
  
УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія обласної ради 

з питань бюджету, фінансів та податків 
 
 
 
 

 
 
 

Протокол № 22 
 засідання постійної комісії обласної ради 

з питань бюджету, фінансів та податків  
 
 
від 19.09.2016 року 
м. Івано-Франківськ 

 
Всього членів комісії: 12 чол. 
Присутні: М.Палійчук, Б.Кобилянський, 
М.Кузьма, В.Дудкевич, П.Книшук, В.Попович, 
Д.Сіреджук  
 
Запрошені: 
О.Сич – голова обласної ради; 
В.Гладій – перший заступник голови 
обласної ради; 
Ю.Черневий – голова постійної комісії 
обласної ради з питань гуманітарної політики 
та свободи слова; 
Н.Іванів – директор департаменту 
будівництва, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації, 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; 
Р.Гасимов – начальник управління екології 
та природних ресурсів облдержадміністрації; 
А.Пліхтяк – заступник начальника управління 
екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації; 
В.Федорак – начальник управління культури, 
національностей та релігій 
облдержадміністрації; 

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

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



Н.Полянська – Копанківський сільський 
голова Калуського району; 
М.Гринечко – помічник голови обласної ради. 
 
Брали участь у роботі комісії: 
Н.Косаревич – начальник відділу з питань 
бюджету та обласних програм виконавчого 
апарату обласної ради; 
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 проект рішення обласної ради "Про виконання Програми протидії 

захворюванню на туберкульоз в області у 2014-2016 роках". 
2. Про проект рішення обласної ради "Про Програму протидії 

захворюванню на туберкульоз в області на 2017-2020 роки". 
3. Про проект рішення обласної ради "Про затвердження програми 

"Покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворів на 
2017-2020 роки". 

4. Про внесення змін до календарних планів заходів на 2016 рік програм 
галузі "Охорона здоров'я". 

5. Про перерозподіл бюджетних призначень по департаменту охорони 
здоров'я облдержадміністрації. 

6. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до рішення 
обласної ради від 18.03.2016. № 119-4/2016 "Про фінансування 
природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища за рахунок планових надходжень у 2016 році". 

7. Про передачу бюджетних призначень. 
8. Про перерозподіл бюджетних призначень по департаменту освіти, науки 

та молодіжної політики облдержадміністрації. 
9. Про передачу бюджетних призначень. 
10. Про внесення змін до рішень обласної ради. 
11. Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік. 
12. Про внесення змін до рішення обласної ради від 10.06.2016.  

№ 194-5/2016. 
13. Про розподіл коштів регіональної цільової програми "Духовне життя" на 

2016-2020 роки (спеціальний фонд). 
14. Про спрямування частини вільного залишку коштів загального фонду 

обласного бюджету, який склався станом на 01.01.2016 року. 
15. Про проект рішення обласної ради "Про Дністровський регіональний 

ландшафтний парк". 
16. Про звернення депутата обласної ради Галини Макоти. 
17. Різне. 
 
Слухали: Н.Полянську про виділення коштів з обласного бюджету на 

будівництво каналізаційного колектора і підкачувальної станції дитячого садка в 
с. Копанки Калуського району. 

Виступив: М.Палійчук. 



Вирішили: департаменту фінансів та департаменту будівництва, житлово-
комунального господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації вивчити порушене питання та подати пропозиції щодо 
можливості виділення коштів на зазначену мету з обласного та Калуського 
районного бюджетів. 

 
1. Слухали: М.Матейка про проект рішення обласної ради "Про виконання 

Програми протидії захворюванню на туберкульоз в області у 2014-2016 роках". 
Виступили: В.Попович, О.Сич, М.Палійчук. 
Вирішили:  
– пункт 3 проекту рішення викласти у новій редакції: 
"3. Визнати таким, що втрачає чинність з 01.01.2017 року рішення обласної 

ради від 03.02.2014. № 1179-27/2014 "Про Програму протидії захворюванню на 
туберкульоз в області у 2014-2016 роках"; 

– рекомендувати внести проект рішення "Про виконання Програми протидії 
захворюванню на туберкульоз в області у 2014-2016 роках" на розгляд дев'ятої 
сесії обласної ради з врахуванням пропозиції постійної комісії обласної ради з 
питань бюджету, фінансів та податків. 

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

протидії захворюванню на туберкульоз в області на 2017-2020 роки". 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: рекомендувати внести проект рішення "Про Програму протидії 

захворюванню на туберкульоз в області на 2017-2020 роки" на розгляд дев'ятої 
сесії обласної ради. 

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

затвердження програми "Покращення діагностики, лікування та профілактики 
злоякісних новоутворів на 2017-2020 роки". 

Виступили: В.Попович, М.Палійчук. 
Вирішили: рекомендувати внести проект рішення "Про затвердження 

програми "Покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних 
новоутворів на 2017-2020 роки" на розгляд дев'ятої сесії обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
4. Слухали: М.Матейка про внесення змін до календарних планів заходів 

на 2016 рік програм галузі "Охорона здоров'я". 



Виступили: В.Попович, М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

05.09.2016 року № 1034/0/2-16/01-132 погодити внесення змін до календарних 
планів заходів на 2016 рік програм галузі "Охорона здоров'я" (додаток 1). 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
5. Слухали: М.Матейка перерозподіл бюджетних призначень по 

департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації. 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

16.09.2016 року № 1096/0/2-16/01-132 погодити перерозподіл бюджетних 
призначень, передбачених департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації на 2016 рік, а саме: 

1) по загальному фонду обласного бюджету (видатки споживання), 
зокрема: 

зменшити бюджетні призначення за КФКВ 081002 "Інші заходи по охороні 
здоров’я" на суму 2455,0 тис. гривень та, відповідно, збільшивши їх за КФКВ 
081009 "Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий 
та нецукровий діабет" на суму 2455,0 тис. гривень; 

збільшити бюджетні призначення на оплату праці в сумі 1080,7 тис. 
гривень за рахунок зменшення інших видатків, а саме: 

за КФКВ 070701 "Заклади післядипломної освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації 
(академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, 
вдосконалення)" – 92,7 тис. гривень; 

за КФКВ 080101 "Лікарні" -  420,0 тис. гривень; 
за КФКВ 080201 "Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади 

(центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні 
частини тощо, що мають ліжкову мережу" –  295,0 тис. гривень; 

за КФКВ 080204 "Санаторії для хворих туберкульозом" – 167,0 тис. 
гривень; 

за КФКВ 080500 "Загальні і  спеціалізовані стоматологічні поліклініки" – 
26,0 тис. гривень; 

за КФКВ 081001 "Медико-соціальні експертні комісії" - 80,0 тис. гривень. 
2) по спеціальному фонду обласного бюджету за КФКВ 080201 

"Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, 
госпіталі для інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні частини тощо, що 
мають ліжкову мережу" перерозподіл видатків споживання в сумі 45,0 тис. 
гривень та видатків розвитку – в сумі 79,0 тис. гривень, збільшивши 
призначення на оплату праці в сумі 124,0 тис. гривень за рахунок зменшення 
інших видатків. 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
6. Слухали: А.Пліхтяка про проект рішення обласної ради "Про внесення 

змін до рішення обласної ради від 18.03.2016. № 119-4/2016 "Про фінансування 



природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища за рахунок планових надходжень у 2016 році". 

Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: рекомендувати внести проект рішення "Про внесення змін до 

рішення обласної ради від 18.03.2016. № 119-4/2016 "Про фінансування 
природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища за рахунок планових надходжень у 2016 році" на 
розгляд дев'ятої сесії обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
7. Слухали: В.Федорака про передачу бюджетних призначень. 
Виступили: В.Попович, О.Сич, П.Книшук, М.Палійчук. 
Вирішили:   
1) управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації 

надати постійній комісії детальну інформацію про вартість крісел та їх 
встановлення у будинку культури с. Братківці Тисменицького району; 

2) перенести розгляд цього питання до надання управлінням культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації відповідної інформації. 

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

департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації. 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

09.09.2016 року № 1068/0/2-16/01-132: 
1) здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбачених департаменту освіти, науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації на 2016 рік, перерозподіл видатків шляхом зменшення їх 
обсягу за: 

– КФКВ 070301 "Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні 
санаторні школи-інтернати" по спеціальному фонду (видатки розвитку) у сумі 
39,0 тис. гривень; 

– КФКВ 070304 "Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші 
заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку" по 
загальному фонду (видатки споживання) у сумі 0,7 тис. гривень;  

– КФКВ 070802 "Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти" по 
загальному фонду (видатки споживання) у сумі 30,0 тис. гривень; 

– КФКВ 070807 "Інші освітні програми" по загальному фонду (видатки 
споживання) у сумі 77,2 тис. гривень; 

– КФКВ 091108 "Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" по 
загальному фонду (видатки споживання) у сумі 469,0 тис. гривень. 

та відповідно збільшення їх обсягу за: 



– КФКВ 070301 "Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні 
санаторні школи-інтернати" по загальному фонду (видатки споживання) у сумі 
39,0 тис. гривень; 

– КФКВ 070304 "Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші 
заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку" по 
спеціальному фонду (видатки розвитку) у сумі 0,7 тис. гривень ;  

– КФКВ 070401 "Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи 
з дітьми" по загальному фонду (видатки споживання) у сумі 366,0 тис. гривень, у 
тому числі на оплату праці – 300,0 тис. гривень; 

– КФКВ 070803 "Служби технічного нагляду за будівництвом і капітальним 
ремонтом" по загальному фонду (видатки споживання) у сумі 30,0 тис. гривень; 

– КФКВ 070807 "Інші освітні програми" по загальному фонду (видатки 
споживання) у сумі 77,2 тис. грн., у тому числі на оплату праці – 63,3 тис. 
гривень; 

– КФКВ 130107 "Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-
юнацьких спортивних шкіл" по загальному фонду (видатки споживання) у сумі 
103,0 тис. гривень, у тому числі на оплату праці – 85,0 тис. гривень.  

При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) на суму 38,3 тис. гривень. 

2) внести зміни до переліку заходів на 2016 рік Програми розвитку освіти 
Івано-Франківщини на 2016-2023 роки (додаток 2). 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
9. Слухали: В.Кімаковича про передачу бюджетних призначень. 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

15.09.2016 року № 1088/0/2-16/01-132: 
1) здійснити передачу бюджетних призначень, передбачених у 2016 році 

департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, за 
КФКВ 070807 "Інші освітні програми" у загальному фонді обласного бюджету у 
сумі 550,0 тис. гривень та у спеціальному фонді у сумі  1415,0 тис. гривень 
департаменту фінансів облдержадміністрації за КФКВ 250380 "Інші субвенції" 
для надання субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам: 

по загальному фонду: 
– Івано-Франківському міському бюджету – 550,0 тис. гривень для 

здійснення фінансової підтримки організації навчально-виховного процесу 
загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності (Івано-
Франківська приватна ЗОШ І-ІІІ ступенів "Католицька школа святого Василя 
Великого" – 350,0 тис. гривень, приватна школа-садок "Перша ластівка" – 
200,0 тис. гривень); 

за спеціальним фондом (видатки розвитку): 
– Косівському районному бюджету – 15,0 тис. гривень для зміцнення 

метеріально-технічної бази Яблунівського ДНЗ (ясла – садка) "Писанка"; 
– Снятинському районному бюджету – 1400,0 тис. гривень для придбання 

шкільного автобуса для перевезення дітей, що проживають у сільській 
місцевості. 

2) погодити внесення змін до пункту 8 протоколу № 15 засідання постійної 
комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків від 17.06.2016 року 
(зі змінами), а саме: 



в абзаці 9 цифри "35,0" замінити цифрами "40,0";  
абзац 25 вилучити; 
в абзаці 3 та 33 цифри "529,7" замінити цифрами "534,7"; 
в абзаці 20 цифри "150,3" замінити на цифрами "145,3". 
В зв’язку з цим, погодити внесення відповідних змін у позиції 2) підпункту 

6.1. пункту 6 рішення обласної ради від 12.08.2016 № 248-7/2016 "Про внесення 
змін до обласного бюджету на 2016 рік", а саме: цифри "1941,0" замінити 
цифрами "1946,0", цифри "2823,1" замінити цифрами "2818,1" та цифри "1656,9" 
замінити цифрами "1661,9". 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
10. Слухали: Н.Іваніва про внесення змін до рішень обласної ради. 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили:  
І.Відповідно до листа обласної державної адміністрації від 15.09.2016 року 

№ 1085/0/2-16/01-132 погодити: 
1) внесення змін до пунктів 3.2 та 4.7 рішення обласної ради від 

10.06.2016. № 194-5/2016 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 
рік", а саме, кошти в сумі 900,0 тис. гривень, передбачені департаменту 
будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та 
архітектури облдержадміністрації на реконструкцію Делятинської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 1 з добудовою навчального корпусу та спортивного залу в смт. 
Делятин Надвірнянського району (І черга), спрямувати на фінансування 
наступних об’єктів: 

– реконструкція Делятинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 з добудовою 
навчального корпусу та спортивного залу в смт. Делятин Надвірнянського 
району (І черга) – 200,0 тис. гривень; 

– капітальний ремонт даху Делятинського НВК Надвірнянського району – 
700,0 тис. гривень.  

2) внесення зміни до рішення обласної ради від 12.08.2016. № 248-7/2016 
"Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік", виклавши абзац 14 
пункту 3.6 у наступній редакції: 

– капітального ремонту загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с. Комарів 
Галицького району – 189,0 тис. гривень. 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
ІІ. Відповідно до листа обласної державної адміністрації від 16.09.2016 

року № 6926/1/1-16/01-132 погодити внесення зміни до рішення обласної ради 
від 12.08.2016. № 248-7/2016 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 
рік", а саме у абзаці 16 пункту 3.6 об’єкт "Реконструкція системи опалення 
Голинської ЗОШ Калуського району" замінити об’єктом "Капітальний ремонт 
системи опалення Голинської ЗОШ Калуського району". 

 
 



Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
11. Слухали: Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік. 
 
Слухали: Л.Балагуру про лист ОДА щодо внесення змін до обласного 

бюджету на 2016 рік. 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

16.09.2016 року № 1091/0/2-16/01-132: 
1. Врахувати в доходах загального фонду обласного бюджету за КБКД 

41035000 "Інші субвенції" субвенції з місцевих бюджетів, а саме: 
1.1. Надвірнянського міського бюджету в сумі 200,0 тис. гривень та 

спрямувати її департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації (для Служби 
автомобільних доріг в області) за КФКВ 170703 "Видатки на проведення робіт, 
пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням 
автомобільних доріг" для співфінансування поточного ремонту дороги 
загального користування місцевого значення Надвірна-Бистриця С090901 
(вул. Кармелюка в м. Надвірна). 

1.2. Івано-Франківського міського бюджету в сумі 250,0 тис. гривень та 
спрямувати її департаменту освіти, науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) за КФКВ 
070304 "Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади 
освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку" на утримання 
дошкільних груп на базі Івано-Франківського навчально-реабілітаційного центру 
Івано-Франківської обласної ради, в т. ч. на оплату праці – 143,5 тис. гривень,  
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 12,7 тис. гривень. 

1.3. Івано-Франківського міського бюджету в сумі 95,371 тис. гривень та 
Коломийського міського бюджету в сумі 200,0 тис. гривень і спрямувати їх 
управлінню культури національностей та релігій облдержадміністрації по 
загальному фонду (видатки споживання) в сумі 295,371 тис. гривень за: 

– КФКВ 110102 "Театри" в сумі 276,462 тис. гривень, з них для надання 
фінансової підтримки Коломийському академічному обласному українському 
драматичному театру ім. І. Озаркевича сумі 200,0 тис. гривень, Івано-
Франківському академічному обласному українському музично-драматичному 
театру імені Івана Франка з метою відшкодування видатків на сплату 
земельного податку – 76,462 тис. гривень; 

– КФКВ 110103 "Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі 
заклади та заходи" в сумі 18,909 тис. гривень для надання фінансової підтримки 
Івано-Франківській обласній філармонії з метою відшкодування видатків на 
сплату земельного податку. 

2. Спрямувати частину вільного залишку коштів загального фонду 
обласного бюджету, який склався станом на 01.01.2016 року, як субвенцію 
Галицькому районному бюджету по загальному фонду (видатки споживання) на 
реалізацію заходу обласної соціальної програми підтримки сім’ї "Нова 
українська родина" на 2013-2016 роки в сумі 40,0 тис. гривень для забезпечення 
функціонування духовного центру "Нова українська родина" у с. Маріямпіль 
Галицького району (розпорядження облдержадміністрації та обласної ради від 
13.09.2016 року № 620/733-р). 



3. Спрямувати кошти з резервного фонду обласного бюджету як субвенції 
місцевим бюджетам, а саме: 

– Галицькому районному бюджету – 10,0 тис. гривень для надання 
матеріальної допомоги жителю м. Галича (вул. Замкова, 57) Кузю Івану 
Михайловичу на лікування сина (розпорядження облдержадміністрації та 
обласної ради від 13.09.2016 року № 621/734-р); 

– Городенківському районному бюджету – 4,0 тис. гривень для надання 
матеріальної допомоги мешканці с. Сороки Городенківського району 
(вул. Наливайка, 7) Макарі Ганні Іванівні на оплату витрат, пов’язаних з 
перевезенням тіла матері з м. Плонська (Польща) (розпорядження 
облдержадміністрації та обласної ради від 13.09.2016 року № 621/734-р). 

4. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень по управлінню 
міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій, а саме 
зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) за 
КФКВ 250404 "Інші видатки" передбачені на виконання заходів Комплексної 
регіональної цільової програми розвитку туризму в області на 2016-2020 роки на 
суму 18,0 тис. гривень та відповідно збільшити їх по спеціальному фонду 
(видатки розвитку). 

При цьому, здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 18,0 тис. гривень. 

5. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.2016 року 
№ 605 "Про внесення змін у додатки 1-3 до постанови Кабінету Міністрів 
України від 24 червня 2016 р. № 395": 

Внести зміни до протоколу засідання комісії обласної ради з питань 
бюджету, фінансів та податків від 05.09.2016 р. № 21, а саме: 

1) у підпункті 6.1. пункту 6: 
– в абзаці 2 цифру "46483,053" замінити цифрами "49080,653"; 
– в абзаці 3 цифру "35483,053" замінити цифрами "38080,653". 
6. Погодити внесення змін до рішення обласної ради від 12.08.2016. 

№ 248-7/2016 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік", а саме: 
1) у підпункті 3.6. пункту 3: 
– абзац 4 вилучити; 
– доповнити абзацом наступного змісту: 
"за КФКВ 170703 "Видатки на проведення робіт, пов`язаних із 

будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг" 
(для Служби автомобільних доріг в області) для 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" – 2080,0 тис. 
гривень". 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
Слухали: Л.Балагуру про проект рішення "Про внесення змін до обласного 

бюджету на 2016 рік". 
Виступили: В.Гладій, М.Палійчук. 
Вирішили: 
1) пункт 6 проекту рішення "Про внесення змін до обласного бюджету на 

2016 рік" викласти в новій редакції: 



"6. Внести зміни до пункту 2.5 рішення обласної ради від 25.06.2016. № 
179-5/2016 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік", а саме кошти 
в сумі 550,0 тис. гривень, передбачені департаменту будівництва, житлово-
комунального господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації на проведення поточного ремонту дороги загального 
користування місцевого значення Ворохта-Вороненко (в т. ч. у с. Вороненко від 
залізничного вокзалу до ЗОШ) (для Служби автомобільних доріг в області), 
спрямувати як субвенцію зі спеціального фонду обласного бюджету 
Яремчанському міському бюджету на капітальний ремонт дороги загального 
користування місцевого значення Ворохта-Вороненко (на ділянці від 
залізничного вокзалу до школи у с. Вороненко Яремчанської міської ради); 

2) рекомендувати внести проект рішення "Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2016 рік" на розгляд дев'ятої сесії обласної ради з врахуванням 
вищезазначеної пропозиції та усіх внесених змін до обласного бюджету на 2016 
рік, погоджених постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та 
податків на цьому засіданні. 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
12. Слухали: Л.Балагуру про внесення змін до рішення обласної ради від 

10.06.2016. № 194-5/2016. 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа Косівської районної ради від 16.09.2016 

року № 228/02-36 погодити внесення змін до рішення обласної ради від 
10.06.2016. № 194-5/2016 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 
рік", а саме у пункті 4.8. абзац 14 викласти в новій редакції: 

"Косівському районному бюджету для ліквідації заборгованості за виконані 
роботи по "Капітальному ремонту приміщень управління праці та соціального 
захисту населення Косівської РДА" – 800,0 тис. гривень". 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
13. Слухали: Н.Іваніва про розподіл коштів регіональної цільової програми 

"Духовне життя" на 2016-2020 роки (спеціальний фонд). 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа облдержадміністрації від 19.09.2016 року 

№ 1098/0/2-16/01-132 погодити розподіл видатків, передбачених департаменту 
будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та 
архітектури облдержадміністрації на виконання регіональної цільової програми 
"Духовне життя" на 2016-2020 роки, в сумі 300,0 тис. гривень, зокрема на: 

– капітальний ремонт церкви "Пресвятої Богородиці" в с. Добротів 
Надвірнянського району – 15,0 тис. гривень; 

– капітальний ремонт церкви "Святої Покрови" в с. Голинь Калуського 
району – 15,0 тис. гривень; 

– капітальний ремонт "Спасо-Преображенського Скиту Манявського 
монастиря" Богородчанського району – 15 тис. гривень; 



– капітальний ремонт церкви "Богоявлення Господнього" в м. Івано-
Франківську по вул. Вовчинецька 200-а – 20 тис. гривень; 

– капітальний ремонт церкви "Різдва Пресвятої Богородиці" в смт. Ворохта 
Яремчанської міської ради – 45 тис. гривень; 

– капітальний ремонт церкви УГКЦ "Успіння Пресвятої Богородиці" в 
м. Городенці – 30 тис. гривень; 

– капітальний ремонт церкви "Вознесіння Господнього" в с. Княже 
Снятинського району – 15 тис. гривень; 

– капітальний ремонт церкви УАПЦ "Святого Великомученика Димитрія 
Солунського" в с. Ганнів Коломийського району – 15 тис. гривень; 

– капітальний ремонт церкви "Святих Апостолів Петра і Павла" в 
с. Красноїлля Верховинського району – 15 тис. гривень; 

– капітальний ремонт церкви-каплиці "Ікони Почаївської Божої Матері" в 
с. Задубрівці Снятинського району – 20 тис. гривень; 

– капітальний ремонт церкви "Воздвиження Чесного Хреста" в м. Надвірній 
– 30 тис. гривень; 

– капітальний ремонт церкви  "Святої Великомучениці Параскеви" в 
с. Брошнів Рожнятівського району – 10 тис. гривень; 

– капітальний ремонт церкви "Різдва Христового" в смт. Рожнятів – 10 тис. 
гривень; 

– капітальний ремонт церкви УАПЦ "Святителя і Чудотворця Миколая" в 
с. Вікторів Галицького району – 30 тис. гривень; 

– капітальний ремонт церкви УГКЦ "Покрови Пресвятої Богородиці" в 
с. Тарасівка Тлумацького району – 15 тис. гривень. 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
14. Слухали: Н.Іваніва про спрямування частини вільного залишку коштів 

загального фонду обласного бюджету, який склався станом на 01.01.2016 року. 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа облдержадміністрації від 19.09.2016 року 

№ 1097/0/2-16/01-132 погодити спрямування частини вільного залишку коштів 
загального фонду обласного бюджету, який склався станом на 01.01.2016 року, 
в сумі 1000,0 тис. гривень департаменту будівництва, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації по 
спеціальному фонду (видатки розвитку) за КФКВ 150101 "Капітальні вкладення" 
для будівництва загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с. Раковець 
Богородчанського району. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 1000,0 тис. гривень. 

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

Дністровський регіональний ландшафтний парк". 
Виступив: М.Палійчук. 



Вирішили: рекомендувати внести проект рішення "Про Дністровський 
регіональний ландшафтний парк" на розгляд дев'ятої сесії обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
16. Слухали: Н.Косаревича про звернення депутата обласної ради Галини 

Макоти. 
Виступили: В.Попович, О.Сич, М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа депутата обласної ради від 16.09.2016 

року № 44-33 погодити передачу бюджетних призначень, зокрема зменшити 
бюджетні призначення обласній раді за КФКВ 250404 "Інші видатки" які 
передбачені на виконання програми розвитку місцевого самоврядування в 
Івано-Франківській області на 2016-2020 рр. в сумі 25,0 тис. гривень та 
спрямувати їх департаменту фінансів облдержадміністрації за КФКВ 250380 
"Інші субвенції" для надання субвенції з обласного бюджету Болехівському 
міському бюджету на придбання медичного обладнання та інвентаря для 
Тисівської амбулаторії загальної практики і сімейної медицини. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) в сумі 15,0 тис. гривень. 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
17. Різне. 
 
17.1. Слухали: А.Пліхтяка про внесення змін до протоколу постійної комісії 

обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків. 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: погодити внесення змін до протоколу засідання постійної 

комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків № 16 від 
05.07.2016 року, а саме у підпункті 3 пункту 6.2 слова "будівництво напірної 
каналізаційної мережі від очисних споруд до каналізаційної насосної станції 
(біля 5 цеху) в м. Болехів. Нове будівництво" замінити словами "будівництво 
каналізаційної мережі вулицями Залізнична, Ярошинської до каналізаційної 
насосної станції № 2 (біля 5 цеху) у м. Болехові. Нове будівництво (в тому числі 
виготовлення проектно-кошторисної документації)". 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
17.2. Слухали: Л.Балагуру про спрямування частини вільного залишку 

коштів загального фонду обласного бюджету, який склався станом на 
01.01.2016 року. 

Виступили: В.Попович, М.Палійчук. 



Вирішили: департаменту фінансів облдержадміністрації опрацювати 
питання щодо збільшення видатків обласній раді на виконання Підпрограми 
"Фонд обласної ради на виконання депутатських повноважень" Програми 
розвитку місцевого самоврядування на 2016-2020 роки та обласної комплексної 
Програми соціального захисту населення Івано-Франківської області у 2012-
2016 роках. 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
17.3. Слухали: Про звернення Верхнянської сільської ради об’єднаної 

територіальної громади Калуського району. 
Виступили: О.Сич, Н.Іванів, М.Палійчук. 
Вирішили: департаменту будівництва, житлово-комунального 

господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації здійснити 
перевірку якості виконаних робіт із капітального ремонту приміщень (заміни 
вікон та дверей) Зборянського НВК Верхнянської об`єднаної територіальної 
громади Калуського району та подати постійній комісії пропозиції щодо 
здійснення фінансування зазначених робіт. 

 
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 19.09.2016 року № 1 

 

 
Зміни до календарних планів заходів на 2016 рік 

регіональних цільових програм галузі "Охорона здоров’я" 
 
 

№ 
п/п 

Назва програми Виконавець  Назва заходу 
Термін 

виконання 
КЕКВ 

Сума, 
тис. грн. 

1 
Комплексна  програма "Здоров'я 

населення Прикарпаття 2013-2020 
роки" 

Департамент охорони 
здоров’я 

облдержадміністрації 

1 
Закупівля медикаментів для лікування 
хворих на цукровий та нецукровий діабет 

протягом 
року 

2220 +2455,0 

2 Гемодіаліз 
протягом 

року 
2220 -2555,0 

3 
Імунодепресивна терапія хворих з 
трансплантацією органів, в тому числі 
дітей 

протягом 
року 

2220 +100,0 

4 
Медикаменти та медичні засоби для 
проведення процедур гемодіалізу 

протягом 
року 

2220 +300,0 

5 

Забезпечення хворих на первинний 
імунодефіцит, що потребують 
імунозамісної терапії, препаратами 
імуноглобулінів 

протягом 
року 

2220 +66,534 

6 
Фінансування вартості розхідних 
матеріалів для оперативного лікування 
хворих за межами області 

протягом 
року 

2220 -66,534 

7 

Закупівля високовартісного медичного 
обладнання та виробів медичного 
призначення для лікувально-
профілактичних закладів області 

протягом 
року 

3110 +100,0 

 



продовження додатка 1 

 
№ 
п/п 

Назва програми Виконавець  Назва заходу 
Термін 

виконання 
КЕКВ 

Сума, 
тис. грн. 

2 

Обласна програма 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 

Департамент охорони 
здоров’я 

облдержадміністрації 
8 

Лікування постраждалих 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, 
першочергово у медичних закладах 
області та інших областей (згідно з 
медичними показами) 

протягом 
року 

2220 -100,0 

Обласна стоматологічна 
поліклініка 

9 
протягом 

року 
2730 +100,0 

3 
Програма протидії захворюванню на 
туберкульоз в області у 2014-2016 

роках 

Коломийський міжрайонний 
фтизіопульмонологічний 

диспансер 

10 

Виявлення хворих шляхом проведення 
туберкулінодіагностики серед контактних 
осіб та осіб, які належать до груп ризику, 
стосовно захворювання та туберкульоз та 
ВІЛ-інфікованих 

протягом 
року 

2220 +22,0 

11 
Забезпечення харчування хворих у 
протитуберкульозних закладах 

протягом 
року 

2230 -22,0 

 
 

 



Додаток 2 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань 
бюджету, фінансів та податків 
від 19.09.2016 року № 22 

 
 

Внесення змін до переліку заходів на 2016 рік  
Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки 

 
№ 
з/п 

№ з/п 
підпро-
грами 

Найменування заходу 
Сума, 
грн. 

  
Департамент освіти, науки та молодіжної політики  

облдержадміністрації 
 

  Підпрограма 1.  Розвиток системи дошкільної освіти  

1 1.18 

Здійснювати заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази 
дошкільних закладів. Забезпечити дошкільні навчальні заклади 
ігровим матеріалом та спортивним інвентарем згідно з діючими 
вимогами 

-66600 

2 1.20 

Забезпечувати дошкільні навчальні заклади сучасною 
комп’ютерною технікою, обладнанням для спортивних кімнат та 
майданчиків, тіньовими навісами, необхідними меблями тощо. 
Забезпечувати підключення дошкільних навчальних закладів до 
мережі Інтернет 

-18400 

  Всього -85000 
  Підпрограма 2. Розвиток загальної середньої освіти  

3 2.24 
Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази 
загальноосвітніх навчальних закладів 

85000 

  Всього 85000 
  Підпрограма 4. Обдаровані діти  

4 4.10 
Організація, участь та проведення олімпіад, конкурсів, турнірів, 
зльотів, змагань, фестивалів, оглядів, науково-практичних 
конференцій тощо 

-15000 

  Всього -15000 
  Підпрограма 5. Вчитель  

5 5.16 
Щорічно проводити обласний конкурс професійної майстерності 
"Учитель року" з різних номінацій та інші обласні конкурси з 
професійної майстерності 

15000 

  Всього 15000 
  Підпрограма 7. Шкільний автобус  

6 7.6 
Передбачати в обласному та місцевих бюджетах кошти на 
придбання автобусів для перевезення учнів та педагогічних 
працівників, які проживають у сільській місцевості 

100000 

  Всього 100000 

 
 


