Богородчанського району. Влаштування модульної котельні." цифри 
"95,0" замінити цифрами "45,0"; 

доповнити розпорядником коштів "Богородчанський районний бюджет – 
50,0 тис. гривень" та позицією "Капітальний ремонт (заміна вікон) в 
Манявському НВК Богородчанського району – 50,0 тис. гривень". 

16. Внести зміни до рішення обласної ради від 30.06.2017. № 531-16/2017 
“Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік”, а саме: 

1) абзац 13 підпункту 8.3 пункту 8 викласти в новій редакції: 
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"Надвірнянському районному бюджету – 90,0 тис. гривень (Надвірнянська 
ЗОШ-інтернат І-ІІІ ступенів)". 

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

комунального господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації”: 

позицію "Капітальний ремонт приміщення Вікторівського ДНЗ ясел-садка 
"Пролісок" Галицького району Івано-Франківської області 300,0 тис. гривень" – 
вилучити"; 

позицію "Благоустрій території Ворохтянської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Яремчанської міської ради в смт. Ворохта Івано-Франківської області 
(капітальний ремонт) – 400,0 тис. гривень" - вилучити; 

у позиції "Реконструкція будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. з добудовою навчального 
корпусу та спортивного залу в с. Красноїлля Верховинського району Івано-
Франківської області" цифри "1 000,0" замінити цифрами "661,0". 

При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) в сумі 1 039,0 тис. гривень; 

у позиції "Ремонтно-реставраційні роботи на фасаді "Будинку правосуддя" 
за адресою вул. Грюнвальдська, 11 в м. Івано-Франківську (в т. ч. виготовлення 
проектно- кошторисної документації)" цифри "500,0" замінити цифрами "50,0"; 

у позиції "Капітальний ремонт (заміна вікон) в пульмонологічному корпусі 
обласного фтизіопульмонологічного центру в м. Івано-Франківську по  
вул. І. Франка, 17" цифри "200,0" замінити цифрами "300,0"; 

у позиції "Ремонтно-реставраційні роботи на фасадах – пам`ятки 
архітектури місцевого значення будинку № 10 (1911 р.) ох. № 110148 (334-іф) на 
вул. Короля Данила в м. Івано-Франківську" цифри "500,0" замінити цифрами 
"750,0"; 

 доповнити позицією: "Ремонтно-реставраційні роботи на фасадах – 
пам`ятки архітектури місцевого значення будинку №10 (1911 р.) ох. № 110148 
(334-іф) на вул. Короля Данила в м. Івано-Франківську (додаткові роботи) – 
100,0 тис. гривень"; 

назву об`єкта "Капітальний ремонт приміщень ФАПу Підгородської 
сільської ради в с. Підгороддя Рогатинського району Івано-Франківської області" 
замінити на "Капітальний ремонт приміщень ФАПу Підгородянської сільської 
ради в с. Підгороддя Рогатинського району Івано-Франківської області"; 

позицію "4716310 Капітальний ремонт приміщення ДНЗ в с. Торговиця 
Коломийського району – 175,0 тис. гривень" - вилучити;  

– по розпоряднику коштів "Департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації": 

доповнити позицією "1412010 "Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню (на придбання сучасної операційної лампи для обласної 
клінічної лікарні по вул. Федьковича, 91 в м. Івано-Франківську) – 100,0 тис. 
гривень"; 

– по розпоряднику коштів "Тисменицький районний бюджет": 
доповнити позицією "7618800 Нове будівництво водопроводу до 

вул. О. Довженка в с. Чукалівка Тисменицького району Івано-Франківської 
області (в т. ч. виготовлення ПКД) – 75,0 тис. гривень"; 

– по розпоряднику коштів "Богородчанський районний бюджет": 
назву об’єкта "7618800 "Капітальний ремонт автодороги С-090102 

"Богородчани – Підгір’я" по вул. Шевченка у с-щі Богородчани Івано-
Франківської області - 200,0 тис. гривень" замінити на "7618800 "Придбання 
спортивного майданчика в смт. Богородчани – 195,0 тис. гривень"; 

доповнити позицією "7618800 Капітальний ремонт (заміна вікон) у 
Богородчанській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 – 5,0 тис. гривень"; 
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– по розпоряднику коштів "Яремчанський міський бюджет": 
позицію "Капітальний ремонт площадки території Микуличинської ЗОШ  

І-ІІІ ступенів Яремчанської міської ради – 200,0 тис. гривень" – вилучити. 
При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) в сумі 200,0 тис. гривень; 
– по розпоряднику коштів "Надвірнянський районний бюджет": 
у позиції "Встановлення вуличного освітлення на вул. Михайлюка в селищі 

Битків Надвірнянського району" зменшити бюджетні призначення по 
спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 50,0 тис. гривень та відповідно 
збільшити їх по загальному фонду. 

При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) на суму 50,0 тис. гривень; 

по розпоряднику коштів "Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації": 

вилучити позицію "Заміна водопровідної башні системи водопостачання 
Снятинського психоневрологічного інтернату" в сумі 400,0 тис. гривень та 
доповнити позиціями "Капітальний ремонт водопровідної башні системи 
водопостачання Снятинського психоневрологічного інтернату" – 290,0 тис. 
гривень та "Капітальний ремонт водопроводу Снятинського психоневрологічного 
інтернату" – 110,0 тис. гривень"; 

– по розпоряднику коштів "Снятинський районний бюджет" назву об`єкта 
"Реставраційно-відновлювальні роботи приміщення міської ратуші в м.Снятин 
по вул. Шевченка, 70 Івано-Франківської області" замінити на "Придбання 
зовнішніх кольорових світлодіодних (LED) модулів для м.Снятина". 

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

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

господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації": 
– у позиції "Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці від стадіону 

"Рух" до вулиці Дорошенка в м.Івано-Франківську" цифри "600,0" замінити 
цифрами "222,8";  

– доповнити позицією "КПКВКМБ 4716650 "Благоустрій прилеглої території 
до стадіону "Хет-Трик" по вул. Чорновола в м. Івано-Франківську (капітальний 
ремонт) – 377,2 тис. гривень" (спеціальний фонд); 

– позицію "Будівництво мереж водопостачання та системи водопідготовки 
об`єктів соціальної сфери с. Станківці Витвицької ОТГ Івано-Франківської 
області – 450,0 тис. гривень" – вилучити. 

При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) в сумі 450,0 тис. гривень. 

– позицію "4716650 "Капітальний ремонт дорожнього покриття із 
встановлення водостічних лотків по вул. Січових Стрільців та по вул. Ігора 
Кліща в с. Юнашків Рогатинського району – 100,0 тис. гривень" замінити 
позицією "4716310 "Капітальний ремонт Рогатинської районної школи 
естетичного виховання учнів в м. Рогатині Івано-Франківської області – 
100,0 тис. гривень"; 

по розпоряднику коштів "Богородчанський районний бюджет": 
назву об’єкта "Встановлення дитячого майданчика в дитячому садочку в 

с. Горохолино" замінити на "Придбання ігрового майданчика в дитячому садочку 
в с. Горохолино"; 

2) у додатку 10: 
по розпоряднику коштів “Рогатинський районний бюджет”: 
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назву об’єкта “Капітальний ремонт Храму Святителя Миколая в с. Уїзд” 
замінити на “Завершення будівництва Храму Святителя Миколая в с. Уїзд 
Рогатинського району Івано-Франківської області”;  

назву об’єкта “Капітальний ремонт Церкви Святого Миколая на 
вул. Теліщука,11 в с. Потік” замінити на “Будівництво Храму Святого Миколая в 
с. Потік Рогатинського району Івано-Франківської області”;  

3) у підпункті 1.2. пункту 1: 
позицію "– 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" вилучити; 

4) у додатку 9: 
по розпоряднику коштів "Верховинський районний бюджет" назву об`єкта 

"Капітальний ремонт (заміна вікон і дверей) в сільській бібліотеці с. Чорна Річка 
Голівської сільської ради Верховинського району" замінити на "Придбання вікон 
та дверей для сільської бібліотеки с.Чорна Річка Голівської сільської ради". 

При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду на суму 14,5 тис. гривень. 

18. Внести зміни до рішення обласної ради від 27.10.2017. № 650-18/2017 
"Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", а саме: 

у пункті 4 слова "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)" замінити словами "для реконструкції системи опалення 
комунального підприємства "Обласний аптечний склад" по вул. Хмельницького, 
57 в м. Івано-Франківську (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної 
документації)". 

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

20. 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 08.12.2017. № 671-19/2017 

 
 

РОЗПОДІЛ 
субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і 

проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад і 
відповідних сільських, селищних, міських голів  

24 грудня 2017 року та 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 і відповідних 

сільських, 
селищних, 

міських голів  
24 грудня 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 і відповідних 
сільських, селищних, 

міських голів  
24 грудня 2017 року 

 
Івано-Франківська область – усього 632,7 4,4 
у тому числі:   
Калуському районному бюджету 
перші вибори депутатів Войнилівської 
селищної ради та Войнилівського 
селищного голови 
(Войнилівська селищна рада 
Калуського району) 

232,6 1,9 

Надвірнянському районному 
бюджету 
перші вибори депутатів Делятинської 
селищної ради та Делятинського 
селищного голови 
(Делятинська селищна рада 
Надвірнянського району) 

264,3 2,3 

Рожнятівському районному бюджету 
перші вибори депутатів Спаської 
сільської ради  
та Спаського сільського голови 
(Спаська сільська рада 
Рожнятівського району) 

135,8 0,2 

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



Додаток 2 
до рішення обласної ради 
від 08.12.2017. № 671-19/2017 

 
Розподіл та перерозподіл 

обсягу субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам у 2017 році 
(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 надання пільг 
та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного 

газу, послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати 

(утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот 

субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам   
на виплату допомоги сім'ям з 
дітьми, малозабезпеченим 

сім'ям, інвалідам з дитинства, 
дітям-інвалідам, тимчасової 
державної допомоги дітям та 

допомоги по догляду за 
інвалідами I чи II  групи 

внаслідок психічного розладу 

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 придбання 
твердого та рідкого пічного 

побутового палива і 
скрапленого газу 

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

загальний фонд (зменшення (-), 
збільшення) 

загальний фонд (зменшення (-), 
збільшення) 

загальний фонд (зменшення 
(-), збільшення) 

Богородчанський  244,54716 18 135,31805 -59 485,90000 -6,70000 -458,55000 
Верховинський   499,81085 -16 451,20000 -97,30000 1 516,70000 
Галицький 43,07234  7 531,72568 -4 153,20000 -54,70000 466,27000 
Городенківський   13 768,51590 1 600,00000 -15,30000 -160,20000 
Долинський 323,23438  17 047,13173 -11 060,40000  333,12667 
Калуський   12 670,08994 -10 236,60000 -22,90000 474,61725 
Коломийський   29 414,22484 200,00000 100,00000 394,09000 
Косівський   15 544,60037 -4 419,60000 -86,50000 2 401,63000 
Надвірнянський 181,89943  21 862,50871 0,00000 -36,20000 347,35000 
Рогатинський   11 081,50325 -298,10000 -3,70000 265,85491 
Рожнятівський -397,20250 490,86961 16 154,81044 -5 872,20000 -1,60000 945,70000 
Снятинський -30,86852  22 179,16884 -11 543,10000 -29,40000 -544,18816 
Тисменицький    40 986,77295 -726,70000 -34,40000 203,36413 
Тлумацький  107,94257  16 909,42903 -19 130,30000 -3,10000 187,80500 
м.Болехів   3 045,69457 -4 952,70000  -34,16000 
м.Бурштин   2 584,36304 -3 136,60000  -6,81511 
м.Івано-Франківськ -4 327,42100 4 327,42100 41 529,68845 -32 638,40000 -77,80000 2,08008 
м.Калуш -6 372,17199 6 600,00000 9 093,55422 -16 866,50000 -161,70000 0,79000 
м.Коломия   19 397,88013 -11 224,20000 -56,70000 11,02923 
м.Яремче   2 179,00901 -1 587,90000 -11,20000 62,70600 
Всього по області: -10 471,51529 11 662,83777 321 615,80000 -211 983,60000 -599,20000 6 409,20000 

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



Додаток 3 
до рішення обласної ради 
від 08.12.2017. № 671-19/2017 

 
 

 
Розподіл  

стабілізаційної дотації з державного бюджету  
місцевим бюджетам на 2017 рік 

 
 (тис. грн.) 

Назва районного, міського бюджету та бюджету 
ОТГ 

Обсяг 
стабілізаційної 

дотації 
Богородчанський  3 295,9 
Верховинський  3 861,8 
Галицький  2 674,4 
Городенкiвський  4 405,4 
Долинський 1 547,8 
Калуський 100,0 
Коломийський  5 136,1 
Косівський  1 807,1 
Надвірнянський 1 584,5 
Рогатинський  1 358,2 
Рожнятівський 257,6 
Снятинський  4 004,9 
Тисменицький 500,0 
Тлумацький  7 902,7 
м. Болехів 499,1 
м. Бурштин 192,2 
м. Яремче 164,4 
Печеніжинська ОТГ 100,0 
Тлумацька ОТГ 517,3 
Витвицька ОТГ 249,7 
Пядицька ОТГ 100,0 
Матеївецька ОТГ 100,0 
Обласний, в т. ч. 6 000,0 
Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації 
по загальному фонду (видатки споживання) (для 
виплати стипендій) 

361,5 

Департамент освіти, науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації по загальному фонду (видатки 
споживання) (на оплату праці з нарахуваннями – 4900,0 
тис. гривень, для виплати стипендій – 738,5 тис. 
гривень) 

5 638,5 

Всього  46 359,1 
 
 
 
Начальник організаційного  
відділу виконавчого апарату  
обласної ради – заступник  
керуючого справами  
обласної ради  Любов Романів 
 



Додаток 4 
до рішення обласної ради 
від 08.12.2017. № 671-19/2017 

 
 

 
Розподіл  

нерозподілених видатків медичної субвенції для територій Донецької та 
Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не 

здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, у 
2017 році 

 
(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 
Богородчанський район 3102,1  
Верховинський район 2004,3  
Городенківський район 2630,7  
Коломийський район 9957,3  
Косівський район 6106,7  
Рогатинський район 3643,3  
Рожнятівський район 425,6  
Снятинський район 2704,8  
Тлумацький район 1200,0  
Департамент охорони 
здоров'я 
облдержадміністрації 

1000,0 3000,0 

Разом 32774,8 3000,0 
 
 
 
Начальник організаційного  
відділу виконавчого апарату  
обласної ради – заступник  
керуючого справами  
обласної ради  Любов Романів 



Додаток 5 
до рішення обласної ради 
від 08.12.2017. № 671-19/2017 

 
Перерозподіл  

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

 

Назва адміністративно-
територіальної одиниці 

(місцевого бюджету) 

Кількість 
учнів з 

особливими 
освітніми 
потребами 

Загальний 
фонд 

(зменшення (-), 
збільшення) 

(грн.) 
м. Болехів 7 -6390,00 
м. Бурштин 3 1175,00 
м. Івано-Франківськ 11 6990,00 
м. Калуш 11 -471,00 
м. Коломия 10 3605,00 
м. Яремче 1 3345,00 
Всього по містах 43 8254,00 
Богородчанський р-н 4 13380,00 
Верховинський р-н 7 5696,00 
Галицький р-н 5 7865,00 
Городенківський р-н 5 -13080,00 
Долинський р-н 6 -2314,00 
Калуський р-н 1 -5514,00 
Коломийський р-н 5 7865,00 
Косівський р-н 8 -3045,00 
Надвірнянський р-н 16 -9205,00 
Рогатинський р-н 1 3345,00 
Рожнятівський р-н 6 -2314,00 
Снятинський р-н 15 12908,00 
Тисменицький р-н 7 5696,00 
Тлумацький р-н 9 260,00 
Всього по районах  95 21543,00 
отг м. Тлумач 9 7721,00 
отг смт. Печеніжин 1 3345,00 
отг с. Верхня 1 3345,00 
отг с. Матеївці 0 -39870,00 
отг с. Нижній Вербіж 1 3345,00 
отг с. П'ядики 3 10035,00 
отг с. Старі Богородчани 0 -17718,00 
Всього по отг 15 -29797,00 
Всього по області 153 0,00 

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



Додаток 6 
до рішення обласної ради 
від 08.12.2017. № 671-19/2017 

 
Розподіл  

перевиконання дохідної частини загального фонду обласного бюджету 
 

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

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд Разом 

 Всього: 2 817,628 18 982,372 21 800,000 
 в тому числі:    

 

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

300,000 9 068,000 9 368,000 

4716310 

Реконструкція системи опалення будівлі 
аптечного складу по вул. 
Б.Хмельницького, 57 в м.Івано-
Франківську  

 350,000 350,000 

4716310 

Реконструкція тепломережі з 
встановленням ІТП по вул. 
Хмельницького, 57 в м.Івано-
Франківську 

 740,000 740,000 

4716310 

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

 800,000 800,000 

4716310 
Будівництво школи у с.Боднарів 
Калуського району Івано-Франківської 
області 

 550,000 550,000 

4716310 

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

 700,000 700,000 

4716310 

Капітальний ремонт пологового 
відділення і флюорографічного кабінету 
Лисецької ЦРЛ Тисменицького району 
Івано-Франківської області 

 100,000 100,000 

4716310 
Капітальний ремонт приміщень 
Лисецької ЦРЛ Тисменицького району 

 650,000 650,000 

4716310 
Добудова приміщень гімназії по 
вул. Грушевського, 23 у м.Тлумачі Івано-
Франківської області (І черга) 

 200,000 200,000 

4716310 

Капітальний ремонт вуличного 
освітлення по вул. 22 Січня в 
с. Креховичі Брошнів-Осадської 
селищної ради об`єднаної 
територіальної громади Івано-
Франківської області 

 200,000 200,000 

4716310 
Капітальний ремонт Ганьківської ЗОШ  
І-ІІІ ступенів Снятинського району Івано-
Франківської області 

 95,000 95,000 

4716310 

Капітальний ремонт приміщення дитячої 
музичної школи в селищі Заболотів 
Снятинського району Івано-Франківської 
області 

 50,000 50,000 

4716310 
Капітальний ремонт даху спального 
корпусу № 1 Снятинського 
психоневрологічного інтернату 

 75,000 75,000 



 

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

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд Разом 

4716310 
Капітальний ремонт Підвисоцької ЗОШ 
І-ІІІ ступенів Снятинського району Івано-
Франківської області 

 200,000 200,000 

4716310 
Капітальний ремонт дитячого садка в 
с.Задубрівці Снятинського району Івано-
Франківської області 

 60,000 60,000 

4716310 

Капітальний ремонт дошкільного 
навчального закладу (ясла-садок) № 2 
"Берізка" в м.Бурштині Івано-
Франківської області 

 115,000 115,000 

4716310 
Капітальний ремонт приміщення ЗОШ І-
ІІІ ступенів № 2 Бурштинської міської 
ради 

 110,000 110,000 

4716310 

Капітальний ремонт (заміна вікон) 
Річківського навчально-виховного 
комплексу "Загальноосвітня школа  
І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад" 
Косівського району Івано-Франківської 
області 

 280,000 280,000 

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

 250,000 250,000 

4716310 
Капітальний ремонт даху Одаївської 
ЗОШ І-ІІ ступенів Тисменицького району 
Івано-Франківської області 

 176,000 176,000 

4716310 

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

 646,000 646,000 

4716310 

Капітальний ремонт Городенківського 
відділу "Городенківської філії Івано-
Франківського обласного державного 
центру туризму і краєзнавства учнівської 
молоді" по вул. Білогірська, 36 А в 
с. Незвисько Городенківського району 
Івано-Франківської області 

 110,000 110,000 

4716310 

Капітальний ремонт 
хіміотерапевтичного відділення КЗ 
"Прикарпатський клінічний онкологічний 
центр" в м.Івано-Франківськ 

 220,000 220,000 

4716310 

Капітальний ремонт вуличного 
освітлення по вул. Шевченка, вул. Лази 
та вул. Унява в с.Братківці 
Тисменицького району Івано-
Франківської області 

 240,000 240,000 

4716310 
Капітальний ремонт наукової медичної 
бібліотеки Івано-Франківської обласної 
ради 

 276,000 276,000 

4716310 
Капітальний ремонт 1-го поверху 
приміщення обласної дитячої клінічної 
лікарні в м.Івано-Франківську 

 100,000 100,000 

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

 238,000 238,000 

4716650 
Капітальний ремонт приміщення 
льодової арени в м.Калуш Івано-
Франківської області 

 150,000 150,000 



 
 

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

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд Разом 

4716650 

Поточний ремонт моста на 
автомобільній дорозі загального 
користування місцевого значення 
С091114 Спас - Підсухи км 0+260 (для 
Служби автомобільних доріг в області) 

150,000  150,000 

4716650 

Поточний ремонт моста на 
автомобільній дорозі загального 
користування місцевого значення 
С091108 Підлісся - Дубшари - 
Погорілець км 7+964 (для Служби 
автомобільних доріг в області) 

150,000  150,000 

4716310 
Капітальний ремонт будинку культури в 
с.Середній Березів Косівського району 
Івано-Франківської області 

 100,000 100,000 

4716310 
Капітальний ремонт школи мистецтв у 
с.Підмихайля Калуського району Івано-
Франківської області 

 60,000 60,000 

4716310 

Реконструкція свердловини та системи 
водопостачання по вул. Івана Франка в 
селищі Брошнів-Осада Рожнятівського 
району Івано-Франківської області 

 100,000 100,000 

4718600 

На виконання заходів регіональної 
цільової програми "Духовне життя" на 
2016-2020 роки (Капітальний ремонт 
Церкви Святого Вознесіння Господнього 
УГКЦ в смт. Брошнів-Осада Брошнів-
Осадської ОТГ) 

 36,000 36,000 

4716310 

Капітальний ремонт Брошнівської 
загальноосвітньої школи І-ІІ ст., в 
с.Брошнів Рожнятівського району Івано-
Франківської області 

 100,000 100,000 

4716310 
Капітальний ремонт приміщення клубу в 
селі Хвалибога Городенківського району 
Івано-Франківської області 

 100,000 100,000 

4716310 

Капітальний ремонт Рогатинської 
районної школи естетичного виховання 
учнів в м.Рогатині Івано-Франківської 
області 

 86,000 86,000 

4716650 
Капітальний ремонт дорожнього 
покриття вул. Польової  в м.Івано-
Франківську (додаткові роботи) 

 5,000 5,000 

4716310 

Зовнішня побутова каналізація 
вул. Незалежності № 1 по № 372 
с.Угринів вул. Світла-Карпатська, 
Івасюка с. Клузів Тисменицького району 
Івано-Франківської області (Нове 
будівництво) 

 500,000 500,000 

7618800 

Капітальний ремонт їдальні 
Чорноославської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Надвірнянського району Івано-
Франківської області 

 100,000 100,000 

7618800 
Капітальний ремонт вул. Лугівської в 
смт.Делятин Надвірнянського району 

 100,000 100,000 

7618800 
Капітальний ремонт Делятинської ЗОШ 
№ 3 Надвірнянського району Івано-
Франківської області 

 100,000 100,000 

 



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

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд Разом 

 Обласна рада 0,000 1 000,000 1 000,000 

0117470 

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

 1 000,000 1 000,000 

 
Департамент охорони здоров`я 
облдержадміністрації 700,000 230,000 930,000 

1412010 
Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню 165,000  165,000 

1412030 
Спеціалізована стаціонарна медична 
допомога населенню 

200,000  200,000 

1412190 
Проведення належної медико-
соціальної експертизи (МСЕК) 

10,000  10,000 

1412010 
Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню 

190,000  190,000 

1412220 

Інші заходи в галузі охорони здоров`я 
(на виконання заходів регіональної 
цільової програми розвитку первинної 
медико-санітарної допомоги на засадах 
сімейної медицини на період до 2020 
року) 

 80,000 80,000 

1412220 

Інші заходи в галузі охорони здоров`я 
(на виконання заходів комплексної 
програми "Здоров`я населення 
Прикарпаття 2013-2020) 

135,000 150,000 285,000 

 
Управління культури, 
національностей та релігій 
облдержадміністрації 

113,628 39,372 153,000 

2414060 

Передплата періодичних видань для 
Івано-Франківської обласної 
універсальної наукової бібліотеки ім. 
І.Франка 

3,628 39,372 43,000 

2418600 

На виконання заходів регіональної 
цільової програми "Духовне життя" на 
2016-2020 роки (для організації візиту 
патріарха УГКЦ Святослава Шевчука до 
області) 

50,000  50,000 

2418600 
На виконання заходів регіональної 
цільової програми "Духовне життя" на 
2016-2020 роки  

60,000  60,000 

 
Господарське управління 
облдержадміністрації 80,000 0,000 80,000 

0318600 

На виконання заходів регіональної 
цільової програми діяльності 
господарського підрозділу 
господарського управління 
облдержадміністрації на 2017-2019 роки 

80,000  80,000 

 
Управління цивільного захисту 
облдержадміністрації 0,000 245,000 245,000 

6718370 

На виконання заходів цільової програми 
запобігання виникненню надзвичайних 
ситуацій природного і техногенного 
характеру та підвищення рівня 
готовності аварійно-рятувальної служби 
області до дій за призначенням на 2016-
2020 роки 

 245,000 245,000 

 Субвенції місцевим бюджетам 1 624,000 8 400,000 10 024,000 
 Богородчанський районний бюджет 15,000 1 061,500 1 076,500 

7618800 
Капітальний ремонт (заміна вікон) в 
Марківській ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Богорордчанського району 

 35,000 35,000 



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

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд Разом 

7618800 
Капітальний ремонт ФП в с.Луквиця 
Богородчанського району 

 
 

65,000 65,000 

7618800 

Встановлення огорожі та облаштування 
тротуарною плиткою території дитячого 
садка в с.Грабовець Богородчанського 
району 

 195,000 195,000 

7618800 
Придбання меблів, інвентаря та м’якого 
інвентаря для дитячого садка в 
с. Грабовець Богородчанського району 

 160,000 160,000 

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

 195,000 195,000 

7618800 

Капітальний ремонт (заміна вікон) в 
будинку культури с.Міжгір`я 
Богородчанського району Івано-
Франківської області 

 81,500 81,500 

7618800 
Придбання ламінату для підлоги, 
сантехніки та побутової техніки для 
дитячого садка "Дзвіночок" в с. Дзвиняч 

 130,000 130,000 

7618800 

Капітальний ремонт (заміна вікон) 
Богородчанської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, 
смт. Богородчани, Богородчанського 
району Івано-Франківської області 

 200,000 200,000 

7618800 

Придбання спортивного інвентаря для 
Підгірського дошкільного навчального 
закладу "Теремок" в с. Підгір’я 
Богородчанського району Івано-
Франківської області 

15,000  15,000 

 Верховинський районний бюджет 17,000 493,000 510,000 

7618800 
Придбання дитячого ігрового 
майданчика "Щасливе дитинство" 
с.Стебні Верховинського району 

 80,000 80,000 

7618800 
Капітальний ремонт (перекриття даху 3 
корпусу) приміщення 
Верхньоясенівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

 73,000 73,000 

7618800 
Капітальний ремонт (заміна вікон і 
дверей) в приміщенні Чорнорічанської 
ЗОШ І ступенів 

 40,000 40,000 

7618800 
Придбання шкільних меблів для 
Перехреснянської ЗОШ І-ІІ ступенів  

17,000  17,000 

7618800 
Капітальний ремонт клубу в с.Голошино 
Верховинського району Івано-
Франківської області 

 200,000 200,000 

7618800 

Капітальний ремонт вуличного 
освітлення в с.Голошино 
Верховинського району Івано-
Франківської області 

 100,000 100,000 

 Галицький районний бюджет 33,000 351,000 384,000 

7618800 

Капітальний ремонт комунального 
приміщення спільної власності 
територіальних громад району 
(адмінбудинок Галицької районної ради) 
м.Галич вул. Коновальця, 19 

 299,000 299,000 

7618800 

Зміцнення матеріально-технічної бази 
Тустанського дошкільного навчального 
закладу ясел-садка "Веселка" 
Галицького району 

 17,000 17,000 

7618800 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
Тустанської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Галицького району 

13,000  13,000 



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

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд Разом 

7618800 
Покращення спортивно-матеріальної 
бази стадіону "Колос" в м.Галичі 

20,000  20,000 

7618800 
Придбання музичних інструментів для 
Галицького районного Народного дому 
культури 

 35,000 35,000 

 Городенківський районний бюджет 0,000 50,000 50,000 

7618800 

Придбання швейних машинок для 
Ясеневопільнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в 
с.Ясенів-Пільний Городенківського 
району 

 50,000 50,000 

 Долинський районний бюджет 0,000 40,000 40,000 

7618800 
Капітальний ремонт вуличного 
освітлення в с.Новичка Долинського 
району  

 40,000 40,000 

 Калуський районний бюджет 464,000 484,000 948,000 

7618800 

Благоустрій з влаштуванням бруківки 
біля пам`ятника Герою України Ігорю 
Дмитріву в с.Копанки Калуського району 
Івано-Франківської області 

 284,000 284,000 

7618800 

Придбання та встановлення 
спортивного інвентарю для опорного 
навчального закладу Войнилівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Калуської районної ради 

 22,900 22,900 

7618800 

Придбання мультимедійного 
обладнання для закладу Войнилівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ Калуської 
районної ради 

 27,100 27,100 

7618800 

Придбання та встановлення інвентарю 
для Войнилівського центру дитячої та 
юнацької творчості Калуського району 
Івано-Франківської області 

 20,000 20,000 

7618800 
Поточний ремонт автомобільної дороги 
загального користування місцевого 
значення С090604 Войнилів - Копанки 

100,000  100,000 

7618800 

Поточний ремонт автомобільної дороги 
загального користування місцевого 
значення С090607 Слобідка - Войнилів 
через Перевозець, ділянка дороги 
Войнилів - Павликівка 

50,000  50,000 

7618800 

Поточний ремонт автомобільної дороги 
загального користування місцевого 
значення С090623 Дубовиця - Войнилів, 
ділянка дороги вул. І.Франка в 
с.Дубовиця 

50,000  50,000 

7618800 
Капітальний ремонт вуличного 
освітлення в смт. Войнилів Калуського 
району 

 130,000 130,000 

7618800 
Поточний ремонт даху Народного дому 
в с.Середня Калуського району 

65,000  65,000 

7618800 
Поточний ремонт водонапірної башти в 
смт.Войнилів Калуського району 

199,000  199,000 

 Коломийський районний бюджет 240,000 135,000 375,000 

7618800 
Поточний ремонт гімнастичної зали 
Черемхівської ЗОШ І-ІІ ступенів 
Коломийського району 

100,000  100,000 

7618800 
Здійснення поточних видатків для 
Отинійської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Коломийського району 

30,000  30,000 



 

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

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд Разом 

7618800 
Придбання персональних комп`ютерів 
для Загайпільської ЗОШ І-ІІ ступенів 
Коломийського району 

 50,000 50,000 

7618800 

Для виконання заходів регіональної 
цільової програми "Духовне життя" на 
2016-2020 роки (ремонтні роботи у 
церкві Введення в храм Пресвятої 
Богородиці в селищі Отинія 
Коломийського району) 

 55,000 55,000 

7618800 

Поточний ремонт Коломийської дитячої 
лікарні (Коломийська ЦРЛ) 
Коломийський район, Івано-Франківська 
область 

85,000  85,000 

7618800 
Здійснення поточних видатків для 
Струпківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Коломийського району 

15,000  15,000 

7618800 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
Отинійського ДНЗ "Веселка" 

10,000  10,000 

7618800 
Придбання ігрового майданчика для 
Виноградського НВК Коломийського 
району 

 30,000 30,000 

 Косівський районний бюджет 50,000 503,000 553,000 

7618800 
Капітальний ремонт будинку культури 
на 400 місць по вул. Незалежності в 
с. Хімчин Косівського району 

 80,000 80,000 

7618800 
Капітальний ремонт приміщення 
будинку культури смт. Яблунів Івано-
Франківської області 

 193,000 193,000 

7618800 
Капітальний ремонт ФАПу в с.Стопчатів 
Косівського району Івано-Франківської 
області 

 20,000 20,000 

7618800 
Капітальний ремонт території Тюдівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
с.Тюдів Косівського району 

 180,000 180,000 

7618800 

Придбання звукової апаратури та 
приладдя для Пістинської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Косівського району Івано-Франківської 
області 

 30,000 30,000 

7618800 

Поточний ремонт проїзного містка через 
потік Гнилиця, вул. Федьковича в 
с.Стопчатів Косівського району Івано-
Франківської області 

50,000  50,000 

 Надвірнянський районний бюджет 365,000 250,000 615,000 

7618800 

Капітальний ремонт покрівлі 
Надвірнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 
Надвірнянського району Івано-
Франківської області 

 150,000 150,000 

7618800 

Придбання спортивного інвентаря для 
Делятинської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 в 
смт.Делятин Надвірнянського району 
Івано-Франківської області 

20,000  20,000 

7618800 

Придбання та встановлення 
спортивного інвентаря для 
Чорноославської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Надвірнянської 
районної ради Івано-Франківської 
області 

15,000  15,000 

 



 

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

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд Разом 

7618800 

Поточний ремонт дорожнього покриття 
по вул. Є.Пилип`юк в с. Фитьків 
Фитьківської сільської ради 
Надвірнянського району Івано-
Франківської області 

130,000  130,000 

7618800 

Придбання меблів та оргтехніки для 
Делятинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 
Надвірнянського району Івано-
Франківської області 

 40,000 40,000 

7618800 
Придбання меблів для комп`ютерного 
класу  для Чорнопотоківської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів 

 30,000 30,000 

7618800 
Придбання меблів для Зарічанської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Надвірнянського 
району Івано-Франківської області 

 30,000 30,000 

7618700 
Інші додаткові дотації (для оплати праці 
з нарахуваннями працівникам сільської 
ради с. Чорний Потік) 

200,000  200,000 

 Рогатинський районний бюджет 0,000 15,000 15,000 

7618800 

Підвищення потужності 
електропостачання до 45 кВт для 
проведення електричного опалення 
народного дому в с.Пуків Рогатинського 
району 

 15,000 15,000 

 Рожнятівський районний бюджет 0,000 479,000 479,000 

7618800 

Придбання спортивного інвентаря для 
Брошнівської ЗОШ І-ІІ ступенів с. 
Брошнів Рожнятівського району Івано-
Франківської області 

 10,000 10,000 

7618800 

Капітальний ремонт покрівлі даху 
Народного дому в с.Спас 
Рожнятівського району Івано-
Франківської області 

 150,000 150,000 

7618800 

Придбання костюмів для танцювально-
фолькльорного гурту в с.Спас 
Рожнятівського району Івано-
Франківської області 

 50,000 50,000 

7618800 

Капітальний ремонт сільського клубу та 
бібліотеки по вул. Шевченка, 1 в с.Луги 
Рожнятівського району Івано-
Франківської області 

 70,000 70,000 

7618800 

Придбання освітлення сцени та 
озвучувальної апаратури для Брошнів-
Осадського Народного дому Брошнів-
Осадської ОТГ 

 199,000 199,000 

 Снятинський районний бюджет 0,000 650,000 650,000 

7618800 

Капітальний ремонт вуличного 
освітлення сільських вулиць 
М.Грушевського, І.Франка, В.Стефаника, 
Л.Українки в с.Русів Снятинського 
району Івано-Франківської області 

 200,000 200,000 

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

 300,000 300,000 

7618800 

Капітальний ремонт (заміна вікон на 
енергозберігаючі) будинку культури в 
с.Прутівка Снятинського району Івано-
Франківської області 

 150,000 150,000 

 



 

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

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд Разом 

 Тисменицький районний бюджет 0,000 1 843,000 1 843,000 

7618800 
Добудова спортивного залу (блок № 2) 
Клубовецької ЗОШ І-ІІІ ст. 
Тисменицького району 

 550,000 550,000 

7618800 
Нове будівництво водопроводу до вул. 
О.Довженка в с.Чукалівка 
Тисменицького району 

 223,000 223,000 

7618800 

Капітальний ремонт Тисменицької 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів в 
м.Тисмениця Тисменицького району 
Івано-Франківської області 

 70,000 70,000 

7618800 

Коректура робочого проекту 
незавершеного будівництва "Клубу на 
200 місць в с.Побережжя Тисменицького 
району" під соціально-адміністративний 
центр 

 1 000,000 1 000,000 

 Тлумацький районний бюджет 60,000 394,000 454,000 

7618800 Капітальний ремонт народного дому в 
с.Палагичі Тлумацького району 

 150,000 150,000 

7618800 

Виготовлення пам`ятника на могилі 
видатного громадського, військового 
діяча ХХ ст., сотника УГА й полковника 
УПА Василя Бринського 
(псевдо"Блакитний") 

 30,000 30,000 

7618800 

На виконання заходів регіональної 
цільової програми "Духовне життя" на 
2016-2020 роки (для відновлення 
хресної дороги в селі Олешів урочище 
"Гора") 

60,000  60,000 

7618800 

Придбання та встановлення 
світильників для освітлення спортивного 
майданчика в с.Підвербці Тлумацького 
району Івано-Франківської облаті 

 20,000 20,000 

7618800 

Придбання та встановлення 
світильників для освітлення спортивного 
майданчика в с.Яківка Тлумацького 
району Івано-Франківської облаті 

 20,000 20,000 

7618800 

Придбання та встановлення 
світильників для освітлення спортивного 
майданчика в с.Палагичі Тлумацького 
району Івано-Франківської облаті 

 20,000 20,000 

7618800 

Придбання дитячих костюмів для 
танцювально-фолькльорного гурту 
"Радість" в с.Яківка Тлумацького району 
Івано-Франківської області 

 20,000 20,000 

7618800 

Придбання меблів, постільної білизни та 
посуду для дитячого садочка в 
с.Гавриляк Тлумацького району Івано-
Франківської області 

 54,000 54,000 

7618800 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
ДНЗ "Ромашка" Олешівської ОТГ 

 30,000 30,000 

7618800 
Капітальний ремонт Долинського НВК 
(ЗОШ І-ІІ ступенів) Тлумацького району 
Івано-Франківської області 

 50,000 50,000 

 Івано-Франківський міський бюджет 0,000 50,286 50,286 

7618800 

Придбання та встановлення дитячого 
майданчика в м.Івано-Франківськ, вул. 
Привокзальна, 9, Івано-Франківська 
область 

 50,286 50,286 



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

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд Разом 

 Болехівський міський бюджет 0,000 100,000 100,000 

7618800 
Капітальний ремонт Болехівської ЗОШ І-
ІІІ ст. № 1 м.Болехів Івано-Франківської 
області 

 100,000 100,000 

 Калуський міський бюджет 300,000 0,000 300,000 

7618800 

Надання матеріальної допомоги для 
поліпшення житлових умов сім'ї Юрійчук 
Ольги Василівни, в якій народилося 
одночасно троє дітей  

300,000  300,000 

 Яремчанський міський бюджет 0,000 403,000 403,000 

7618800 

Капітальний ремонт діагностичного 
корпусу Яремчанської центральної 
міської лікарні у місті Яремче Івано-
Франківської області 

 403,000 403,000 

 
Бюджет Більшівцівської об`єднаної 
територіальної громади 0,000 329,500 329,500 

7618800 

Придбання персональних комп`ютерів 
для Кінашівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Більшівцівської селищної об`єднаної 
територіальної громади Івано-
Франківсткої області 

 50,000 50,000 

7618800 

Капітальний ремонт будинку культури в 
смт.Більшівці Більшівцівської селищної 
об`єднаної територіальної громади 
Івано-Франківської області 

 179,500 179,500 

7618800 

Придбання та встановлення медичного 
обладнання (напівавтоматичного 
біохімічного аналізатора та дозованих 
піпеток для нього) для Більшівцівської 
лікарні, Більшівцівська селищна рада 
ОТГ Івано-Франківської області 

 100,000 100,000 

 
Бюджет Матеївецької об`єднаної 
територіальної громади 0,000 400,000 400,000 

7618800 

Капітальний ремонт Залучанського 
навчально-виховного комплексу 
Матеївецької об`єднаної територіальної 
громади Коломийського району 

 400,000 400,000 

 
Бюджет Космацької об`єднаної 
територіальної громади 0,000 148,000 148,000 

7618800 
Капітальний ремонт Брустурівської ЗОШ 
І-ІІІ ступеня 

 148,000 148,000 

 
Бюджет П`ядицької об`єднаної 
територіальної громади 0,000 110,714 110,714 

7618800 
Генеральний план з врахуванням 
інвестиційних зон с.П`ядики, П`ядицької 
ОТГ Івано-Франківської області 

 110,714 110,714 

 
Бюджет Витвицької об`єднаної 
територіальної громади 0,000 110,000 110,000 

7618800 
Придбання обладнання та інвентаря 
для Станковецького НВК в с.Станківці 
Витвицької ОТГ 

 110,000 110,000 

 
Бюджет Печеніжинської об`єднаної 
територіальної громади 80,000 0,000 80,000 

7618800 

Придбання матеріалів для 
Малоключівської загальноосвітньої 
школи І-ІІ ступенів Печеніжинської ОТГ в 
с. Малий Ключів 

80,000  80,000 

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



Додаток 7 
до рішення обласної ради 
від 08.12.2017. № 671-19/2017 

 
 

Перерозподіл  
обсягу субвенції з обласного бюджетів місцевим бюджетам у 2017 році 

 

Найменування 
місцевого бюджету 

загальний фонд (зменшення (-), збільшення) 
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  

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 

Богородчанський  -2,0 
Верховинський  -2,5 
Галицький  -5,0 
Городенківський -10,0 -8,5 
Долинський  -4,0 
Калуський  -4,5 
Коломийський -17,0 -3,5 
Косівський  -7,0 
Надвірнянський  -5,0 
Рогатинський   
Рожнятівський  -4,0 
Снятинський  -6,5 
Тисменицький  -12,5 
Тлумацький  -4,0 
м. Болехів  -1,5 
м. Бурштин  0,5 
м. Івано-Франківськ -23,00 -70,0 
м. Калуш  -2,5 
м. Коломия  -7,5 
м. Яремче   
Всього  -50,0 -150,0 

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


