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з питань бюджету, фінансів та податків 
 
 
 
 

 
 
 

Протокол № 28 
 засідання постійної комісії обласної ради 

з питань бюджету, фінансів та податків  
 
від 18.11.2016 року 
м. Івано-Франківськ 

 
Всього членів комісії: 12 чол. 
Присутні: М.Палійчук, Б.Кобилянський, 
М.Кузьма, І.Данів, В.Дудкевич, П.Книшук, 
Г.Макота, В.Попович, Д.Сіреджук 
 
Запрошені: 
О.Сич – голова обласної ради; 
В.Гладій – перший заступник голови 
обласної ради; 
С.Басараб – заступник голови обласної 
ради; 
Н.Іванів – директор департаменту 
будівництва, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації, депутат обласної 
ради; 
О.Левицький – депутат обласної ради; 
В.Андріїв – голова громадської організації 
"Спілка добровольців АТО Прикарпаття", 
позаштатний радник голови обласної ради; 
І.Мацькевич – директор департаменту 
фінансів облдержадміністрації; 
О.Оклієвич – начальник управління спорту 
облдержадміністрації; 
В.Федорів – заступник директора 
департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації; 
М.Стовбан – заступник директора 
департаменту охорони здоров'я 
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 



Т.Лапка – заступник начальника управління – 
начальник відділу у справах 
національностей, релігій і охорони 
культурної спадщини управління культури, 
національностей та релігій 
облдержадміністрації; 
В.Яворський – заступник директора 
департаменту соціальної політики 
облдержадміністрації; 
І.Зельманович – в.о. головного бухгалтера 
департаменту освіти, науки та молодіжної 
політики 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 
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 обласного бюджету 

за 9 місяців 2016 року". 
2. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до обласного 

бюджету на 2016 рік". 
3. Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік. 
4. Про внесення змін до розподілу коштів Регіональної програми 

будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів дорожньо-транспортної 
інфраструктури Івано-Франківської області до 2020 року. 

5. Про зміну назви об’єкта. 
6. Про погодження видатків, передбачених за КФКВ 130112. 
7. Про перерозподіл бюджетних призначень по департаменту охорони 

здоров'я облдержадміністрації. 
8. Про внесення змін до календарного плану заходів на 2016 рік програм 

галузі "Охорона здоров'я". 
9. Про перерозподіл бюджетних призначень по департаменту освіти, науки 

та молодіжної політики облдержадміністрації. 
10. Про внесення змін до календарного плану заходів на 2016 рік програм 

галузі "Культура та мистецтво". 
11. Про внесення змін до рішень обласної ради. 
12. Про внесення змін до календарних планів заходів програм галузі 

"Соціальний захист". 
13. Про внесення змін до календарного плану заходів на 2016 рік 

регіональної цільової програми "Духовне життя" на 2016-2020 роки. 
14. Про розподіл коштів регіональної цільової програми "Духовне життя" на 

2016-2020 роки (спеціальний фонд). 



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

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

виконання обласного бюджету за 9 місяців 2016 року". 
Виступили: О.Сич, М.Палійчук. 
Вирішили: рекомендувати внести проект рішення "Про виконання 

обласного бюджету за 9 місяців 2016 року" на розгляд одинадцятої сесії 
обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 

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

змін до обласного бюджету на 2016 рік". 
Виступили: Г.Макота, Н.Іванів, О.Сич, О.Левицький, І.Данів, М.Палійчук. 
Вирішили: 
І) рекомендувати внести проект рішення "Про внесення змін до обласного 

бюджету на 2016 рік" на розгляд одинадцятої сесії обласної ради; 
ІІ) відповідно до проекту рішення обласної ради "Про внесення змін до 

обласного бюджету на 2016 рік": 
1. Врахувати в доходах обласного бюджету: 
1.1 Загального фонду: 
1) Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку за КБКД 41034500 в сумі 
31 840,9 тис. гривень та спрямувати її по спеціальному фонду (видатки 
розвитку) департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації для фінансування об`єктів, 
визначених постановами Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 року № 717  
та від 26.10.2016 року № 755 "Про внесення змін у додатки 1-3 до постанови 
Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 395". 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 31 840,9 тис. гривень. 

2) Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і 
проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад 
об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських 
голів 18 грудня 2016 року в сумі 1 406,0 тис. гривень та виготовлення органами 
ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень 
для підготовки і проведення цих виборів - 8,6 тис. гривень за КБКД 41037000 і 
спрямувати їх як субвенції місцевим бюджетам (додаток 1). 

3) Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво 
(придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали 
безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів  
І-ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та 
потребують поліпшення житлових умов, на 2016 рік за кодом 41036100 в сумі 
6 748,54 тис. гривень і спрямувати її департаменту соціальної політики 
облдержадміністрації по загальному фонду за КФКВ 250384. 

4) Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг 
та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого  пічного 



побутового палива і скрапленого газу в сумі 13 618,9 тис. гривень і спрямувати її 
місцевим бюджетам (додаток 2). 

1.2.  Спеціального фонду:  
Субвенцію з Угринівського сільського бюджету Тисменицького району в 

сумі 5,0 тис. гривень та спрямувати її департаменту будівництва, житлово-
комунального господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації за КФКВ 240601 "Охорона та раціональне використання 
природних ресурсів" для співфінансування робіт на об`єкті "Зовнішня побутова 
каналізація" в с. Угринів Тисменицького району. 

При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) на суму 30,0 тис. гривень. 

2. Погодити перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот між 
місцевими бюджетами (додаток 3). 

4. Спрямувати кошти з резервного фонду обласного бюджету, як 
субвенцію: 

Верховинському районному бюджету в сумі 2,0 тис. гривень 
(розпорядження облдержадміністрації та обласної ради від 20.10.2016 р. 
№ 710/816-р); 

Рогатинському районному бюджету в сумі 209,8 тис. гривень 
(розпорядження облдержадміністрації та обласної ради від 07.11.2016 р. 
№ 747/852-р, від 07.11.2016 р. № 746/851-р та від 07.11.2016 р. № 745/850-р); 

Рожнятівському районному бюджету в сумі 5,0 тис. гривень 
(розпорядження облдержадміністрації та обласної ради від 08.11.2016 р. 
№ 750/853-р). 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) в сумі 197,8 тис. гривень.  

5. Погодити внесення змін до рішення обласної ради від 18.03.2016. 
№ 118-4/2016 "Про розподіл коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 
2016 рік", а саме: по Богородчанському районному бюджету назву об`єкта 
"Капітальний ремонт приміщення дитячого садка в с. Грабовець 
Богородчанського району" замінити на "Капітальний ремонт дитячого садка в 
с. Грабовець Богородчанського району"; 

ІІІ) департаменту фінансів облдержадміністрації долучити до проекту 
рішення "Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік", для 
інформування депутатів обласної ради, переліки об'єктів, що фінансуються у 
2016 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій відповідно до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів 
України. 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 

 
3. Слухали: І.Мацькевич про внесення змін до обласного бюджету на 2016 

рік". 
Виступили: П.Книшук, М.Палійчук. 



Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 
07.11.2016 року № 1294/0/2-16/01-132: 

1) погодити перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною" на 2016 рік по загальному фонду (додаток 4); 

2) врахувати в доходах загального фонду обласного бюджету субвенцію з 
Калуського районного бюджету в сумі 100,0 тис. гривень за КБДБ 41035200 
"Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду" та 
спрямувати її 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 (для централізованого придбання 
шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській 
місцевості). 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) на суму 100,0 тис. гривень. 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 

 
4. Слухали: Н.Іваніва про внесення змін до розподілу коштів Регіональної 

програми будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів дорожньо-
транспортної інфраструктури Івано-Франківської області до 2020 року. 

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

02.11.2016 року № 8575/1/1-16/01-131 погодити внесення змін до розподілу 
коштів Регіональної програми будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів 
дорожньо-транспортної інфраструктури Івано-Франківської області до 2020 року 
(зі змінами), а саме кошти, передбачені Коломийському районному бюджету в 
сумі 100,0 тис. гривень на поточний ремонт автомобільної дороги загального 
користування місцевого значення "Товмачик – Торговиця (в межах Угорницької 
сільської ради) спрямувати на поточний ремонт автомобільної дороги С090716 
Отинія – Боднарів (в межах вул. Шевченка с. Угорники). 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 

 
5. Слухали: Н.Косаревича про зміну назви об’єкта. 
Виступили: О.Левицький, О.Сич, М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа депутата обласної ради Б. Станіславського 

від 11.11.2016 року № 11-02/16 погодити внесення змін до рішення обласної 
ради від 26.05.2016. № 179-5/2016 "Про внесення змін до обласного бюджету на 
2016 рік", а саме абзац 4 підпункту 2) пункту 2.5. викласти в такій редакції: 



"міському бюджету м. Коломиї для капітального ремонту приміщення по 
вул. І.Франка, 39 в м. Коломия Івано-Франківської області – 200,0 тис. гривень". 
 

Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 

 
6. Слухали: О.Оклієвича про погодження видатків, передбачених за  

КФКВ 130112. 
Виступили: В.Попович, М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

12.10.2016 року № 8261/1/1-16/01-045 погодити спрямування коштів, 
передбачених управлінню спорту облдержадміністрації за КФКВ 130112 "Інші 
видатки", в сумі 479,0 тис. гривень для надання матеріальної допомоги 
головному тренеру жіночої збірної команди України з баскетболу 3х3 (срібного 
призера І Європейських ігор), Процюку Юрію Михайловичу. 
 

Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 

 
7. Слухали: В.Федоріва про перерозподіл бюджетних призначень по 

департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації. 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: за умови погодження постійною комісією обласної ради з 

питань охорони здоров'я та соціальної політики та відповідно до листа обласної 
державної адміністрації від 16.11.2016 року № 1348/0/2-16/01-132 погодити 
перерозподіл бюджетних призначень, передбачених департаменту охорони 
здоров'я облдержадміністрації на 2016 рік, а саме: 

1. По загальному фонду обласного бюджету: 
1.1. Зменшити видатки за: 
КФКВ 080101 "Лікарні" на суму 253,2 тис. гривень; 
КФКВ 081002 "Інші заходи по охороні здоров’я" на виконання заходів 

комплексної програми "Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020" на суму  
134,4 тис. гривень.  

1.2. Збільшити видатки за: 
КФКВ 080201 "Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади 

(центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні 
частини тощо, що мають ліжкову мережу" на суму 100,0 тис. гривень; 

КФКВ 080209 "Центри екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги" на суму 265,4 тис. 
гривень; 

КФКВ 081002 "Інші заходи по охороні здоров’я" на суму 5,0 тис. гривень; 
КФКВ 081007 "Програми і централізовані заходи боротьби з 

туберкульозом" на виконання Програми протидії захворюванню на туберкульоз 
в області у 2014-2016 роках на суму 24,0 тис. гривень. 

2. По спеціальному фонду обласного бюджету: 
2.1. Зменшити видатки за: 



КФКВ 081002 "Інші заходи по охороні здоров’я" на виконання заходів 
комплексної програми "Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020" на суму 
552,8 тис. гривень; 

КФКВ 081007 "Програми і централізовані заходи боротьби з 
туберкульозом" на виконання програми протидії захворюванню на туберкульоз в 
області у 2014-2016 роках на суму 24,0 тис. гривень. 

2.2. Збільшити видатки за КФКВ 080101 "Лікарні" на суму 570,0 тис. 
гривень. 

При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) в сумі 6,8 тис. гривень. 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 

 
8. Слухали: В.Федоріва про внесення змін до календарного плану заходів 

на 2016 рік програм галузі "Охорона здоров'я". 
Виступили: О.Левицький, В.Попович, М.Палійчук. 
Вирішили: за умови погодження постійною комісією обласної ради з 

питань охорони здоров'я та соціальної політики та відповідно до листа обласної 
державної адміністрації від 16.11.2016 року № 8669/1/1-16/01-132 погодити 
внесення змін до календарного плану заходів на 2016 рік програм галузі 
"Охорона здоров'я" (додаток 5). 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 

 
9. Слухали: І.Зельманович про перерозподіл бюджетних призначень по 

департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації. 
Виступили: О.Сич, М.Палійчук. 
Вирішили:  
– перенести розгляд цього питання на наступне засідання постійної комісії 

обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків; 
– департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації 

підготувати постійній комісії інформацію щодо використання у 2016 році коштів 
Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки (в розрізі 
Підпрограм та заходів), при цьому зазначивши суми економії коштів по 
Підпрограмах (заходах) та пропозиції щодо перерозподілу видатків з метою їх 
ефективного використання до кінця поточного року. 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 

 
10. Слухали: В.Федорака про внесення змін до календарного плану 

заходів на 2016 рік програм галузі "Культура та мистецтво". 
Виступили: В.Попович, М.Палійчук. 



 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

17.11.2016 року № 1353/0/2-16/01-132 погодити внесення змін до календарного 
плану заходів на 2016 рік програм галузі "Культура та мистецтво", зокрема за: 

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

– фінансову підтримку обласної філармонії: + 18,909 тис. гривень; 
– проведення культурно-мистецьких заходів, на виконання регіональної 

цільової програми "Культура Івано-Франківщини" на 2016-2020 роки: 
 

Назва заходу 
Час 

проведення 
Відповідальні за проведення 

заходу 
Сума, 

тис. грн. 
Обласний етап 
Всеукраїнського огляду-
конкурсу закладів культури 
клубного типу у сільській 
місцевості  

квітень 

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

-10,0 

Регіональний етап 
Всеукраїнського огляду-
конкурсу закладів культури 
клубного типу у сільській 
місцевості  

листопад 

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

+10,0 

Дофінансування V 
Міжнародного фольклорного 
фестивалю етнографічних 
регіонів України "Родослав", 
присвячений 150-річчю від дня 
народження Михайла 
Грушевського (м.Івано-
Франківськ) 

листопад 

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

+25,0 

Літературно-мистецьке свято, 
присвячене Дню української 
писемності та мови 

листопад 

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

+20,0 

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

листопад 

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

 
+10,0 

Пленер художників (с.Гошів, 
Долинського району) 

грудень 

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

+20,0 

Урочистості та святковий 
концерт до Дня Збройних сил 
України 

грудень 

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

+15,0 

Всеукраїнський фестиваль 
музичного мистецтва імені        
Кос-Анатольського 

грудень 

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

+25,0 

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

грудень 

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

 
+20,0 

 
 



Назва заходу 
Час 

проведення 
Відповідальні за проведення 

заходу 
Сума, 

тис. грн. 

Обласний конкурс виконавців 
гумору ім. Павла Глазового 

грудень 

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

+25,0 

Непередбачені витрати  
упродовж 

року 

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

 
+ 45,63 

 
 

Всього:   +205,63 

2) 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, а саме: 

 

№ Назва заходу 
Сума, 

тис. грн. 

1. 
Зміцнення матеріально-технічної бази та проведення капітальних і поточних 
ремонтів закладів культури області (п.9.1). 

+8,968 

2. 
Придбання для документосховищ систем контролю мікроклімату та засобів 
зберігання (п.4.5). 

-90,0 

3. Впровадження сучасних технологій в музейну діяльність (п.5.4). -5,927 
 Всього по програмі: -86,959 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 

 
11. Слухали: Н.Іваніва про внесення змін до рішень обласної ради. 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

17.11.2016 року № 1358/0/2-16/01-132 погодити внесення змін до рішень 
обласної ради, а саме: 

1) у пункті 4.8 рішення обласної ради від 21.10.2016. № 318-10/2016 "Про 
внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік", зокрема: 

– назву об’єкта "Капітальний ремонт системи опалення та системи 
водопостачання в яслах-садку "Дзвіночок" в смт. Обертин Тлумацького району" 
замінити на "Капітальний ремонт ясел-садочка "Дзвіночок" в селищі Обертин 
Тлумацького району Івано-Франківської області"; 

– назву об’єкта "Капітальний ремонт (перекриття даху) сільського будинку 
культури с. Замагора Верховинського району" замінити на "Капітальний ремонт 
будинку культури с. Замагора Верховинського району Івано-Франківської 
області"; 

– назву об’єкта "Капітальний ремонт (заміна вікон на металопластикові) у 
приміщенні дошкільного навчального закладу № 15 "Гуцулочка" Івано-
Франківської міської ради" замінити на "Капітальний ремонт (заміна вікон та 
дверей на металопластикові) у приміщенні дошкільного навчального закладу 
№ 15 "Гуцулочка" Івано-Франківської міської ради"; 

– назву об’єкта "Придбання та влаштування павільйонів на дитячих 
майданчиках дошкільного навчального закладу № 36 "Віночок" Івано-
Франківської міської ради" замінити на "Капітальний ремонт павільйонів 



дошкільного навчального закладу № 36 "Віночок" Івано-Франківської міської 
ради". 

2) у пункті 4.9 рішення обласної ради від 21.10.2016. № 318-10/2016 "Про 
внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік" кошти в сумі 70,0 тис. гривень, 
передбачені департаменту фінансів облдержадміністрації для надання 
субвенції з обласного бюджету Івано-Франківському міському бюджету для 
капітального ремонту пологових залів в обсерваційному відділенні Івано-
Франківського міського клінічного пологового будинку, спрямувати департаменту 
будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та 
архітектури облдержадміністрації  для фінансування зазначених  робіт.  

3) у пункті 4.7 рішення обласної ради від 10.06.2016. № 194-5/2016 "Про 
внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік" назву об’єкта "Газифікація 
с. Кропивник Долинського району" замінити на "Підвідний газопровід до 
с. Кропивник Долинського району (закінчення газифікації с. Кропивник). 
Коригування кошторису. Нове будівництво". 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 

 
12. Слухали: В.Яворського про внесення змін до календарних планів 

заходів програм галузі "Соціальний захист". 
Виступили: В.Андріїв, М.Палійчук. 
Вирішили: за умови погодження постійними комісіями 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, відповідно 
до листа обласної державної адміністрації від 14.11.2016 року № 1337/0/2-16/01-
132 погодити: 

– внесення змін до календарного плану заходів на 2016 рік 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) (додаток 6); 

– внесення змін до календарного плану заходів на 2016 рік Комплексної 
програми соціального захисту населення у 2012-2016 роках, затвердженої 
рішенням обласної ради від 23.11.2012. № 718-19/2012 (зі змінами) (додаток 7); 

– погодити перерозподіл бюджетних призначень на 2016 рік, зокрема 
зменшити бюджетні призначення департаменту соціальної політики 
облдержадміністрації за КФКВ 090412 "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" на суму 300,0 тис. гривень 
та відповідно збільшити бюджетні призначення департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації за КФКВ 081002 "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" та внести зміни до 
календарного плану заходів на 2016 рік регіональних цільових програм галузі 
"Охорона здоров'я" (додаток 8). 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 

 
13. Слухали: Т.Лапку про внесення змін до календарного плану заходів на 

2016 рік регіональної цільової програми "Духовне життя" на 2016-2020 роки. 
Виступили: В.Андріїв, М.Палійчук. 
Вирішили: за умови погодження постійною комісією обласної ради з 

питань гуманітарної політики та свободи слова, відповідно до листа обласної 
державної адміністрації від 17.11.2016 року № 1357/0/2-16/01-132 погодити 
внесення змін до календарного плану заходів на 2016 рік регіональної цільової 
програми "Духовне життя" на 2016-2020 роки (додаток 9). 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 

 
14. Слухали: Н.Іваніва про розподіл коштів регіональної цільової програми 

"Духовне життя" на 2016-2020 роки (спеціальний фонд). 
Виступили: Г.Макота, М.Палійчук. 
Вирішили: за умови погодження постійною комісією обласної ради з 

питань гуманітарної політики та свободи слова, відповідно до листа обласної 
державної адміністрації від 18.11.2016 року № 1360/0/2-16/01-132 погодити 
розподіл видатків, передбачених рішенням обласної ради від 21.10.2016. 
№ 318-10/2016 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік" 
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 Святої Покрови в с. Долина Тлумацького 
району – 20 тис. гривень; 

капітальний ремонт церкви Архистратига Михаїла в с. Кулачківці 
Снятинського району - 20 тис. гривень; 

капітальний ремонт церкви Успіння Пресвятої Богородиці УАПЦ в с.Лісний 
Хлібичин Коломийського району – 25 тис. гривень; 

капітальний ремонт Храму Преображення Господа нашого Ісуса Христа 
УГКЦ в с. Пороги Богородчанського району – 10 тис. гривень; 

капітальний ремонт церкви Святого Архистратига Михаїла на 
вул. Сорохтея в м. Івано-Франківську – 15 тис. гривень; 

капітальний ремонт церкви Святого Миколая в с. Уїзд Рогатинського 
району – 15  тис. гривень; 



капітальний ремонт церкви Святого Миколая в с. Черніїв Тисменицького 
району – 40 тис. гривень; 

капітальний ремонт церкви Пресвятої Трійці Єпархії на 
вул. Сухомлинського, 14 в м. Івано-Франківську – 25 тис. гривень; 

капітальний ремонт монастиря Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ в 
с. Закерничне Рожнятівського району – 20 тис. гривень; 

капітальний ремонт церкви в с. Лужки Слободо-Болехівської сільської ради 
Долинського району – 10 тис. гривень; 

капітальний ремонт монастиря Чину Найсвятішого Ізбавителя в  
м. Івано-Франківську – 15 тис. гривень; 

капітальний ремонт церкви Пресвятої Тройці в м. Косові – 10 тис. гривень; 
капітальний ремонт церкви Різдва Пречистої Діви Марії в с. Мислів 

Калуського району – 25 тис. гривень; 
капітальний ремонт церкви Святої Параскеви в с. Стопчатів Косівського 

району – 20 тис. гривень; 
капітальний ремонт церкви Святого Василія Великого в с. Котиківка 

Городенківського району – 10 тис. гривень; 
капітальний ремонт церкви Святого Пантелеймона в с. Вигода 

Красноїлівської сільської ради Верховинського району – 20 тис. гривень. 
 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 1 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
15. Слухали: В.Федоріва про перерозподіл бюджетних призначень по 

департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації. 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної клінічної лікарні від 27.10.2016 

року № 1941 погодити перерозподіл бюджетних призначень по департаменту 
охорони здоров'я облдержадміністрації, а саме, зменшити бюджетні 
призначення по загальному фонду (видатки споживання) за КФКВ 080101 
"Лікарні" на суму 300,0 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 300,0 тис. гривень. 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 

 
16. Різне. 
 
16.1. Слухали: В.Поповича про зміну назви об’єкта. 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: погодити внесення змін до рішення обласної ради від 

21.10.2016. № 318-10/2016 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 
рік", а саме, абзац 54 підпункту 2) пункту 4.9. викласти в такій редакції: 
"придбання та встановлення дитячо-спортивного майданчика в мікрорайоні 
Опришівці Івано-Франківської міської ради – 100,0 тис. гривень" 

 



Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 

 
16.2. Слухали: О.Левицького про виділення коштів з обласного бюджету . 
Виступив: Н.Іванів, М.Палійчук. 
Вирішили: погодити виділення коштів в сумі 10,0 тис. гривень та 

відповідно спрямувати їх департаменту будівництва, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації для 
реконструкції нежитлової будівлі (приміщення старої школи) під дитячий садок в 
с. Лісний Хлібичин Коломийського району. 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"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 18.11.2016 року № 28 

 

 
 
 

РОЗПОДІЛ  
субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і 

проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад 
об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, 

міських голів 18 грудня 2016 року та на виготовлення органами ведення 
Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень 

 
 
 

(тис. грн.) 

Найменування регіону 
та позачергових місцевих виборів 

Обсяг субвенції з 
державного бюджету 

місцевим бюджетам на 
підготовку і проведення 

перших виборів депутатів 
сільських, селищних, 

міських рад об’єднаних 
територіальних громад і 
відповідних сільських, 

селищних, міських голів 

Обсяг субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на виготовлення 

органами ведення Державного реєстру 
виборців списків виборців та іменних 

запрошень для підготовки і проведення 
перших виборів депутатів сільських, 

селищних, міських рад об’єднаних 
територіальних громад і відповідних 
сільських, селищних, міських голів 

Івано-Франківська область – 
усього 

1 406,0 8,6 

у тому числі:   

Галицькому районному 
бюджету 

на перші вибори депутатів 
Більшівцівської селищної ради 
Більшівцівської селищної 
об’єднаної територіальної 
громади та Більшівцівського 
селищного голови 
(Більшівцівська селищна 
рада Галицького району) 

200,0 1,9 

Долинському районному 
бюджету 

на перші вибори депутатів 
Витвицької сільської ради 
Витвицької сільської 
об’єднаної територіальної 
громади та Витвицького 
сільського голови  
(Витвицька сільська рада 
Долинського району) 

168,0 1,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



продовження додатка 1 

 

Найменування регіону 
та позачергових місцевих виборів 

Обсяг субвенції з 
державного бюджету 

місцевим бюджетам на 
підготовку і проведення 

перших виборів депутатів 
сільських, селищних, 

міських рад об’єднаних 
територіальних громад і 
відповідних сільських, 

селищних, міських голів 

Обсяг субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на виготовлення 

органами ведення Державного реєстру 
виборців списків виборців та іменних 

запрошень для підготовки і проведення 
перших виборів депутатів сільських, 

селищних, міських рад об’єднаних 
територіальних громад і відповідних 
сільських, селищних, міських голів 

Коломийському районному 
бюджету 

на перші вибори депутатів 
Матеївецької сільської ради 
Матеївецької сільської 
об’єднаної територіальної 
громади та Матеївецького 
сільського голови 
(Матеївецька сільська рада 
Коломийського району) 

521,0 
 
 
 
 
 
 
 

202,0 

2,6 

на перші вибори депутатів 
Нижньовербізької сільської 
ради Нижньовербізької 
сільської об’єднаної 
територіальної громади та 
Нижньовербізького сільського 
голови 
(Нижньовербізька сільська 
рада Коломийського району) 

152,0  

на перші вибори депутатів 
П’ядицької сільської ради 
П’ядицької сільської об’єднаної 
територіальної громади та 
П’ядицького сільського голови  
(П’ядицька сільська рада 
Коломийського району) 

167,0  

Косівському районному 
бюджету 

на перші вибори депутатів 
Космацької сільської ради 
Космацької сільської 
об’єднаної територіальної 
громади та Космацького 
сільського голови 
(Космацька сільська рада 
Косівського району) 

174,0 0,4 

Тлумацькому районному 
бюджету 

на перші вибори депутатів 
Тлумацької міської ради 
Тлумацької міської об’єднаної 
територіальної громади та 
Тлумацького міського голови 
(Тлумацька міська рада 
Тлумацького району) 

343,0 1,8 

 



Додаток 2 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 18.11.2016 року № 28 

 

 
Розподіл  

обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та 

рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу на 2016 рік 
 

Назва районного,  
міського бюджету 

Сума, 
тис. грн. 

Богородчанський  832,100 

Верховинський 1500,000 

Галицький 599,700 

Городенківський 405,500 

Долинський 736,600 

Калуський 525,300 

Коломийський 440,900 

Косівський 2047,200 

Надвірнянський 2264,900 

Рогатинський 486,200 

Рожнятівський 1249,100 

Снятинський 586,000 

Тисменицький 301,400 

Тлумацький 307,900 

м. Болехів 309,400 

м. Бурштин 0,800 

м. Івано-Франківськ 1,400 

м. Калуш 2,800 

м. Коломия 19,400 

м. Яремче 1002,300 

ВСЬОГО 13618,900 

 
 



Додаток 3 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 18.11.2016 року № 28 

 

 
Перерозподіл  

обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, 

природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот на 2016 рік 
 

Назва районного,  
міського бюджету 

Сума, 
тис. грн. 

Богородчанський 1000,0 

Галицький 2000,0 

Коломийський 2000,0 

Надвірнянський -5000,0 

Всього 0,0 
 
 
 
 



Додаток 4 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 18.11.2016 року № 28 

 

 
Перерозподіл  

обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у 

дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом 
"гроші ходять за дитиною" на 2016 рік 

 
 

Назва районного,  
міського бюджету 

Сума, 
тис. грн. 

Богородчанський  -13,00 

Верховинський -44,00 

Галицький 70,00 

Городенківський  

Долинський 18,00 

Калуський -17,90 

Коломийський 41,00 

Косівський -93,90 

Надвірнянський -11,20 

Рогатинський  

Рожнятівський -15,00 

Снятинський 19,00 

Тисменицький -22,00 

Тлумацький  

м. Болехів  

м. Бурштин  

м. Івано-Франківськ -43,00 

м. Калуш 107,00 

м. Коломия 5,00 

м. Яремче  

ВСЬОГО 0,00 
 
 



Додаток 5 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань 
бюджету, фінансів та податків 
від 18.11.2016 року № 28 

 

 
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" 

Департамент охорони 
здоров’я 

облдержадміністрації 

1 Гемодіаліз 
протягом 

року 
2220 -3600,0 

2 

Закупівля лікарських засобів для боротьби 
з анемією у хворих з хронічною хворобою 
нирок, що лікуються методами замісної 
ниркової терапії 

протягом 
року 

2220 500,0 

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

протягом 
року 

2220 -23,8 

4 
Забезпечення хворих на ювенільний 
ревматоїдний артрит лікарськими 
засобами 

протягом 
року 

2220 -10,5 

5 Слухопротезування 
протягом 

року 
2220 -0,1 

6 

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

протягом 
року 

3110 4327,2 

Обласна дитяча клінічна 
лікарня 

7 

Закупівля медикаментів для дітей, хворих 
на синдром  Шерешевського-Тернера, 
нецукровий діабет, адреногенітальний 
синдром 

протягом 
року 

2220 -116,23357 

8 
Централізована закупівля медикаментів 
для дітей з первинним (вродженим) 
імунодефіцитом 

протягом 
року 

2220 104,23566 

 



продовження додатка 5 
 

№ 
п/п 

Назва програми Виконавець  Назва заходу 
Термін 

виконання 
КЕКВ 

Сума, 
тис. грн. 

1 
Комплексна  програма "Здоров'я 

населення Прикарпаття 2013-2020" 

Обласна дитяча клінічна 
лікарня 

9 
Централізована закупівля продуктів 
лікувального харчування для дітей, 
хворих на фенілкетонурію 

протягом 
року 

2220 140,0 

10 Заходи з дитячої кардіоревматології 
протягом 

року 
2220 69,0549 

11 
Централізована закупівля лікарських 
засобів для лікування онкохворих дітей 

протягом 
року 

2220 -109,94127 

12 
Централізована закупівля ліків для дітей, 
хворих на муковісцидоз 

протягом 
року 

2220 3,52559 

13 
Закупівля медикаментів для боротьби з 
епілепсією у дітей 

протягом 
року 

2220 -90,64131 

Обласна клінічна 
інфекційна лікарня 

14 
Забезпечення вільного доступу населення 
до тестування та консультацій 
(обстеження призовників на гепатит В, С) 

протягом 
року 

2220 100,1 

2 
Програма протидії захворюванню на 
туберкульоз в області у 2014-2016 

роках 

Обласний 
фтизіопульмонологічний 

центр 
15 

Забезпечення функціонування 
мікробіологічної лабораторії з діагностики 
туберкульозу III рівня 

протягом 
року 

2240 24,0 

протягом 
року 

3110 -24,0 

3 

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, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
06.06.2014. № 1259-28/2014 (зі змінами) 

Департамент охорони 
здоров’я 

облдержадміністрації 

6 

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 -50,0 

Обласна стоматологічна 
поліклініка 

протягом 
року 

2220 50,0 

КЗ "Івано-Франківський 
обласний госпіталь 

ветеранів війни" 

протягом 
року 

2220 45,47 

протягом 
року 

2730 -45,47 

 
 



Додаток 6 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань 
бюджету, фінансів та податків 
від 18.11.2016 року № 28 

 

 
 

Внесення змін до календарного плану заходів на 2016 рік 
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) 

 

 
Найменування 

коду тимчасової 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис. грн. 

Зміни, що 
вносяться, 

тис. грн. 

Уточнений 
план, 

тис. грн. 

090412 

Перевезення учасників масових акцій 
громадського протесту та антитерористичної 
операції у зв’язку з відзначенням пам’ятних дат, 
пов’язаних з масовими акціями громадського 
протесту та антитерористичною операцією, 
іншими державними святами (п. 1.8 з.п.) 

Департамент  соціальної політики 
облдержадміністрації 

впродовж 
року 

100,0 -100,0 0,0 

090412 

Оздоровлення, першочергово, у санаторно-
курортних закладах області та інших областей 
(за зверненням заявників) постраждалих 
учасників масових акцій громадського протесту, 
які потребують оздоровлення (п. 2.7 з.п.) 

Департаменти  соціальної політики, 
охорони здоров’я  обласної 
державної адміністрації, районні 
державні адміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст обласного 
значення 

впродовж 
року 

50,0 -20,0 30,0 

 



продовження додатка 6 
 

Найменування 
коду тимчасової 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис. грн. 

Зміни, що 
вносяться, 

тис. грн. 

Уточнений 
план, 

тис. грн. 

090412 

Поліпшення житлових умов сімей, члени яких 
загинули (померли) під час проведення 
антитерористичної операції, інвалідів І групи, 
інвалідність яких пов’язана з участю в 
антитерористичній операції, та інших громадян, 
які залучалися і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції в районах її 
проведення (п.3.2 з.п.) 

Департаменти соціальної політики, 
будівництва, житлово-комунального 
господарства, містобудування та 
архітектури обласної державної 
адміністрації, УМВС України в 
області, обласний військовий 
комісаріат, 
районні державні адміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст 
обласного значення    

впродовж 
року 

2000,0 +1827,5 3827,5 

090412 

Надання матеріальної допомоги у зв’язку з 
втратою члена сім’ї, смерть якого пов’язана з 
участю в антитерористичній операції  
 (п. 3.4 з.п.)  

Департамент соціальної політики 
обласної державної адміністрації, 
районні державні адміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст 
обласного значення    

впродовж 
року 

2000,0 -1025,0 975,0 

090412 
Надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих 
під час проведення антитерористичної операції 
до роковин трагедії (п. 3.5 з.п.) 

Департамент соціальної політики 
обласної державної адміністрації, 
УМВС України в області, обласний 
військовий комісаріат, районні 
державні адміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст обласного 
значення    

впродовж 
року 

1350,0 -350,0 1000,0 

090412 
Надання матеріальної допомоги сім’ям зниклих 
безвісти під час проведення антитерористичної 
операції (п. 3.6 з.п.) 

Департамент соціальної політики 
обласної державної адміністрації, 
УМВС України в області, обласний 
військовий комісаріат, районні 
державні адміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст обласного 
значення    

впродовж 
року 

225,0 -105,0 120,0 



продовження додатка 6 
 

Найменування 
коду тимчасової 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис. грн. 

Зміни, що 
вносяться, 

тис. грн. 

Уточнений 
план, 

тис. грн. 

090412 
Надання матеріальної допомоги постраждалим 
учасникам антитерористичної операції  
(п. 3.7 з.п.) 

Департамент соціальної політики 
обласної державної адміністрації, 
УМВС України в області, обласний 
військовий комісаріат, районні 
державні адміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст обласного 
значення    

впродовж 
року 

1650,0 -500,0 1150,0 

090412 

Оздоровлення, першочергово, у санаторно-
курортних закладах області та інших областей 
(за зверненням заявників) 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, які потребують оздоровлення 
(п. 3.10 з.п.) 

Департаменти соціальної політики, 
охорони здоров'я обласної 
державної адміністрації, районні 
державні адміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст обласного 
значення 

впродовж 
року 

140,0 +20,0 160,0 

090412 

Виготовлення відзнак та нагород для 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 (п. 3.16 з.п) 

Департамент соціальної політики 
обласної державної адміністрації 

впродовж 
року 

50,0 -47,5 2,5 

Всього за КТКВК 090412 7565,0 -300,0 7265,0 



Додаток 7 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань 
бюджету, фінансів та податків 
від 18.11.2016 року № 28 

 

 
 

Внесення змін до календарного плану заходів на 2016 рік 
комплексної Програми соціального захисту населення Івано-Франківської області у 2012-2016 роках 

 
Найменування 

коду тимчасової 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис. грн. 

Зміни, що 
вносяться, 

тис. грн. 

Уточнений 
план, 

тис. грн. 

090412 

Виплата одноразової грошової допомоги на 
лікування та вирішення невідкладних соціально-
побутових питань жителям області в 
установленому порядку (п.1.7 з.п.) 

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконкоми 
міських рад міст обласного значення 

впродовж 
року 

1890,0 +930,0 2820,0 

Всього за КТКВК 090412 1890,0 +930,0 2820,0 

 
 

 



Додаток 8 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань 
бюджету, фінансів та податків 
від 18.11.2016 року № 28 

 

 
 

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 

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, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
06.06.2014. № 1259-28/2014 (зі змінами) 

Обласна стоматологічна 
поліклініка 

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 

2730 +100,0 

Обласна клінічна лікарня 
протягом 

року 
2220 +180,0 

КЗ "Івано-Франківський 
обласний госпіталь 

ветеранів війни" 

протягом 
року 

2220 +20,0 

 
 



Додаток 9 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 18.11.2016 року № 28 

 

 
Внесення змін до календарного плану заходів на 2016 рік  

регіональної цільової програми "Духовне життя" на 2016-2020 роки 
 

№ 
з/п 

Найменування заходу Виконавець 
Сума, 

тис. грн. 

1 

Сприяти висвітленню у засобах масової 
інформації питань у сфері державно-
церковних відносин, розширивши час 
використання ефірного простору для 
духовно-просвітницьких програм, у 
тому числі за участю релігійних 
організацій (п.18) 

Управління інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації, управління 
культури, національностей та 
релігій облдержадміністрації, 
виконавчий апарат обласної ради 

-15,0 

2 

Ініціювати проведення краєзнавчих 
експедицій з дослідження проблем 
християнсько-регіональної історії, 
етнографії, фольклору, народного 
побуту (п.20) 

Управління культури, 
національностей та релігій 
облдержадміністрації 

-10,0 

3 

Організувати за участю представників 
єпархіальних управлінь на обласному 
телебаченні та радіо цикли передач і 
рубрик за тематикою: "Історія церков 
мого краю"; "Видатні церковні діячі 
Прикарпаття" (п.31) 

Управління інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації, управління 
культури, національностей та 
релігій облдержадміністрації, 
виконавчий апарат обласної ради 

-20,0 

4 
Здійснювати видання та придбання 
творів духовної тематики (п.38) 

Управління інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації, 
управління культури, 
національностей та релігій 
облдержадміністрації 

-3,7 

5 

Сприяти забезпеченню пожежної 
охорони із залученням техніки під час 
проведення екуменічних молебнів, 
прощ до паломницьких місць області, 
проведення духовно-реколекційних 
наметових таборів (п.40) 

Управління культури, 
національностей та релігій 
облдержадміністрації, аварійно-
рятувальний загін спеціального 
призначення Управління 
Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій в області 

+5,0 

6 

Сприяти функціонуванню благодійних 
їдалень в області для харчування 
безпритульних, потребуючих допомоги 
та малозабезпечених осіб (п.14) 

Управління культури, 
національностей та релігій 
облдержадміністрації, 
департамент соціальної політики 
облдержадміністрації 

+10,0 
+10,0 
+20,0 
+3,7 

 


