
  
УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія обласної ради 

з питань бюджету, фінансів та податків 
 
 
 
 

 
 
 

Протокол № 23 
 засідання постійної комісії обласної ради 

з питань бюджету, фінансів та податків  
 
від 28.09.2016 року 
м. Івано-Франківськ 

 
Всього членів комісії: 12 чол. 
Присутні: М.Палійчук, Б.Кобилянський, 
М.Кузьма, П.Книшук, Г.Макота, В.Б.Попович, 
Д.Сіреджук, Б.Соляник  
 
Запрошені: 
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.В. Попович – заступник директора 
департаменту – начальник управління 
економічного розвитку департаменту 
економічного розвитку, промисловості та 
інфраструктури облдержадміністрації; 
С.Подошва – директор департаменту 
промисловості та інфраструктури 
облдержадміністрації, голова ліквідаційної 
комісії; 
А.Гуменюк – заступник директора 
департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації; 
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; 

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

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



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 передачу бюджетних призначень на 2016 рік. 

2. Про передачу бюджетних призначень на 2016 рік 

3. Про внесення змін до рішення обласної ради від 12.08.2016.  
№ 248-7/2016. 

4. Про внесення змін до рішення обласної ради від 12.08.2016.  
№ 248-7/2016. 

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

6. Про внесення змін до протоколу засідання постійної комісії обласної 
ради з питань бюджету, фінансів та податків  від 06.07.2016 року № 16. 

7. Різне. 
 

1. Слухали: В.В.Поповича про передачу бюджетних призначень на 2016 
рік. 

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

20.09.2016 року № 1108/0/2-16/01-132 погодити передачу бюджетних 
призначень, а саме зменшити видатки, передбачені департаменту економіки 
обласної державної адміністрації по загальному фонду обласного бюджету за 
КФКВ 180109 "Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку 
територій" на загальну суму 93775,00 гривень по КЕКВ 2210 – 93775,00 гривень, 
зокрема, передбачені на фінансування Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку області на 2016 рік, за КФКВ 180410 "Інші заходи, 
пов’язані з економічною діяльністю" на загальну суму 730000,00 гривень по 
КЕКВ 2282 – 678000,00 гривень, КЕКВ 2210 – 52000,00 гривень, зокрема, 
передбачені на фінансування Програми розвитку науково-технічної та 
інноваційної діяльності області до 2020 року та по спеціальному фонду 
обласного бюджету за КФКВ 180404 "Підтримка малого і середнього 
підприємництва" по КЕКВ 4113 – 674941,00 гривень, зокрема, передбачені на 
фінансування Регіональної цільової програми розвитку малого та середнього 
підприємництва в Івано-Франківській області на 2015-2016 роки, та відповідно 
збільшити бюджетні призначення департаменту економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури обласної державної адміністрації по 
загальному фонду обласного бюджету за КФКВ 180109 "Програма стабілізації 
та соціально-економічного розвитку територій" на загальну суму 
93775,00 гривень, за КФКВ 180410 "Інші заходи, пов’язані з економічною 
діяльністю" на загальну суму 730000,00 гривень,  по спеціальному фонду 
обласного бюджету за КФКВ 180404 "Підтримка малого і середнього 
підприємництва" на загальну суму 674941,00 гривень для фінансування 
вищезазначених програм. 

 

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



 

2. Слухали: С. Подошву про передачу бюджетних призначень на 2016 рік. 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

20.09.2016 року № 1107/0/2-16/01-132 погодити передачу бюджетних 
призначень, а саме зменшити видатки, передбачені департаменту 
промисловості та інфраструктури обласної державної адміністрації, по 
загальному фонду обласного бюджету за КФКВ 180107 "Фінансування 
енергозберігаючих заходів" на загальну суму 1200,00 тис. гривень, по КЕКВ 
2210 – 1200,00 тис. гривень, зокрема, передбачені на фінансування Програми 
енергозбереження для населення Івано-Франківської області на    2015 – 2018 
роки та відповідно збільшити бюджетні призначення департаменту економічного 
розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної адміністрації по 
загальному фонду обласного бюджету за КФКВ 180107 "Фінансування 
енергозберігаючих заходів" на загальну суму 1200,00 тис. гривень для 
фінансування вищезазначеної Програми. 

 

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

3. Слухали: Н.Іваніва про внесення змін до рішення обласної ради від 
12.08.2016. № 248-7/2016. 

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

26.09.2016 року № 1121/0/2-16/01-132 погодити внесення змін до рішення 
обласної ради від 12.08.2016. № 248-7/2016, а саме абзац 21 підпункту 8 
пункту 4.2 викласти у новій редакції: "капітального ремонту інженерних мереж 
водопроводу Снятинського психоневрологічного інтернату на вул. Гоголя, 23 в 
м. Снятині Івано-Франківської області – 200,0 тис. гривень". 

 

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

4. Слухали: Н.Іваніва про внесення змін до рішення обласної ради від 
12.08.2016. № 248-7/2016. 

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

27.09.2016 року № 1131/0/2-16/01-132 погодити внесення змін до рішення 
обласної ради від 12.08.2016. № 248-7/2016, а саме абзац 4 пункту 10 викласти 
у новій редакції: "назву об’єкта "Капітальний ремонт (заміна вікон) Долинської 
загальноосвітньої школи-інтернату в м. Долина" замінити на "Капітальний 
ремонт приміщень Долинської спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ ступенів по 
вул. Грушевського, 24, м. Долина Долинського району".  

 

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



5. Слухали: А.Гуменюка про перерозподіл бюджетних призначень по 
департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації. 

Виступили: В.Б.Попович, М.Палійчук. 
Вирішили: розглянути порушене питання після його погодження постійною 

комісією обласної ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики. 
 

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

 

6. Слухали: Б.Кобилянського про внесення змін до протоколу засідання 
постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків  від 
06.07.2016 року № 16. 

Виступили: Л.Балагура, М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа Городенківської районної державної 

адміністрації від 21.09.2016 року № 01-23/607 погодити внесення змін до 
протоколу засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів 
та податків  від 06.07.2016 року № 16, а саме у пункті 6.3 по об’єкту "Р-24 
Татарів – Кам'янець-Подільський км 161+200 – 162+500 – 540,0 тис. гривень" 
замінити розпорядника коштів "Городенківський районний бюджет" на 
"департамент 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". 

 

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

7. Різне. 
 

7.1. Слухали: М.Палійчука про стан фінансування природоохоронних 
заходів та об'єктів соціально-культурної сфери області за рахунок коштів 
обласного бюджету. 

Виступили: В.Б.Попович, Д.Сіреджук. 
Вирішили: з метою ефективного використання коштів обласного бюджету 

в 2016 році управлінню екології та природних ресурсів, департаменту 
будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та 
архітектури і департаменту фінансів облдержадміністрації проаналізувати стан  
фінансування, освоєння коштів та виконання робіт по природоохоронних 
заходах та з будівництва, реконструкції і капітального ремонту об'єктів 
соціально-культурної сфери та подати обласній раді до 18.10.2016 р. пропозиції 
щодо перерозподілу видатків по об'єктах, що не фінансуються, на яких з 
початку року не виконуються роботи та є ризик невикористання коштів до кінця 
бюджетного періоду. 
 
 
Голова постійної комісії Микола Палійчук 
 
 
Секретар постійної комісії  Микола Кузьма 


