
 

  
УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Сьоме демократичне скликання 

(Дев'ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ 
 
від 22.12.2017. № 729-19/2017 
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",  
враховуючи рішення постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів 
та податків від 13.12.2017. № 57, від 20.12.2017. № 58 і від 22.12.2017. № 59, 
обласна рада 

вирішила: 

1. Врахувати в доходах обласного бюджету: 
1.1. Загального фонду: 
зменшення обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам за КБКД 41033900 на суму 553,8 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 553,8 тис. гривень, у тому числі на оплату 
праці – 460,0 тис. гривень. 

субвенцію з Надвірнянського міського бюджету за КБКД 41035000 "Інші 
субвенції" в сумі 270,0 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 дрібного ремонту дороги загального користування 
місцевого значення Надвірна – Бистриця С090901 (вул. Кармелюка в 
м. Надвірна); 

субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за КБКД 
41034500 в сумі 30799,46 тис. гривень та спрямувати її головним 
розпорядникам коштів обласного бюджету, а саме: 

– департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації – 24744,46 тис. гривень. 

 При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) в сумі 24744,46 тис. гривень; 

– департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації – 6055,0 тис. 
гривень. 
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При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) в сумі 6055,0 тис. гривень; 

субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за КБКД 
41034500 в сумі 4000,0 тис. гривень та спрямувати її головним розпорядникам 
коштів, а саме: 

– департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації в сумі 1774,295 тис. 
гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) в сумі 1774,295 тис. гривень; 

– Верховинському районному бюджету в сумі 100,0 тис. гривень; 
– Городенківському районному бюджету в сумі 100,0 тис. гривень. 
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) в сумі 100,0 тис. гривень; 
– Косівському районному бюджету в сумі 435,676 тис. гривень. 
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) в сумі 435,676 тис. гривень; 
– Снятинському районному бюджету в сумі 560,029 тис. гривень. 
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) в сумі 560,029 тис. гривень; 
– Тисменицькому районному бюджету в сумі 950,0 тис. гривень. 
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) в сумі 950,0 тис. гривень; 
– Рожнятівському районному бюджету в сумі 80,0 тис. гривень. 
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) в сумі 80,0 тис. гривень. 
медичну субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам за КБКД 

41034200 в сумі 10337,2 тис. гривень та затвердити її розподіл згідно з додатком 
1. 

медичну субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам за КБКД 
41034200 в сумі 64700,0 тис. гривень та затвердити її розподіл згідно з додатком 
2. 

1.2. Спеціального фонду: 
субвенцію з Надвірнянського районного бюджету за КБКД 41035000 "Інші 

субвенції" та спрямувати її департаменту будівництва, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації по 
спеціальному фонду за КПКВКМБ 4716310 "Реалізація заходів щодо 
інвестиційного розвитку територій", а саме: 

– для капітального ремонту даху ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 м. Надвірна – 110,0 тис. 
гривень; 

– для газифікації с. Верхній Майдан Надвірнянського району (друга 
черга) – 50,0 тис. гривень; 

субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за КБКД 
41034500 в сумі 80,0 тис. гривень та спрямувати її головним розпорядникам 
коштів обласного бюджету, а саме: 

– департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації – 14,486 тис. гривень. 

– департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації – 65,514 тис. 
гривень. 

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

на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
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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 між місцевими бюджетами, а 
саме: збільшити обсяг субвенції Рожнятівському районному бюджету в сумі 10,0 
тис. гривень, та відповідно зменшити її обсяг Калуському міському бюджету в 
сумі 10,0 тис. гривень; 

перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, 
природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної 
плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот, а саме: зменшити обсяг субвенції 
Тисменицькому районному бюджету на суму 25 000,0 тис. гривень, збільшити 
обсяг субвенції Надвірнянському районному бюджету на суму 4 000,0 тис. 
гривень, Івано-Франківському міському бюджету на 17 000,00 тис. гривень, 
Калуському міському бюджету на суму 4 000,0 тис. гривень; 

перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги 
по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу, зокрема: 
збільшити обсяг субвенції Надвірнянському районному бюджету в сумі 800,0 
тис. гривень та відповідно зменшити її обсяг Івано-Франківському міському 
бюджету в сумі 800,0 тис. гривень; 

розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для 
сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для 
осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та 
осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких 
настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних 
під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують 
поліпшення житлових умов за КТПКВКМБ 1518580, зокрема: Коломийському 
районному бюджету 950,8 тис. гривень; 

перерозподіл обсягу субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на 
поховання учасників бойових дій та інвалідів війни, зокрема: збільшити обсяг 
субвенції Рожнятівському районному бюджету в сумі 0,5 тис. гривень та 
відповідно зменшити її обсяг Івано-Франківському міському бюджету в сумі 
0,5 тис. гривень; 

розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з 
централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого 
водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та 
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що 
вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим 
підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та 
водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що 
затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого 
самоврядування, зокрема: Долинському районному бюджету в сумі  29,98494 
тис. гривень; 

3. Збільшити обсяг доходів загального фонду обласного бюджету на 
10879,0 тис. гривень, у тому числі: 

– податок та збір на доходи фізичних осіб – 6104,0 тис. гривень; 
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– плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 
800,0 тис. гривень; 

– рентна плата за спеціальне використання води (крім рентної плати за 
спеціальне використання води водних об`єктів місцевого значення) – 1250,0 тис. 
гривень; 

– концесійні платежі щодо об`єктів комунальної власності (крім тих, які 
мають цільове спрямування згідно із законом) – 280,0 тис. гривень; 

– рентна плата за користування надрами для видобування корисних 
копалин загальнодержавного значення – 1300,0 тис.гривень; 

– плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 
тютюновими виробами – 1145,0 тис. гривень. 

4. Збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 
обласного бюджету згідно з додатком 1, а саме: 

1) департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації по спеціальному фонду 
(видатки розвитку) в сумі 2325,0 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 2325,0 тис. гривень; 

2) департаменту охорони здоров`я облдержадміністрації по спеціальному 
фонду (видатки розвитку) в сумі 4012,0 тис. гривень. 

 При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 4012,0 тис. гривень; 

3) департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації 
по загальному фонду (видатки споживання) за КПКВКМБ 1011100 "Підготовка 
робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами 
освіти" на суму 3650,0 тис. гривень, (на оплату праці з нарахуваннями); 

4) для надання субвенції з обласного бюджету департаменту фінансів 
облдержадміністрації за КПКВКМБ 7618370 "Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та 
культурного розвитку регіонів" на виконання заходів програми удосконалення 
казначейського обслуговування коштів місцевих бюджетів у Івано-Франківській 
області на 2017 – 2018 роки в сумі 642,0 тис. гривень, з них: 

головному управлінню Державної казначейської служби в області – 
492,0 тис. гривень, в тому числі по загальному фонду (видатки споживання) – 
324,0 тис. гривень, по спеціальному фонду (видатки розвитку) – 168,0 тис. 
гривень; 

департаменту фінансів облдержадміністрації – 150,0 тис. гривень, в тому 
числі по загальному фонду (видатки споживання) – 50,0 тис. гривень, по 
спеціальному фонду (видатки розвитку) – 100,0 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 268,0 тис. гривень; 

5) департаменту фінансів облдержадміністрації по загальному фонду 
(видатки споживання) за КПКВКМБ 7618010 "Резервний фонд" – 250,0 тис. 
гривень. 

5. Внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів 
обласного бюджету, а саме: 

5.1. Зменшити бюджетні призначення департаменту соціальної політики 
облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) за КПКВМБ 
1513400 "Інші видатки на соціальний захист населення" 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 



5 

залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в 
районах її проведення в сумі 418,0 тис. гривень та відповідно збільшити їх 
департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації за КПКВМБ 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. 

5.2. Зменшити бюджетні призначення: 
1) управлінню з питань цивільного захисту облдержадміністрації по 

загальному фонду (видатки споживання) за КПКВКМБ 6718600 “Інші видатки” в 
сумі 199,636 тис. гривень, з них: 

комплексна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту Івано-
Франківської області на 2016-2020 роки (підпрограма забезпечення 
непрацюючого населення області засобами захисту органів дихання від 
небезпечних хімічних речовин) – 64,0 тис. гривень; 

регіональна програма “Духовне життя” на 2016-2020 роки – 135,636 тис. 
гривень; 

2) управлінню міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та 
інвестицій облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) за 
КПКВКМБ 6718600 “Інші видатки” в сумі 672,474 тис. гривень, з них: 

програма розвитку міжнародного співробітництва області на 2016-2020 
роки – 145,0 тис. гривень; 

програма розвитку туризму в області на 2016-2020 роки – 260,0 тис. 
гривень; 

програма сприяння залученню інвестицій в економіку Івано-Франківської 
області на 2016-2020 роки – 267,474 тис. гривень; 

5.3. Збільшити бюджетні призначення: 
1) обласній раді за КПКВКМБ 0117212 "Підтримка періодичних видань 

(газет та журналів)" на виконання заходів Програми розвитку місцевого 
самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки в сумі 21,6 тис. 
гривень; 

2) департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації 
по загальному фонду (видатки споживання): 

за КПКВКМБ 1011070 "Надання загальної середньої освіти спеціальними 
загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними 
закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового 
розвитку" на суму 12,0 тис. гривень для завершення поточного ремонту 
Калуської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів № 2; 

за КПКВКМБ 1011100 "Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними 
закладами та іншими закладами освіти" на суму 180,0 тис. гривень (для виплати 
стипендій); 

3) управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації 
по загальному фонду (видатки споживання) на суму 120,0 тис. гривень за 
КПКВКМБ 2414030 “Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі 
заклади та заходи”, КЕКВ 2282 “Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку” для організації та 
проведення Днів українського кіно в с-щі Верховина Івано-Франківської області; 

4) службі у справах дітей облдержадміністрації по загальному фонду 
(видатки споживання) за КПКВКМБ 2013111 “Утримання закладів, що надають 
соціальні послуги дітям, що опинились в складних життєвих обставинах” на суму 
185,0 тис. гривень, в тому числі на оплату праці – 145,0 тис. гривень;  
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5) управлінню спорту облдержадміністрації по загальному фонду (видатки 
споживання) за КПКВКМБ 1315062 “Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні” для 
надання фінансової підтримки громадській організації “Баскетбольний клуб 
“Говерла” на суму 200,0 тис. гривень; 

6) господарському управлінню облдержадміністрації по загальному фонду 
(видатки споживання) за КПКВКМБ 0318600 “Інші видатки” в сумі 43,510 тис. 
гривень на виконання заходів обласної цільової програми проведення 
мобілізаційних заходів та підготовки до територіальної оборони на 2017 рік; 

7) департаменту фінансів облдержадміністрації по спеціальному фонду 
(видатки розвитку) для надання субвенції бюджету Більшівцівської об`єднаної 
територіальної громади для проведення енергозберігаючих заходів в 
Більшівцівській лікарні Більшівцівської ОТГ – 100,0 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 100,0 тис. гривень; 

8) департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації по спеціальному фонду 
(видатки розвитку) за КПКВКМБ 4716310 для капітального ремонту 
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" в сумі 10,0 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 10,0 тис. гривень; 

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

1) по департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації по загальному 
фонду (видатки споживання): 

– зменшити бюджетні призначення за: 
КПКВКМБ 1412050 “Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям 

та новонародженим” на суму 320,0 тис. гривень; 
КПКВКМБ 1412220 “Інші заходи в галузі охорони здоров’я” на суму 92,0 тис. 

гривень в тому числі по Комплексній програмі “Здоров’я населення Прикарпаття 
2013-2020” на суму 51,8 тис. гривень; 

КПКВКМБ 1412110 "Надання екстреної та швидкої медичної допомоги 
населенню" на суму 23,0 тис. гривень; 

– збільшити бюджетні призначення за: 
КПКВКМБ 1412010 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню” – 56,0 тис. гривень; 
КПКВКМБ 1412030 “Спеціалізована стаціонарна медична допомога 

населенню” – 88,0 тис. гривень; 
КПКВКМБ 1412060 “Санаторне лікування хворих на туберкульоз” – 

199,0 тис. гривень; 
КПКВКМБ 1412220 “Інші заходи в галузі охорони здоров’я” на суму 51,8 тис. 

гривень; 
КПКВКМБ 1412200 “Служби технічного нагляду за будівництвом та 

капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого 
господарського обслуговування” – 40,2 тис. гривень на оплату праці та 15,0 тис. 
гривень на оплату праці за рахунок зменшення інших видатків; 

КПКВКМБ 1411140 “Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів 
закладами післядипломної освіти ІІІ і ІV рівнів акредитації (академіями, 
інститутами, центрами підвищення кваліфікації)” – 15,4 тис. гривень на оплату 
праці за рахунок зменшення інших видатків; 
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2) по департаменту освіти, науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання): 

– зменшити бюджетні призначення 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 62,39 тис. гривень, в тому числі на оплату комунальних 
послуг та енергоносіїв – 24,79 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 187,6 тис. гривень, в тому числі на оплату комунальних послуг 
та енергоносіїв – 187,6 тис. гривень; 

КПКВКМБ 1015031 "Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" на суму 10,0 тис. гривень;  

КПКВКМБ 1013141 "Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання 
Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на суму 40,0 тис. 
гривень;  

КПКВКМБ 1011220 "Інші освітні програми" на суму 50,0 тис. гривень, в тому 
числі на оплату праці – 13,25 тис. гривень;  

– збільшити бюджетні призначення за: 
КПКВКМБ 1011070 "Надання загальної середньої освіти спеціальними 

загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними 
закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового 
розвитку" на 22,0 тис. гривень;  

 КПКВКМБ 1011090 "Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" на суму 34,55 тис. 
гривень;  

КПКВКМБ 1011100 "Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними 
закладами та іншими закладами освіти" на суму 293,44 тис. гривень, в тому 
числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 73,44 тис. гривень.  

3) по департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації по спеціальному фонду 
(видатки розвитку): 

– зменшити бюджетні призначення за КПКВКМБ 4716650 "Утримання та 
розвиток інфраструктури доріг" на виконання заходів Регіональної програми 
будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів дорожньо-транспортної 
інфраструктури області до 2020 року на суму 100,0 тис. гривень; 

– збільшити бюджетні призначення за КПКВКМБ 4716310 "Реалізація 
заходів щодо інвестиційного розвитку територій" для капітального ремонту ЗОШ 
І-ІІІ ступенів в с. Середній Березів Косівського району Івано-Франківської області 
в сумі – 100,0 тис. гривень". 

7. Спрямувати кошти з резервного фонду обласного бюджету: 
1) департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації в сумі 97,428 тис. 

грн. для відновлення покрівлі корпусу № 10 Комунального закладу “Івано-
Франківський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер”, 
пошкодженої негодою 5-6 жовтня 2017 року (розпорядження 
облдержадміністрації та обласної ради від 04.12.2017 року № 732/856-р); 

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

матеріальної допомоги жителю села Зелене Верховинського району 
Зеленчуку М. В. на відновлення житлового будинку, пошкодженого пожежею 
9 серпня 2017 року (розпорядження облдержадміністрації та обласної ради від 
20.10.2017. № 620/781-р). 
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Богородчанському районному бюджету субвенцію в сумі 10,0 тис. гривень 
для надання матеріальної допомоги жителю села Пороги Богородчанського 
району Дзебчуку Р. М. на відновлення господарського комплексу, пошкодженого 
пожежею 29 жовтня 2017 року; 

 
 
 
Косівському районному бюджету: 
– в сумі 5,0 тис. гривень для надання допомоги жителю селища Яблунів 

Косівського району Бойчуку І. В. на відновлення покрівлі житлового будинку, 
пошкодженої внаслідок сильного вітру 23-24 лютого 2017 року; 

– в сумі 5,0 тис. гривень для надання допомоги жителю села Нижній 
Березів Косівського району Одокійчуку С. Д. на відновлення житлового будинку, 
пошкодженого внаслідок сильного вітру 21 квітня 2017 року; 

– в сумі 230,0 тис. гривень на відновлення покрівлі даху Рожнівського 
навчально-виховного комплексу "Гуцульщина" ім. Ф. Погребенника НаУКМА 
Косівської районної ради с. Рожнів Косівського району, пошкодженої внаслідок 
сильного вітру 29-30 жовтня 2017 року; 

– в сумі 260,0 тис. гривень на придбання будівельних матеріалів для 
проведення відновлювальних робіт на об’єктах соціально-культурного 
призначення, пошкоджених сильним вітром 12 грудня 2017 року; 

Рожнятівському районному бюджету субвенцію в сумі 5,0 тис. гривень для 
надання допомоги жительці села Рівня Рожнятівського району Жолобак М. М. 
на відновлення господарської будівлі, пошкодженої пожежею 11 вересня 2017 
року; 

Снятинському районному бюджету субвенцію в сумі 25,0 тис. гривень для 
надання матеріальної допомоги жителю села Задубрівці Снятинського району 
Якуб’яку І. В. на відновлення житлового будинку, пошкодженого буревієм 
29 жовтня 2017 року; 

Болехівському міському бюджету субвенцію в сумі 5,0 тис. гривень для 
надання допомоги жительці села Міжріччя Болехівської міської ради Макоті Н. М. 
на відновлення господарської будівлі, пошкодженої пожежею 30 червня 2017 
року; 

Івано-Франківському міському бюджету субвенцію в сумі 10,0 тис. гривень 
для надання одноразової матеріальної допомоги жительці м. Івано-Франківська 
Стецюк Ользі Михайлівні на перевезення з Великої Британії тіла її сина 
Стецюка Романа Васильовича; 

Яремчанському міському бюджету субвенцію в сумі 40,0 тис. гривень для 
надання допомоги, у тому числі: 

– жительці селища Ворохта Круциляк А. Ю. на відновлення квартири, 
пошкодженої пожежею 24 вересня 2017 року – 10,0 тис. гривень; 

– жителю селища Ворохта Лейбюку В. В. на відновлення квартири, 
пошкодженої пожежею 24 вересня 2017 року – 10,0 тис. гривень; 

– жительці селища Ворохта Чикоті О. І. на відновлення квартири, 
пошкодженої пожежею 24 вересня 2017 року – 10,0 тис. гривень; 

– жителю селища Ворохта Голобіну О. Ю. на відновлення квартири, 
пошкодженої пожежею 24 вересня 2017 року – 10,0 тис. гривень; 

Матеївецькій сільській раді об’єднаної територіальної громади 
Коломийського району субвенцію в сумі 35,0 тис. гривень для надання 
допомоги, у тому числі: 

– жителю села Дебеславці Ілюку Б. С. на відновлення господарської 
будівлі, пошкодженої пожежею 26 листопада 2017 року – 5,0 тис. гривень; 
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– жителю села Дебеславці Козловському М. М. на відновлення 
господарської будівлі, пошкодженої пожежею 6 грудня 2017 року – 5,0 тис. 
гривень; 

– жительці села Матеївці Бівзюк С. І. на відновлення житлового будинку, 
пошкодженого пожежею 25 жовтня 2017 року – 10,0 тис. гривень; 

– жительці села Дебеславці Тарнавській П. С. на відновлення 
господарської будівлі, пошкодженої пожежею 3 червня 2017 року – 5,0 тис. 
гривень; 

– жителю села Дебеславці Слободяну Б. Д. на відновлення господарської 
будівлі, пошкодженої пожежею 5 грудня 2017 року – 5,0 тис. гривень; 

– жителю села Дебеславці Білаку В. В. на відновлення господарської 
будівлі, пошкодженої пожежею 25 листопада 2017 року – 5,0 тис. гривень. 

8. 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) в абзаці 20 пункту 1.1 цифри “500,0” замінити цифрами “50,0”; 
2) у підпункті 1.2. абзац “на капітальний ремонт інфекційного відділення 

Яремчанської центральної міської лікарні – 155,0 тис.гривень” вилучити; 
3) у додатку 3 до рішення: 
по розпоряднику коштів "Департамент будівництва, житлово-комунального 

господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації": 
у позиції "Капітальний ремонт площі для розміщення стоянки 

автотранспорту біля церкви Успіння Пресвятої Анни по вул. Довжанській у 
м. Болехові" цифри "20,0" замінити цифрами "80,0"; 

9. Внести зміни до рішення обласної ради від 08.12.2017. № 671-19/2017 
“Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік”, а саме: 

1) в абзаці 25 пункту 1.1. назву об`єкта “виготовлення ПКД для поточного 
ремонту автомобільної дороги С 091201 Тулуків – Стецева км 21+400 – 
км 25+761” замінити на “поточний ремонт автомобільної дороги С 091201 
Тулуків – Стецева км 21+400 – км 25+761”; 

2) в абзаці 27 пункту 1.1. цифри “50,0” замінити цифрами “36,26335”; 
3) в абзаці 30 пункту 1.1. слова “Поточний середній ремонт автомобільної 

дороги загального користування державного значення Яблунів – Делятин на 
ділянці км 0+000 – км 33+320” замінити на “Поточний середній ремонт 
автомобільної дороги загального користування місцевого значення Яблунів – 
Делятин на ділянці км 0+000 – км 33+320”; 

4) пункт 10.4. викласти в новій редакції: 
“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 4918,6 тис. гривень та відповідно збільшити їх департаменту 
фінансів облдержадміністрації по загальному 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" в сумі 4918,6 тис. гривень та спрямувати як субвенцію місцевим 
бюджетам в сумі 4860,772 тис. гривень, 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. 
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При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 4918,6 тис. гривень”. 

5) у додатку 6: 
по розпоряднику коштів “Департамент будівництва, житлово-комунального 

господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації”: 
позицію “4716650 Поточний ремонт моста на автомобільній дорозі 

загального користування місцевого значення С091114 Спас – Підсухи км 0+260 
(для Служби автомобільних доріг в області) – 150,0 тис. гривень (загальний 
фонд)” замінити на “4716650 Капітальний ремонт дорожнього покриття 
автомобільної дороги Спас – Підсухи км 0+260 Рожнятівського району Івано-
Франківської області – 150,0 тис. гривень (спеціальний фонд)”; 

позицію “4716650 Поточний ремонт моста на автомобільній дорозі 
загального користування місцевого значення С091108 Підлісся – Дубшари – 
Погорілець км 7+964 (для Служби автомобільних доріг в області) – 150,0 тис. 
гривень (загальний фонд)” замінити на “Капітальний ремонт дорожнього 
покриття автомобільної дороги Підлісся – Дубшари – Погорілець км 7+964 
Рожнятівського району Івано-Франківської області – 150,0 тис. гривень 
(спеціальний фонд)”. 

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

у позиції "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" цифри "800,0" 
замінити на "396,0"; 

у позиції "Капітальний ремонт Ганьківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Снятинського 
району Івано-Франківської області" цифри "95,0" замінити цифрами "65,0"; 

по розпоряднику коштів "Коломийський районний бюджет" доповнити 
позицією: 

"7618800 "Придбання персональних комп’ютерів для Воронської ЗОШ  
І-ІІІ ст. – 50,0 тис. гривень". 

10. 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 реконструкції 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 будівлі аптечного складу 
по вул. Хмельницького, 57 в м. Івано-Франківську (в тому числі виготовлення 
проектно-кошторисної документації)”. 

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

у додатку 4 до рішення: 
по розпоряднику коштів "Департамент будівництва, житлово-комунального 

господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації": 
у позиції "Ремонтно-реставраційні роботи районного будинку культури на 

вул. Шевченка, 8 в м. Калуші Івано-Франківської області (в тому числі 
виготовлення проектно-кошторисної документації" цифри "300,0" замінити 
цифрами "70,0". 

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

у додатку 2 до рішення: 
по розпоряднику коштів "Департамент будівництва, житлово-комунального 

господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації": 
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у позиції "Реконструкція будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. з добудовою навчального 
корпусу та спортивного залу в с. Красноїлля Верховинського району Івано- 
Франківської області" цифри "661,0" замінити цифрами "315,0". 

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

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

у позиції "4716310 Капітальний ремонт даху Чернятинської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Городенківського району" цифри "130,0" замінити цифрами "40,0"; 

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

у позиції "Реконструкція обласного драматичного театру імені Івана Франка 
в м. Івано-Франківську (І-ІІ черга будівництва)" цифри "500,0" замінити цифрами 
"400,0". 

14. Збільшити бюджетні призначення департаменту будівництва, житлово-
комунального господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації по спеціальному фонду (видатки розвитку): 

за КПКВКМБ 4716650 "Утримання та розвиток інфраструктури доріг" (для 
Служби автомобільних доріг в області) в сумі 1050,0 тис. гривень для 
співфінансування робіт з капітального ремонту автомобільних доріг відповідно 
до постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2017. № 303; 

за КПКВКМБ 4716310 "Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 
територій" в сумі 40,0 тис. гривень для капітального ремонту 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". 

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

16. 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 22.12.2017. № 729-19/2017 

 
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 

на оплату праці з нарахуваннями 
(загальний фонд) 

Богородчанський  2970,0 
Верховинський  200,0 
Галицький  200,0 
Городенківський  722,3 
Долинський 200,0 
Калуський 424,9 
Коломийський 2761,0 
Косівський 868,3 
Надвірнянський  200,0 
Рогатинський 324,0 
Рожнятівський 752,5 
Снятинський 200,0 
Тлумацький  200,0 
Обласний: 
департамент охорони здоров'я 
облдержадміністрації 

314,2 

Разом 10337,2 
 
 
 
Начальник організаційного  
відділу виконавчого апарату  
обласної ради – заступник  
керуючого справами  
обласної ради  Любов Романів 
 
 



 
Додаток 2 
до рішення обласної ради 
від 22.12.2017. № 729-19/2017 

 
Розподіл 

нерозподілених видатків медичної субвенції  
 

(тис. грн.) 

Назва місцевого бюджету 
Збільшення обсягу медичної 
субвенції на оплату праці з 

нарахуваннями (загальний фонд) 
м. Яремче 350,0 
Богородчанський 3562,5 
Верховинський 3300,0 
Галицький  2916,9 
Городенківський 4384,0 
Долинський 5575,0 
Калуський  3152,5 
Коломийський  8500,2 
Косівський  8036,0 
Надвірнянський  4308,0 
Рогатинський  3919,2 
Рожнятівський  6617,7 
Снятинський  4153,0 
Тисменицький 100,0 
Тлумацький 2978,0 
Обласний: 
Департамент охорони здоров'я 
облдержадміністрації 

2847,0 

Разом 64700,0 
 
 
 
Начальник організаційного  
відділу виконавчого апарату  
обласної ради – заступник  
керуючого справами  
обласної ради  Любов Романів 
 



Додаток 3 
до рішення обласної ради 
від 22.12.2017. № 729-19/2017 

 
Розподіл 

перевиконання дохідної частини загального фонду обласного бюджету 
 

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

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд Разом 

 Всього: 4274,0 6605,0 10879,0 
 в тому числі:    

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

0,0 2325,0 2325,0 

4716310 
Будівництво загальноосвітньої школи в 
с. Раковець Богородчанського району Івано-
Франківської області 

 500,0 500,0 

4716650 
Співфінансування робіт з капітального ремонту 
автомобільних доріг відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 29.03.2017. № 303 

 1800,0 1800,0 

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" 

 25,0 25,0 

 
Департамент охорони здоров`я 
облдержадміністрації 0,0 4012,0 4012,0 

1412220 
Інші заходи в галузі охорони здоров`я (на 
придбання ангіографічного обладнання) 

 4012,0 4012,0 

 
Департамент освіти, науки та молодіжної 
політики облдержадміністрації 3650,0 0,0 3650,0 

1011100 
Підготовка робітничих кадрів професійно-
технічними закладами та іншими закладами 
освіти (на оплату праці з нарахуваннями) 

3650,0  3650,0 

 Департамент фінансів облдержадміністрації 624,0 268,0 892,0 

7618370 

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів 
на виконання заходів програми удосконалення 
казначейського обслуговування коштів місцевих 
бюджетів у Івано-Франківській області  
на 2017-2018 роки 

374,0 268,0 642,0 

7618010 Резервний фонд 250,0  250,0 
 
 
 
Начальник організаційного  
відділу виконавчого апарату  
обласної ради – заступник  
керуючого справами  
обласної ради  Любов Романів 


