
  
УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія обласної ради 

з питань бюджету, фінансів та податків 
 
 
 
 

 
 
 

Протокол № 20 
 засідання постійної комісії обласної ради 

з питань бюджету, фінансів та податків  
 
 
від 12.08.2016 року 
м. Івано-Франківськ 

 
 
Всього членів комісії: 12 чол. 
Присутні: М.Палійчук, Б.Кобилянський, 
М.Кузьма, І.Данів, Г.Карп, В.Попович, 
Д.Сіреджук, П.Книшук  
 
Запрошені: 
Л.Балагура – т.в.о. директора департаменту 
фінансів облдержадміністрації; 
 
 
Брали участь у роботі комісії: 
Р.Микитин – заступник начальника 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 спрямування коштів з резервного фонду обласного бюджету. 

2. Про врахування в обласному бюджеті цільової субвенції. 

3. Різне. 

 
 
 
 

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

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



 
 
1. Слухали: Л.Балагуру про спрямування коштів з резервного фонду 

обласного бюджету. 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

11.08.2016 року № 966/0/2-16/01-132 погодити спрямування коштів з резервного 
фонду обласного бюджету в сумі 1347,850 тис. гривень грн. як субвенцію 
місцевим бюджетам по спеціальному фонду (видатки розвитку) за КФКВ 250380 
"Інша субвенція" на ліквідацію наслідків стихійного лиха, що сталося 20-21 
червня 2016 року, у тому числі: 

1) Рожнятівському районному бюджету в сумі 979,9 тис. гривень 
(розпорядження облдержадміністрації та обласної ради від 09.08.2016. 
№ 539/672-р), з них:  

171,2 тис. гривень – на відновлення даху патанатомічного, 
терапевтичного, поліклінічного, інфекційного, дитячого, хірургічного корпусів 
центральної районної лікарні в селищі Рожнятів; 

42,5 тис. гривень – на відновлення даху АЗПСМ в селі Сваричів; 
201,0 тис. гривень – на відновлення даху ЗОШ I-III ст. в селі Сваричів; 
53,2 тис. гривень – на відновлення даху ДНЗ "Колобок" в селі Сваричів; 
36,2 тис. гривень – на відновлення даху корпусів № 1, 2, 3 ЗОШ I-III ст. в 

смт. Рожнятів; 
45,3 тис. гривень – на відновлення даху ЗОШ I-II ст. у селі Луги;  
6,8 тис. гривень – на відновлення даху ЗОШ I-II ст. у селі Брошнів; 
111,5 тис. гривень – на відновлення даху Народного дому в селі Спас; 
51,0 тис. гривень – на відновлення даху клубу в селі Брошнів; 
231,7 тис. гривень – на відновлення даху Народного дому в селі Сваричів; 
9,2 тис. гривень – на відновлення даху клубу в селі Ясеновець; 
20,3 тис. гривень – на відновлення даху Народного дому в селищі 

Рожнятів. 
2) Надвірнянському районному бюджету в сумі 197,4 тис. гривень 

(розпорядження облдержадміністрації та обласної ради від 09.08.2016. 
№ 538/671-р), з них: 

96,4 тис. гривень – на відновлення даху Фитьківської ЗОШ I-III ст.; 
101,0 тис. гривень – на відновлення даху корпусу дитячої лікарні і віконних 

блоків центральної районної лікарні в місті Надвірна. 
3) Коломийському районному бюджету в сумі 170,550 тис. гривень 

(розпорядження облдержадміністрації та обласної ради від 09.08.2016. 
№ 537/670-р), з них: 

8,950 тис. гривень – на відновлення будівлі сільського клубу в селі 
Молодилів; 

149,6 тис. гривень – на відновлення покрівлі ЗОШ I-III ст. в селищі Отинія;  
12,0 тис. гривень – на відновлення покрівлі навчально-виховного 

комплексу в селі Виноград. 
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 

розвитку спеціального фонду  в сумі 1 347,850 тис. гривень. 
 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 



2. Слухали: Л.Балагуру про врахування в обласному бюджеті цільової 
субвенції. 

Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

11.08.2016 року № 966/0/2-16/01-132 врахувати в доходах спеціального фонду 
обласного бюджету субвенцію з Болехівського міського бюджету в сумі 100,0 
тис. гривень та спрямувати її департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації по спеціальному фонду (видатки розвитку) за КФКВ 
081002 "Інші заходи по охороні здоров’я" на виконання заходів комплексної 
програми "Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020" для придбання 
комп’ютерного томографа для обласної дитячої клінічної лікарні. 
 

Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 

 
 
 
Голова постійної комісії Микола Палійчук 
 
 
 
Секретар постійної комісії  Микола Кузьма 


