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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія обласної ради 

з питань бюджету, фінансів та податків 
 
 
 
 

 
 
 

Протокол № 19 
 засідання постійної комісії обласної ради 

з питань бюджету, фінансів та податків  
 
від 05.08.2016 року 
м. Івано-Франківськ 

 
Всього членів комісії: 12 чол. 
Присутні: М.Палійчук, Б.Кобилянський, 
М.Кузьма, Г.Макота, В.Попович, Д.Сіреджук, 
Б.Соляник. 
 
Запрошені: 
В.Гладій – перший заступник голови 
обласної ради; 
О.Токарчук – депутат обласної ради; 
Л.Балагура – т.в.о. директора департаменту 
фінансів облдержадміністрації; 
В.Кімакович – директор департаменту освіти, 
науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації; 
М.Матейко – директор департаменту 
охорони здоров’я облдержадміністрації; 
І.Мацькевич – заступник директора – 
начальник управління соціального захисту 
департаменту соціальної політики 
облдержадміністрації; 
Ю.Басараб – начальник управління житлово-
комунального господарства департаменту 
будівництва, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації; 
В.Федорак – начальник управління культури, 
національностей та релігій 
облдержадміністрації; 
Ж.Табанець – директор департаменту 
економічного розвитку, промисловості та 
інфраструктури облдержадміністрації; 
І.Дембич – заступник начальника управління 
з питань надзвичайних ситуацій та у справах 

76004, м. Івано-Франківськ, 
вул. Грушевського, 21, каб. 514 

тел. (0342) 55-26-64, 
факс (0342) 55-60-24 



захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи 
облдержадміністрації; 
Р.Головатий – заступник начальника служби 
у справах дітей облдержадміністрації; 
Д.Романюк – начальник управління 
міжнародного співробітництва, 
євроінтеграції, туризму та інвестицій 
облдержадміністрації; 
Р.Пацак – заступник директора – начальник 
управління капітального будівництва 
департаменту будівництва, житлово-
комунального господарства, містобудування 
та архітектури облдержадміністрації; 
Г.Гринюк – головний спеціаліст відділу 
підготовки та супроводу регіональних 
програм управління регіонального розвитку 
департаменту будівництва, житлово-
комунального господарства, містобудування 
та архітектури облдержадміністрації; 
І.Садов'як – головний лікар Коломийської 
центральної районної лікарні. 
 
Брали участь у роботі комісії: 
Р.Микитин – заступник начальника відділу з 
питань бюджету та обласних програм 
виконавчого апарату обласної ради; 
С.Водвуд – консультант відділу з питань 
бюджету та обласних програм виконавчого 
апарату обласної ради. 
 
Голова постійної комісії: М.Палійчук  
 
Секретар постійної комісії: М. Кузьма 
 

Порядок денний: 
 

1. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до обласної 
програми підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій 
громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 
року, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі 
добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, 
суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які 
залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в 
районах її проведення, затвердженої рішенням обласної ради від 06.06.2014. 
№ 1259-28/2014 (зі змінами)". 

2. Про проект рішення обласної ради "Про виконання обласного бюджету 
за І півріччя 2016 року". 

3. Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік. 

4. Про розподіл коштів регіональної цільової програми "Духовне життя" на 
2016-2020 роки (спеціальний фонд). 

5. Про передачу бюджетних призначень та зміну назви об’єкта. 

6. Про внесення змін до рішень обласної ради. 



7. Про перерозподіл бюджетних призначень по управлінню культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації. 

8. Про внесення змін до календарних планів заходів на 2016 рік програм 
галузі "Культура і мистецтво". 

9. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до обласної 
цільової соціальної програми з оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 
роки". 

10. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до рішень 
обласної ради". 

11. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до регіональної 
цільової програми соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, попередження 
дитячої бездоглядності та безпритульності на 2016-2020 роки". 

12. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до цільової 
програми фінансування мобілізаційних заходів і цивільного захисту населення 
та заходів з територіальної обороноздатності на 2016 рік". 

13. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до рішення 
обласної ради від 16.10.2015. № 1823-39/2015 "Про регіональну цільову 
Програму сприяння залученню інвестицій в економіку Івано-Франківської області 
на 2016-2020 роки". 

14. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до рішення 
обласної ради від 16.10.2015. № 1820-39/2015 "Про комплексну регіональну 
цільову програму розвитку туризму в області на 2016-2020 роки". 

15. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до рішення 
обласної ради від 16.10.2015. № 1821-39/2015 "Про регіональну цільову 
Програму розвитку міжнародного співробітництва області на 2016-2020 роки". 

16. Про календарний план заходів на 2016 рік Регіональної цільової 
програми розвитку молодіжного житлового будівництва області на 2013-2017 
роки. 

17. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до комплексної 
цільової програми розвитку цивільного захисту Івано-Франківської області на 
2016-2020 роки". 

18. Про внесення змін до протоколу засідання постійної комісії обласної 
ради з питань бюджету, фінансів та податків. 

19.  Про внесення змін до календарних планів заходів на 2016 рік програм 
галузі "Соціальний захист". 

20. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до регіональної 
цільової програми запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-
мозкових захворювань на 2016-2020 роки". 

21. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до комплексної 
програми "Здоров'я населення Прикарпаття 2013-2020". 

22. Різне. 

 
1. Слухали: І.Мацькевич про проект рішення обласної ради "Про внесення 

змін до обласної програми підтримки сімей загиблих і постраждалих під час 
масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 
21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи 
перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту 
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших 
громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній 
операції в районах її проведення, затвердженої рішенням обласної ради від 
06.06.2014. № 1259-28/2014 (зі змінами)". 



Виступили: В.Попович, М.Палійчук. 
Вирішили: рекомендувати внести проект рішення "Про внесення змін до 

обласної програми підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових 
акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 
2014 року, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі 
добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, 
суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які 
залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в 
районах її проведення, затвердженої рішенням обласної ради від 06.06.2014. 
№ 1259-28/2014 (зі змінами)" на розгляд позачергової сьомої сесії обласної 
ради. 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
2. Слухали: Л.Балагуру про проект рішення обласної ради "Про виконання 

обласного бюджету за І півріччя 2016 року". 
Виступили: В.Попович, М.Палійчук. 
Вирішили: 
– підготувати звернення до Бурштинської ТЕС ПАТ "ДТЕК Західенерго" 

стосовно надання обласній раді копій документів про надання дозволів на 
відтермінування сплати зазначеним товариством екологічного податку до 
обласного бюджету; 

– рекомендувати внести проект рішення обласної ради "Про виконання 
обласного бюджету за І півріччя 2016 року" на розгляд позачергової сьомої сесії 
обласної ради; 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
3. Слухали: Л.Балагуру про внесення змін до обласного бюджету на 2016 

рік". 
Виступили: Г.Макота, М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа облдержадміністрації від 01.08.2016 року 

№ 934/0/2-16/01-132: 

1. Врахувати у доходах спеціального фонду обласного бюджету субвенцію 
з Галицького районного бюджету в сумі 3000,0 тис. гривень та спрямувати її 
департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації за КФКВ 150101 “Капітальні 
вкладення для будівництва, І черга, загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
с. Крилос Галицького району Івано-Франківської області”. 

2. Збільшити обсяг доходів загального фонду обласного бюджету на 
15 217,0 тис. гривень, у тому числі: 

– податок та збір на доходи фізичних осіб – на 5 527,0 тис. гривень; 
– податок на прибуток підприємств – на 750,0 тис. гривень; 
– рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині 

деревини, заготовленої в порядок рубок головного користування – на 4 900 тис. 
гривень; 



– рентна плата за користування надрами для видобування корисних 
копалин загальнодержавного значення – 1 100,0 тис. гривень; 

– плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 
1 850,0 тис. гривень; 

– плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 
тютюновими виробами – на 700,0 тис. гривень; 

– надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – на 
390,0 тис. гривень. 

3. Спрямувати залишок коштів освітньої субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам, який склався станом на 01.01.2016 року, департаменту 
фінансів облдержадміністрації за КФКВ 250352 “Субвенція за рахунок залишку 
коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що 
утворився на початок бюджетного періоду” для надання субвенції місцевим 
бюджетам: 

по загальному фонду (видатки споживання) у сумі 290,0 тис. гривень: 
для зміцнення матеріально-технічної бази: 
Рожнятівському районному бюджету – 50,0 тис. гривень (Сваричівська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів); 
для проведення ремонтних робіт: 
Богородчанському районному бюджету – 180,0 тис. гривень (Глибівська 

ЗОШ І-ІІ ступенів – 60,0 тис. грн., Хмелівська ЗОШ І-ІІ ступенів – 120,0  тис. грн.); 
Косівському районному бюджету – 60,0 тис. гривень (Яворівська ЗОШ  

І-ІІІ ступенів); 
по спеціальному фонду (видатки розвитку) в сумі 322,0 тис. гривень: 
для капітального ремонту приміщення: 
Городенківському районному бюджету – 60,0 тис. гривень (Острівецький 

НВК); 
для капітального ремонту системи опалення: 
Галицькому районному бюджету – 62,0 тис. гривень (Галицька ЗОШ  

І-ІІІ ступенів №1); 
для зміцнення матеріально-технічної бази:    
Калуському районному бюджету – 90,0 тис. гривень (Тужилівський НВК); 
Надвірнянському районному бюджету – 30,0 тис. гривень (Мирненська 

ЗОШ І ст.); 
Снятинському районному бюджету – 80,0 тис. гривень (Підвисоцька ЗОШ  

І-ІІІ ст.). 
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 

розвитку спеціального фонду обласного бюджету в сумі 322,0 тис. гривень. 

4. Спрямувати частину вільного залишку коштів загального фонду 
обласного бюджету, який склався станом на 01.01.2016 року, департаменту 
освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації по спеціальному 
фонду (видатки розвитку) за КФКВ 070807 “Інші освітні програми” на реалізацію 
заходів Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки в сумі 
200,0 тис. гривень. 

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

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

5.1. Департаменту освіти, науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації по спеціальному фонду (видатки розвитку) в сумі  
5880,0 тис. гривень, а саме: 



за КФКВ 070401 “Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми” – 180,0 тис. гривень; 

за КФКВ 070807 “Інші освітні програми” на реалізацію заходів Програми 
розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки – 5700,0 тис. гривень, з 
них 5600 тис. гривень – для централізованого придбання шкільних автобусів 
для перевезення дітей, які проживають у сільській місцевості. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду обласного бюджету в сумі 5880,0 тис. гривень. 

5.2. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації по загальному 
фонду (видатки споживання) за КФКВ 081002 “Інші заходи з охорони здоров’я” 
на виконання заходів регіональної цільової програми розвитку донорства крові, 
її компонентів та виготовлення препаратів з них на 2015-2017 роки в сумі 
199,0 тис. гривень.  

5.3. Управлінню спорту облдержадміністрації по загальному фонду 
(видатки споживання)  за КФКВ 130107 “Утримання та навчально-тренувальна 
робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл” в сумі 100,0  тис. гривень. 

5.4. Департаменту соціальної політики облдержадміністрації по 
загальному фонду (видатки споживання) в сумі 200,0 тис. гривень за КФКВ 
090412 “Інші видатки на соціальний захист населення” на виконання заходів 
обласної комплексної програми соціального захисту населення Івано-
Франківської області у 2012-2016 роках для виплати одноразової грошової 
допомоги на лікування та вирішення невідкладних соціально-побутових питань 
жителям області. 

5.5. Господарському управлінню обласної державної адміністрації по 
загальному фонду (видатки споживання) за КФКВ 250404 “Інші видатки” в сумі 
130,0 тис. гривень, з них на оплату праці – 30,0 тис. гривень. 

5.6. Департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації по спеціальному фонду 
(видатки розвитку): 

за КФКВ 250404 “Інші видатки” на виконання регіональної цільової 
програми “Духовне життя” на 2016-2020 роки  у сумі 300,0 тис. гривень; 

за КФКВ 150101 "Капітальні вкладення" для: 
виготовлення і коректури проектно-кошторисної документації та витрати, 

пов`язані із введенням об`єктів в експлуатацію, поновлення технічних умов на 
об`єкти будівництва тощо – 300,0 тис. гривень; 

співфінансування робіт з капітального та поточного ремонту автомобільних 
доріг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 року 
№ 374 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 
17 червня 2015 р. № 498” – 2700,0 тис. гривень; 

проведення реставраційних робіт приміщень Народного дому "Просвіта" на 
вул. Грушевського, 18 в м. Івано-Франківську – 80,0 тис. гривень; 

будівництва Станковецького навчально-виховного комплексу 
"Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад" 
Долинського району – 180,0 тис. гривень; 

капітального ремонту хірургічного відділення Тлумацької центральної 
районної лікарні на вул. Винниченка, 84 в м. Тлумач – 100,0 тис. гривень; 

поточного ремонту вул. Березівська в с.Угринів Тисменицького району – 
50,0 тис. гривень; 

капітального ремонту (заміна вікон і ремонт приміщень) Перегінської 
номерної районної лікарні Рожнятівського району – 100,0 тис. гривень; 

капітального ремонту дорожнього покриття на масиві Люкляна в селищі 
Брошнів-Осада Рожнятівського району – 100,0 тис. гривень; 



капітального ремонту дороги на вулицях І. Франка, Л. Українки, 
Т. Шевченка в с. Пнів Надвірнянського району – 150,0 тис. гривень; 

перенесення інженерних мереж, а саме: на об`єкті "Реконструкція ПЛ-35 кВ 
приєднання "ЗКБ-Дрентруби" та ПЛ-35 кВ приєднання "ЗБК-Лісна Слобідка" по 
вул. Шарлая в м. Коломиї (винесення інженерних мереж за межі земельної 
ділянки, кадастровий номер 2610600000:30:001:0019” –  950,0  тис. гривень; 

реконструкції шкільної майстерні Комарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів – 
189,0 тис. гривень; 

капітального ремонту ФАПу в с. Колодіїв – 107,0 тис. гривень; 
реконструкції системи опалення Голинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Калуського 

району – 250,0 тис. гривень; 
капітального ремонту (заміни вікон) в ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 в м. Бурштині 

– 250,0 тис. гривень; 
реконструкції з розширенням Народного дому "Просвіта" в с. Микуличин 

Яремчанської міської ради – 150,0 тис. гривень; 
капітального ремонту приміщення Кутищенської НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Тлумацького району – 140,0 тис. гривень; 
капітального ремонту амбулаторії загальної практики сімейної медицини 

с.Торговиця Городенківського району (утеплення стін фасаду) – 230,0 тис. 
гривень; 

капітального ремонту (заміна віконта дверей) Перевозецької ЗОШ  
І-ІІ ступенів Калуського району – 150,0 тис. гривень; 

капітального ремонту (заміни вікон та дверей) в Попельниківському 
дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) "Сонечко", с. Попельники 
Снятинського району – 100,0 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду обласного бюджету в сумі 6576,0 тис. гривень. 

5.7. Департаменту фінансів облдержадміністрації за КФКВ 250380 “Інші 
субвенції” для надання субвенцій з обласного бюджету: 

по спеціальному фонду: 
Богородчанському районному бюджету для перенесення електроопор, які 

межують з футбольним полем селища Солотвин – 22,0 тис. гривень; 
Верховинському районному бюджету для:  
капітального ремонту (заміни вікон та дверей) приміщення дитячого 

відділення ЦРЛ, поліклінічного відділення та ФАПу в с. В.Ясенів – 100,0 тис. 
гривень; 

обробки вогнетривким розчином дерев`яних конструкцій горища будівлі в 
відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання 
громадян с. Красноїлля – 50,0 тис. гривень; 

Городенківському районному бюджету для капітального ремонту (заміни 
вікон та встановлення автономного опалення) у будинку культури в с. Росохач – 
50,0 тис. гривень; 

Долинському районному бюджету для реконструкції вуличного освітлення 
в с. Лолин Долинського району – 150,0 тис. гривень; 

Коломийському районному бюджету для:  
ремонту автомобільної дороги в с. Спас Коломийського району – 200,0 тис. 

гривень; 
капітального ремонту приміщення школи в с. Виноград (завершення робіт з 

облаштування НВК) – 100,0 тис. гривень. 
Косівському районному бюджету для: 
 улаштування покрівель і водостічної системи в будинку Космацької філії 

Косівської ДЮСШ в с. Космач – 50,0 тис. гривень; 



поточного ремонту приміщень санвузлів, систем водопостачання, 
каналізації та заміна дверей в Яблунівському ДНЗ "Писанка" Косівського 
району – 150,0 тис. гривень; 

Тисменицькому районному бюджету для: 
капітального ремонту приміщень Слобідськї ЗОШ І-ІІ ступенів 

Тисменицького району – 100,0 тис. гривень; 
добудови спортивного залу (блок №2) Клубовецької ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Тисменицького району – 464,0 тис. гривень; 
Тлумацькому районному бюджету для:  
проведення робіт з капітального ремонту (благоустрою) території навколо 

спортивного залу по вул. Грушевського, 51 в м. Тлумачі – 150,0 тис. гривень; 
будівництва-прибудови спортивного залу школи в с. Олеша – 150,0 тис. 

гривень; 
Бурштинському міському бюджету для капітального ремонту (заміни вікон) 

у Бурштинській гімназії Бурштинської міської ради – 150,0 тис. гривень; 
Болехівському міському бюджету для: 
буріння водозабірної свердловини для Козаківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

ім. Катерини Мандрик-Куйбіди – 66,0 тис. гривень; 
проведення ремонту (заміни вікон та дверей) приміщення Тисівської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів Болехівської міської ради – 150,0 тис. гривень; 
бюджету Печеніжинської об`єднаної територіальної громади для 

проведення ремонту адміністративного приміщення для розміщення 
фельдшерсько-акушерського пункту в с. Марківка – 30,0 тис. гривень; 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду обласного бюджету в сумі 2132,0 тис. гривень. 

6. Внести зміни до рішення обласної ради від 26.05.2016. № 179-5/2016 
“Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік”, а саме: 

у позиції 4) підпункту 1.2. пункту 2: 
по Верховинському районному бюджету цифру “244,0” замінити на 

“386,217”; 
по Городенківському районному бюджету вилучити слова та цифри: 

“Поточний ремонт дороги Р-24 Татарів-Кам`янець-Подільський км 19+420-км 
177+894” – 1700,0 тис. гривень”; 

доповнити абзацом наступного змісту: 
“Городенківського міського бюджету для співфінансування інвестиційного 

проекту “Поточний ремонт дороги Р-24 Татарів-Кам`янець-Подільський км 
19+420-км 177+894” - 1700,0 тис. гривень”. 

по Яремчанському міському бюджету: 
цифру “3445,0” замінити на “2100,0”; 
доповнити абзацами наступного змісту: 
“Яблуницького сільського бюджету Яремчанської міської ради для 

співфінансування інвестиційного проекту “Поточний ремонт дороги Н-09 
Мукачево-Львів км 209+020 – км 218+400 – 1245,0 тис. гривень”; 

“Татарівського сільського бюджету Яремчанської міської ради для 
співфінансування інвестиційного проекту “Поточний ремонт дороги Н-09 
Мукачево-Львів км 209+020 – км 218+400 – 100,0 тис. гривень”.  

“Тлумацького міського бюджету для співфінансування інвестиційного 
проекту “Добудова приміщень гімназії по вул. Грушевського, 23 в м. Тлумачі  
(І черга)” – 222,0 тис. гривень”. 

7. Здійснити перерозподіл видатків обласного бюджету у межах загального 
обсягу бюджетних призначень, передбачених департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації на 2016 рік, по загальному фонду (видатки споживання) за 



КФКВ 081002 “Інші заходи по охороні здоров’я”, збільшивши призначення на 
оплату праці на суму 14,0 тис. гривень. 

8. Внести зміни до підпункту 7 пункту 5  частини І пункту 1 протоколу 
засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків 
від 22.07.2016 року №18, а саме: 

в абзаці другому слова та цифри “(Білоберізький ДНЗ – 31,5 тис. гривень, 
Красноїльський ДНЗ – 53,0 тис. гривень, Верхньоясенівський ДНЗ – 70,0 тис. 
гривень, Ільцівський ДНЗ –  80,0 тис. гривень, Буковецька ЗОШ І-ІІІ ступенів – 
5,5 тис. гривень, Перехреснянська ЗОШ І-ІІ ступенів – 10,0 тис. гривень)” 
замінити на слова та цифри “(Великоходацька ЗОШ І-ІІ ступенів – 50,5 тис. 
гривень, Перехреснянська ЗОШ І-ІІ ступенів – 10,0 тис. гривень, Буковецька 
ЗОШ І-ІІ ступенів – 5,5 тис. гривень, Білоберізький ДНЗ “Теремок” – 31,5 тис. 
гривень, Ільцівський ДНЗ “Квітка Карпат” – 29,5 тис. гривень, 
Верхньоясенівського ДНЗ “Гуцулятка” - 70,0 тис. гривень, Красноїлівський ДНЗ 
“Дударик” – 53,0 тис. гривень)”. 

9. Спрямувати кошти з резервного фонду обласного бюджету, як субвенцію 
Рожнятівському районному бюджету в сумі 5,0 тис. гривень для надання 
допомоги жителю села Суходіл Рожнятівського району Морозу Д. Д. на 
відбудову господарської будівлі, пошкодженої пожежею 13 травня 2016 року 
(розпорядження облдержадміністрації та обласної ради від 21.07.2016 року 
№ 511/638-р). 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
4. Слухали: Л.Балагуру про розподіл коштів регіональної цільової 

програми "Духовне життя" на 2016-2020 роки (спеціальний фонд). 
Виступили: Г.Макота, В.Попович, М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа облдержадміністрації від 26.07.2016 року 

№ 708/10/1-16/01-132 погодити розподіл коштів регіональної цільової програми 
"Духовне життя" на 2016-2020 роки (спеціальний фонд) на суму 115,0 тис. 
гривень, а саме: 

капітальний ремонт церкви Вознесіння Господнього УГКЦ в смт. Брошнів-
Осада Рожнятівського району – 15,0 тис. гривень; 

капітальний ремонт богослужбової каплиці в с. Черніїв Тисменицького 
району – 50,0 тис. гривень; 

капітальний ремонт храму Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ в 
с. Середній Бабин Калуського району – 20,0 тис. гривень; 

капітальний ремонт монастирського комплексу Чоловічого Монастиря  
“Воплоченого Слова” УГКЦ в с. Крихівці Івано-Франківської міської ради – 
20,0 тис. гривень; 

капітальний ремонт храму “Положення пояса Пресвятої Богородиці” УПЦ 
КП в с. Добротів Надвірнянського району  – 10 тис. гривень. 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 



5. Слухали: Ю.Басараба про передачу бюджетних призначень та зміну 
назви об’єкта. 

Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа облдержадміністрації від 04.08.2016 року 

№ 943/0/2-16/01-132: 
– назву заходу "Виготовлення проектно-кошторисної документації на 

буріння та облаштування свердловини для забезпечення питною водою жителів 
села Вікно Городенківського району Івано-Франківської області" регіональної 
цільової програми "Питна вода" на 2012-2020 роки", передбаченого переліком 
заходів на 2016 рік регіональної цільової програми "Питна вода" на 2012-2020 
роки" (протокол № 13 від 07.06.2016 р.) замінити на "Буріння та облаштування 
свердловини для забезпечення питною водою жителів села Вікно 
Городенківського району Івано-Франківської області"; 

– погодити внесення змін до бюджетних призначень головних 
розпорядників коштів обласного бюджету, зокрема: по департаменту 
будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та 
архітектури облдержадміністрації зменшити бюджетні призначення по 
спеціальному фонду (видатки розвитку) за КФКВ 100209 "Регіональна цільова 
програма "Питна вода" на 2012-2020 роки" в сумі 200,0 тис. гривень та 
відповідно збільшити їх департаменту фінансів облдержадміністрації за КФКВ 
250380 "Інші субвенції" для надання субвенцій місцевим бюджетам на 
виконання заходів "Регіональна цільова програма "Питна вода на 2012-2020 
роки", а саме:  

Городенківському районному бюджету в сумі 100,0 тис. гривень на буріння 
та облаштування свердловини для забезпечення питною водою жителів села 
Вікно Городенківського району Івано-Франківської області; 

Тлумацькому районному бюджету в сумі 50,0 тис. гривень для будівництва 
водопроводу в селі Олеша Тлумацького району Івано-Франківської області; 

Коломийському районному бюджету в сумі 50,0 тис. гривень для 
реконструкції системи водопостачання (заміна обладнання) у селищі Отинія 
Коломийського району Івано-Франківської області. 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
6. Слухали: Р.Пацака про внесення змін до рішень обласної ради (зміна 

назв об’єктів та розпорядників коштів). 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили:  
1. Відповідно до листа облдержадміністрації від 28.07.2016 року № 916/0/2-

16/01-132 погодити внесення змін: 
– до пункту 4.7 рішення обласної ради від 10.06.2016. № 194-5/2016 "Про 

внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік", змінивши назву об’єкта 
"Капітальний ремонт та облаштування приміщення під дитячий садок у 
с. Нижнів Тлумацького району" на "Капітальний ремонт дитячого садка на вулиці 
Дністерська, 12-А в с. Нижнів Тлумацького району Івано-Франківської області"; 

– до пооб’єктного розподілу коштів бюджету розвитку обласного бюджету 
на 2016 рік, затвердженого рішенням обласної ради від 18.03.2016. № 118-
4/2016, а саме кошти в сумі 300,0 тис. гривень, передбачені департаменту 
будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та 
архітектури облдержадміністрації на капітальний ремонт приміщення дитячого 



садка в с. Грабовець Богородчанського району, спрямувати як субвенцію 
Богородчанському районному бюджету для фінансування вказаних робіт. 

2. Відповідно до листа облдержадміністрації від 02.08.2016 року № 938/0/2-
16/01-132 погодити внесення зміни до розподілу видатків, передбачених 
департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації за КФКВ 250404 на 
виконання регіональної цільової програми "Духовне життя" на 2016-2020 роки, 
погодженого на засіданні постійної комісії обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 28.04.2016 року (протокол № 11), зокрема назву об’єкта 
"Капітальний ремонт даху храму "Успіння Пресвятої Богородиці" УГКЦ в 
с Крилос Галицького району" замінити на "Капітальний ремонт внутрішніх 
приміщень резиденції при храмі Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ в с. Крилос  
Галицького району". 

3. Відповідно до листа облдержадміністрації від 05.08.2016 року № 952/0/2-
16/01-132 погодити внесення змін до п. 2.4 питання 11 протоколу засідання 
постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків від 
17.06.2016 р. № 15 та пункту 1 питання 11 протоколу засідання постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків від 22.07.2016 р. № 18, а 
саме: кошти в сумі 20,0 тис. гривень та 50,0 тис. гривень, передбачені 
департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації для капітального ремонту 
приміщень Городенківських загальноосвітніх шкіл № 1 та № 2 відповідно, 
спрямувати як субвенцію Городенківському районному бюджету для 
проведення зазначених робіт. 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
7. Слухали: В.Федорака про перерозподіл бюджетних призначень по 

управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації. 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа облдержадміністрації від 25.07.2016 р. 

№ 903/0/2-16/01-132 погодити перерозподіл бюджетних призначень, 
передбачених управлінню культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації на 2016 рік у загальному фонді обласного бюджету за 
КФКВ 110103 "Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі 
заклади та заходи", шляхом зменшення їх обсягу за обласною цільовою 
соціальною програмою підтримки сім’ї "Нова українська родина" на 2013-2016 
роки в сумі 15,0 тис. гривень та відповідно збільшення їх обсягу за регіональною 
цільовою програмою "Культура Івано-Франківщини" на 2016-2020 роки. 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
8. Слухали: В.Федорака про внесення змін до календарних планів заходів 

на 2016 рік програм галузі "Культура і мистецтво". 
Виступив: М.Палійчук. 



Вирішили: відповідно до листа облдержадміністрації від 01.08.2016 р. 
№ 931/0/2-16/01-132 погодити внесення змін до календарних планів заходів на 
2016 рік програм галузі "Культура і мистецтво", зокрема:  

1) за КФКВ 110103 "Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші 
мистецькій заклади та заходи" на:  

– фінансову підтримку обласної філармонії: +164,1 тис. гривень; 
– проведення культурно-мистецьких заходів, на виконання регіональної 

цільової програми "Культура Івано-Франківщини" на 2016-2020 роки (додаток 1); 
– виконання обласної цільової соціальної програми підтримки сім'ї "Нова 

українська родина" на 2013-2016 роки: 
 

Назва заходу 
Час 

прове-
дення 

Виконавець 
Сума, 

тис.грн. 

Обласний фестиваль 
колискової пісні (м. Івано-
Франківськ) 

квітень 
Управління  культури, національностей та 

релігій облдержадміністрації, театр 
фольклору, народних свят і видовищ 

-7,0 

Святкування Дня матері травень 
Управління  культури, національностей та 

релігій облдержадміністрації, театр 
фольклору, народних свят і видовищ 

-8,0 

Всього:   -15,0 

 
2) за КФКВ 110104 "Видатки на заходи, передбачені державними і 

місцевими програмами розвитку культури і мистецтва", на виконання 
регіональної цільової програми "Культура Івано-Франківщини" на 2016-2020 
роки: 

 

№ Назва заходу 
Сума, 

тис. грн. 

1. 
Зміцнення матеріально-технічної бази та проведення капітальних і 
поточних ремонтів закладів культури області (п.9,1) 

-43,0 

 Всього по програмі: -43,0 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
9. Слухали: В.Кімаковича про проект рішення обласної ради "Про  

внесення змін до обласної цільової соціальної програми з оздоровлення та 
відпочинку дітей на 2016-2020 роки". 

Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: рекомендувати внести проект рішення обласної ради "Про  

внесення змін до обласної цільової соціальної програми з оздоровлення та 
відпочинку дітей на 2016-2020 роки" на розгляд позачергової сьомої сесії 
обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
10. Слухали: Ж.Табанець про проект рішення обласної ради "Про 

внесення змін до рішень обласної ради". 
Виступив: М.Палійчук. 



Вирішили: рекомендувати внести проект рішення обласної ради "Про 
внесення змін до рішень обласної ради" на розгляд позачергової сьомої сесії 
обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
11. Слухали: Р.Головатого про проект рішення обласної ради "Про 

внесення змін до регіональної цільової програми соціального захисту і 
підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх 
житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності на 
2016-2020 роки". 

Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: рекомендувати внести проект рішення обласної ради "Про 

внесення змін до регіональної цільової програми соціального захисту і 
підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх 
житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності на 
2016-2020 роки" на розгляд позачергової сьомої сесії обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
12. Слухали: І. Дембича про проект рішення обласної ради "Про внесення 

змін до цільової програми фінансування мобілізаційних заходів і цивільного 
захисту населення та заходів з територіальної обороноздатності на 2016 рік". 

Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: рекомендувати внести проект рішення обласної ради "Про 

внесення змін до цільової програми фінансування мобілізаційних заходів і 
цивільного захисту населення та заходів з територіальної обороноздатності на 
2016 рік" на розгляд позачергової сьомої сесії обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
13. Слухали: Д.Романюка про проект рішення обласної ради "Про 

внесення змін до рішення обласної ради від 16.10.2015. № 1823-39/2015 "Про 
регіональну цільову програму сприяння залученню інвестицій в економіку Івано-
Франківської області на 2016-2020 роки". 

Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: рекомендувати внести проект рішення обласної ради "Про 

внесення змін до рішення обласної ради від 16.10.2015. № 1823-39/2015 "Про 
регіональну цільову програму сприяння залученню інвестицій в економіку Івано-
Франківської області на 2016-2020 роки" на розгляд позачергової сьомої сесії 
обласної ради. 

 



Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
14. Слухали: Д.Романюка про проект рішення обласної ради "Про 

внесення змін до рішення обласної ради від 16.10.2015. № 1820-39/2015 "Про 
комплексну регіональну цільову програму розвитку туризму в області на 2016-
2020 роки". 

Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: рекомендувати внести проект рішення обласної ради "Про 

внесення змін до рішення обласної ради від 16.10.2015. № 1820-39/2015 "Про 
комплексну регіональну цільову програму розвитку туризму в області на 2016-
2020 роки" на розгляд позачергової сьомої сесії обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
15. Слухали: Д.Романюка про проект рішення обласної ради "Про 

внесення змін до рішення обласної ради від 16.10.2015. № 1821-39/2015 "Про 
регіональну цільову Програму розвитку міжнародного співробітництва області 
на 2016-2020 роки". 

Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: рекомендувати внести проект рішення обласної ради "Про 

внесення змін до рішення обласної ради від 16.10.2015. № 1821-39/2015 "Про 
регіональну цільову Програму розвитку міжнародного співробітництва області 
на 2016-2020 роки" на розгляд позачергової сьомої сесії обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
16. Слухали: Г.Гринюк про календарний план заходів на 2016 рік 

Регіональної цільової програми розвитку молодіжного житлового будівництва 
області на 2013-2017 роки. 

Виступили: Л.Балагура, М.Палійчук. 
Вирішили:  
1) відповідно до листа облдержадміністрації від 04.08.2016 року  

№ 944/0/2-13/01-132 погодити календарний план заходів на 2016 рік 
Регіональної цільової програми розвитку молодіжного житлового будівництва 
області на 2013-2017 роки (додаток 2); 

2) звернутися до голови обласної державної адміністрації з листом 
стосовно несвоєчасної підготовки документів Івано-Франківським регіональним 
управлінням ДСФУ "Державний фонд сприяння молодіжному житловому 
будівництву" по регіональній цільовій програмі розвитку молодіжного житлового 
будівництва області на 2013-2017 роки та їх подання облдержадміністрацією 
для розгляду на засіданні постійної комісії обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків. 



 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
17. Слухали: І.Дембича про проект рішення обласної ради "Про внесення 

змін до комплексної цільової програми розвитку цивільного захисту Івано-
Франківської області на 2016-2020 роки". 

Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: рекомендувати внести проект рішення обласної ради Про 

внесення змін до комплексної цільової програми розвитку цивільного захисту 
Івано-Франківської області на 2016-2020 роки" на розгляд позачергової сьомої 
сесії обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
18. Слухали: Л.Балагуру про внесення змін до протоколу засідання 

постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків. 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа облдержадміністрації від 05.08.2016 р.                   

№ 945/0/2-16/01-132 погодити внесення змін до пункту 7 протоколу засідання 
постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків від 
05.07.2016 року № 16, а саме: кошти в сумі 200,0 тис. гривень, передбачені 
Верхнянській сільській раді об’єднаної територіальної громади Калуського 
району для капітального ремонту приміщень (заміни вікон та дверей) 
Зборянського НВК Верхнянської об’єднаної територіальної громади, спрямувати 
департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації для виконання зазначених 
робіт.   

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
19. Слухали: І.Мацькевич про внесення змін до календарних планів 

заходів на 2016 рік програм галузі "Соціальний захист". 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відкласти розгляд питання щодо внесення змін до календарних 

планів заходів на 2016 рік програм галузі "Соціальний захист", порушеного у 
листі облдержадміністрації від 04.08.2016 року № 6218/1/1-16/01-132, до 
надання  постійній комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків 
висновків і рекомендацій постійних комісій обласної ради з питань захисту прав 
учасників і ветеранів антитерористичної операції на Сході України та їх сімей, з 
питань охорони здоров'я та соціальної політики. 

 
 



Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
20. Слухали: М.Матейка про проект рішення обласної ради "Про внесення 

змін до регіональної цільової програми запобігання та лікування серцево-
судинних і судинно-мозкових захворювань на 2016-2020 роки". 

Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: рекомендувати внести проект рішення обласної ради "Про 

внесення змін до регіональної цільової програми запобігання та лікування 
серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2016-2020 роки" на 
розгляд позачергової сьомої сесії обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
21. Слухали: М.Матейка про проект рішення обласної ради "Про внесення 

змін до комплексної програми "Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020". 
Виступили: Г.Макота, Б.Кобилянський, М.Палійчук. 
Вирішили: рекомендувати внести проект рішення обласної ради "Про 

внесення змін до комплексної програми "Здоров’я населення Прикарпаття                     
2013-2020" на розгляд позачергової сьомої сесії обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
22. Різне. 
 
22.1. Слухали: І.Садов'як про звернення Коломийської центральної 

районної  лікарні. 
Виступили: Г,Макота, Л.Балагура, О.Токарчук, В.Попович, В.Гладій,  

З.Макота, М.Палійчук. 
Вирішили: 
– підтримати рішення постійної комісії обласної ради з питань охорони 

здоров'я та соціальної політики облдержадміністрації щодо розгляду на 
позачерговій сьомій сесії обласної ради питання про стан виплати заробітної 
плати працівникам бюджетних установ області; 

– департаменту фінансів облдержадміністрації подати постійній комісії 
пропозиції стосовно вирішення ситуації, яка склалася з оплатою праці в 
закладах освіти та охорони здоров'я області. 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 



 
22.2. Слухали: Л.Балагуру про внесення змін до протоколу засідання 

постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків. 
Виступили: Г,Макота, Л.Балагура, О.Токарчук, В.Попович, В.Гладій,  

М.Палійчук. 
Вирішили: погодити внесення змін до протоколу засідання постійної комісії 

обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків від 05.07.2016 року № 16, 
зокрема в абзаці другому підпункту 1 питання 6.2 протоколу слова та цифри по 
об’єкту "на будівництво очисних споруд та каналізаційних мереж у селищі 
Рожнятів – 204,942 тис. гривень за КФКВ 240601" замінити на "на будівництво 
очисних споруд та каналізаційних мереж у селищі Рожнятів – 204,911 тис. 
гривень за КФКВ 240601". 

   
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
 
 

Голова постійної комісії Микола Палійчук 
 
 
 
Секретар постійної комісії  Микола Кузьма 



Додаток 1 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань 
бюджету, фінансів та податків 
від 05.08.2016 року № 19 

 

 

 
Внесення змін до  

переліку культурно-мистецьких заходів на 2016 рік 
 

Регіональна цільова програма "Культура Івано-Франківщини" на 2016-2020 роки 
 
 

№ 
п/п 

Найменування заходу 
Час 

проведення 
Виконавець 

Сума,  
тис. гривень 

1 Обласний огляд-конкурс музеїв історії населених пунктів січень 
Управління  культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний центр 
культури і туризму Прикарпаття 

-10,0 

2 Вшанування Дня Героїв Небесної Сотні  лютий 
Управління  культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації,театр фольклору, народних свят і 
видовищ 

-5,0 

3 
Фестиваль "Карпатські трембіти на териконах Донбасу" 
(м.Івано-Франківськ) 

квітень 
Управління  культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний центр 
культури і туризму Прикарпаття 

-5,0 

4 День пам’яті та примирення травень 
Управління  культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації,  
театр фольклору, народних свят і видовищ 

-5,0 

5 

Відзначення 75-річчя з часу відкриття літературно-
меморіального музею В.Стефаника в с.Русові, 
Снятинського р-ну (Заходи, присвячені 145-річчю від дня 
народження В.Стефаника) 

травень 
Управління  культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний центр 
культури і туризму Прикарпаття 

-9,0 

6 Відзначення Дня Європи травень 
Управління  культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації,  
театр фольклору, народних свят і видовищ 

-5,0 

7 
Урочистості з нагоди відзначення 20-ї річниці Конституції 
України 

червень 
Управління  культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації,  
театр фольклору, народних свят і видовищ 

 
-9,0 



продовження додатка 1 

 
№ 
п/п 

Найменування заходу 
Час 

проведення 
Виконавець 

Сума,  
тис. гривень 

8 
ІІІ Обласний відкритий фестиваль народного танцю 
"Арканове коло", присвячений 25-річчю Незалежності 
України (м. Івано-Франківськ) 

червень 
Управління  культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний центр 
культури і туризму Прикарпаття 

-1,5 

9 Конкурс "Я пишаюсь своєю країною" (м.Івано-Франківськ) 
упродовж 

року 

Управління  культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, 
 театр фольклору, народних свят і видовищ 

-20,0 

10 
Підтримка творчих спілок, державних і недержавних 
організацій у проведенні культурно-мистецьких заходів 
(п.8.2) 

упродовж 
року 

Управління  культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний центр 
культури і туризму Прикарпаття 

-19,17 

11 
Урочистості з нагоди вручення премії імені Володимира 
Полєка в галузі краєзнавства 

вересень 
Управління  культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний центр 
культури і туризму Прикарпаття 

+10,0 

12 
Обласний конкурс обрядів різдвяно-новорічного циклу 
(Вертепів та Меланок) та різдвяної атрибутики  
(дідухів, павуків) 

грудень 
Управління  культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний центр 
культури і туризму Прикарпаття 

-5,0 

13 
Лабораторія творчої майстерності обдарованої молоді 
"Перші кроки до успіху" (м. Івано-Франківськ) 

жовтень 
Управління  культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний центр 
культури і туризму Прикарпаття 

-5,0 

14 
Обласний конкурс "Краща бібліотека року", присвячений 
Дню української писемності та мови  
(м. Івано-Франківськ) 

листопад 
Управління  культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний центр 
культури і туризму Прикарпаття 

-5,0 

15 Непередбачені видатки 
упродовж 

року 

Управління  культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, театр фольклору, народних свят і 
видовищ, навчально-методичний центр культури і 
туризму Прикарпаття 

+108,67 

ВСЬОГО: +15,0 

 
 
 
 
 



Додаток 2 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 05.08.2016 року № 19 

 

 
Календарний план заходів на 2016 рік 

Регіональної цільової програми розвитку молодіжного житлового 
будівництва в області на 2013-2017 роки 

 

№ Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання  

Обсяг 
фінансування, 

тис. грн. 

1 

Надання пільгових 
довготермінових 
кредитів молодим сім’ям 
та одиноким молодим 
громадянам  на 
будівництво (придбання) 
житла за рахунок коштів 
обласного бюджету 

Департамент 
будівництва, житлово-

комунального 
господарства, 

містобудування та 
архітектури 

облдержадміністрації 

Протягом 
року 

5661,0 

2 
Обслуговування наданих 
пільгових 
довгострокових кредитів 

Департамент 
будівництва, житлово-

комунального 
господарства, 

містобудування та 
архітектури 

облдержадміністрації 

Протягом 
року 

339,0 

 Всього   6000,0 

 


