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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія обласної ради 

з питань бюджету, фінансів та податків 
 
 
 
 

 
 
 

Протокол № 29 
 засідання постійної комісії обласної ради 

з питань бюджету, фінансів та податків  
 
від 30.11.2016 року 
м. Івано-Франківськ 

 
Всього членів комісії: 12 чол. 
Присутні: М.Палійчук, Б.Кобилянський, 
М.Кузьма, В.Дудкевич, Г.Макота, 
В.Б.Попович, Д.Сіреджук, Б.Соляник 
 
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; 
І.Мацькевич – директор департаменту 
фінансів облдержадміністрації; 
В.В.Попович – заступник директора 
департаменту – начальник управління 
економічного розвитку департаменту  
економічного розвитку, промисловості та 
інфраструктури облдержадміністрації; 
О.Оклієвич – начальник управління спорту 
облдержадміністрації; 
В.Федорів – 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 



С.Волковецький – голова обласної 
організації Всеукраїнського товариства 
"Просвіта" ім. Т. Г. Шевченка; 
Т.Мельник – завідувач сектору правового 
аналізу юридичного відділу 
облдержадміністрації; 
Р.Гурський – в.о. начальника головного 
управління безпечності харчових продуктів 
та захисту споживачів; 
В.Костишин – директор комунального 
підприємства Івано-Франківської обласної 
ради з експлуатації майна; 
В.Семків – начальник господарського 
управління облдержадміністрації; 
М.Гуменяк – начальник відділу 
бухгалтерського обліку та матеріально-
технічного забезпечення виконавчого 
апарату обласної ради; 
Г.Боднарук – головний бухгалтер 
комунального підприємства 
"Автопідприємство Івано-Франківської 
обласної ради"; 
А.Пліхтяк – заступник начальника екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації; 
О.Зрайко – заступник начальника управління 
міжнародного співробітництва, 
євроінтеграції, туризму та інвестицій 
облдержадміністрації; 
М.Дорошенко – начальник управління 
містобудування та архітектури департаменту 
будівництва, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації – головний архітектор; 
І.Будзак – заступник директора 
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; 
С.Водвуд – консультант відділу з питань 
бюджету та обласних програм виконавчого 
апарату обласної ради. 
 
Голова постійної комісії: М.Палійчук  
 
Секретар постійної комісії: М. Кузьма 

 
 



Порядок денний: 
 
1. Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік. 
2. Про розподіл стабілізаційної дотації по головних розпорядниках коштів 

обласного бюджету. 
3. Про проект рішення обласної ради "Про затвердження антикорупційної 

програми на період до 2020 року". 
4. Про проект рішення обласної ради "Про Регіональну цільову програму 

розвитку малого та середнього підприємництва в Івано-Франківській області на 
2017-2018 роки". 

5. Про проект рішення обласної ради "Про регіональну цільову програму 
забезпечення діяльності комунального підприємства Івано-Франківської 
обласної ради з експлуатації майна на 2017-2019 роки". 

6. Про проект рішення обласної ради "Про регіональну цільову програму 
проведення лабораторно-діагностичних та лікувально-профілактичних робіт у 
сфері ветеринарної медицини в Івано-Франківській області на 2017-2018 роки". 

7. Про проект рішення обласної ради " Про регіональну цільову програму 
діяльності господарського управління облдержадміністрації на 2017-2019 роки". 

8. Про перерозподіл бюджетних призначень по господарському управлінню 
облдержадміністрації. 

9. Про проект рішення обласної ради "Про навчання депутатів та осіб, які 
перебувають у кадровому резерві органів місцевого самоврядування". 

10. Про внесення змін до кошторисних призначень обласної ради. 
11. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до рішення 

обласної ради від 25.12.2015. № 59-2/2015 "Про Обласну програму охорони 
навколишнього природного середовища до 2020 року" (зі змінами)". 

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

13. Про проект рішення обласної ради "Про затвердження обласної 
цільової програми розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021 роки". 

14. Про проект рішення обласної ради "Про затвердження регіональної 
цільової програми "Просвіта: ХХІ століття" на 2017-2021 роки". 

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

16. Про проект рішення обласної ради "Про регіональну цільову програму 
ведення містобудівного кадастру Івано-Франківської області на 2017-2019 роки". 

17. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до Програми 
розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки (зі змінами)". 

18. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до Програми 
забезпечення діяльності Івано-Франківської обласної ради на 2016-2018 роки". 

19. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до Програми 
розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 
роки". 

20. 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" (зі 
змінами)". 

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

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



23. Про перерозподіл бюджетних призначень по департаменту освіти, 
науки та молодіжної політики облдержадміністрації. 

24. Різне. 
 
1. Слухали: І.Мацькевич про внесення змін до обласного бюджету на 2016 

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

28.11.2016 року № 1395/0/2-16/01-132: 
1. Врахувати в доходах загального фонду обласного бюджету освітню 

субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 141650,6 тис. 
гривень та затвердити її розподіл (додаток 1). 

2. Погодити внесення змін до бюджетних призначень головних 
розпорядників коштів обласного бюджету на 2016 рік: 

2.1. зменшити бюджетні призначення департаменту фінансів 
облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) за КФКВ 
250380 "Інші субвенції місцевим бюджетам" на суму 575,0 тис. гривень (в тому 
числі додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА – 256,0 тис. гривень, поховання 
померлих (загиблих) учасників бойових дій та інвалідів війни – 319,0 тис. 
гривень (додатки 2, 3)) та відповідно збільшити їх департаменту соціальної 
політики облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) на 
суму 575,0 тис. гривень з них за КФКВ 090601 "Будинки-інтернати для 
малолітніх інвалідів" – 256,0 тис. гривень, за КФКВ 090901 “Будинки-інтернати 
(пансіонати) для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту" – 319,0 
тис. гривень.  

2.2. здійснити перерозподіл бюджетних призначень в межах загального 
обсягу, передбачених департаменту соціальної політики облдержадміністрації 
на 2016 рік по загальному фонду (видатки споживання): 

– зменшити бюджетні призначення за КФКВ 250404 "Інші видатки" на 
виконання заходів цільової програми фінансування мобілізаційних заходів і 
цивільного захисту населення та заходів з територіальної обороноздатності на 
2016 рік в сумі 50,0 тис. гривень; 

– збільшити бюджетні призначення за: 
КФКВ 091106 "Інші видатки" (Центр соціально-психологічної допомоги) на 

суму 25,0 тис. гривень;  
КФКВ 091206 "Центри  соціальної  реабілітації  дітей-інвалідів" – 13,8 тис. 

гривень;  
КФКВ 091214 "Інші установи" – 6,3 тис. гривень;   
КФКВ 090700 "Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які 

опинились в складних життєвих обставинах" – 4,9 тис. гривень. 
 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
2. Слухали: І.Мацькевич про розподіл стабілізаційної дотації по головних 

розпорядниках коштів обласного бюджету. 
Виступили: В.Б.Попович, О.Сич, М.Палійчук. 
Вирішили: перенести розгляд порушеного питання на наступне засідання 

постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків. 
 
 



Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
3. Слухали: Т.Мельник про проект рішення обласної ради "Про 

затвердження антикорупційної програми на період до 2020 року". 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: рекомендувати внести проект рішення "Про затвердження 

антикорупційної програми на період до 2020 року" на розгляд сесії обласної 
ради. 

 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
4. Слухали: В.В.Поповича про проект рішення обласної ради "Про 

Регіональну цільову програму розвитку малого та середнього підприємництва в 
Івано-Франківській області на 2017-2018 роки". 

Виступили: В.Б.Попович, М.Палійчук. 
Вирішили:  
– департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури 

облдержадміністрації постійній комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів 
та податків інформацію про перелік інвестиційних проектів суб’єктів малого та 
середнього підприємництва, профінансованих у 2015 та 2016 роках через 
Регіональний фонд підтримки підприємництва по Івано-Франківській області за 
рахунок коштів обласного бюджету (Регіональної цільової програми розвитку 
малого та середнього підприємництва в Івано-Франківській області на 2015-
2016 роки); 

– рекомендувати внести проект рішення "Про Регіональну цільову 
програму розвитку малого та середнього підприємництва в Івано-Франківській 
області на 2017-2018 роки" на розгляд сесії обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
5. Слухали: В.Костишина про проект рішення обласної ради "Про 

регіональну цільову програму забезпечення діяльності комунального 
підприємства Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна на 2017-
2019 роки". 

Виступили: В.Б.Попович, Г.Макота, О.Сич, В.Гладій, М.Палійчук. 
Вирішили: рекомендувати внести проект рішення "Про регіональну 

цільову програму забезпечення діяльності комунального підприємства Івано-
Франківської обласної ради з експлуатації майна на 2017-2019 роки" на розгляд 
сесії обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 8 



"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
6. Слухали: Р.Гурського про проект рішення обласної ради "Про 

регіональну цільову програму проведення лабораторно-діагностичних та 
лікувально-профілактичних робіт у сфері ветеринарної медицини в Івано-
Франківській області на 2017-2018 роки". 

Виступили: Г.Макота, В.Б.Попович, О.Сич, М.Палійчук. 
Вирішили: 
– головному управлінню безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів надати постійній комісії перелік гострих інфекційних хвороб тварин 
на лікування яких безкоштовно виділяються препарати, які за рахунок коштів 
державного та обласного бюджету, незалежно від форм власності 
(сільськогосподарські підприємства, приватний сектор); 

– рекомендувати внести проект рішення "Про регіональну цільову програму 
проведення лабораторно-діагностичних та лікувально-профілактичних робіт у 
сфері ветеринарної медицини в Івано-Франківській області на 2017-2018 роки" 
на розгляд сесії обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
7. Слухали: В.Семківа про проект рішення обласної ради "Про регіональну 

цільову програму діяльності господарського управління облдержадміністрації на 
2017-2019 роки". 

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

цільову програму діяльності господарського управління облдержадміністрації на 
2017-2019 роки" на розгляд сесії обласної ради. 

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

господарському управлінню облдержадміністрації. 
Виступили: В.Б.Попович, М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації 

23.11.2016 року № 2016 року № 1376/2/2-16/01-132 погодити перерозподіл 
бюджетних призначень, передбачених господарському управлінню 
облдержадміністрації на 2016 рік по загальному фонду обласного бюджету, 
зокрема зменшити видатки за КФКВ 070701 "Заклади післядипломної освіти" на 
суму 50,0 тис. гривень та відповідно збільшити їх за КФКВ 250404 "Інші видатки". 

 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 



Рішення прийнято. 
 
9. Слухали: М.Гуменяк про проект рішення обласної ради "Про навчання 

депутатів та осіб, які перебувають у кадровому резерві органів місцевого 
самоврядування". 

Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: рекомендувати внести проект рішення "Про навчання депутатів 

та осіб, які перебувають у кадровому резерві органів місцевого 
самоврядування" на розгляд сесії обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
10. Слухали: М.Гуменяк про внесення змін до кошторисних призначень 

обласної ради. 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної ради від 30.11.2016 року  

№ 10-182/2023р/095 погодити перерозподіл кошторисних призначень по 
обласній раді, а саме: 

1) зменшити видатки за КФКВ 250404 "Програма розвитку місцевого 
самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки" 
(VII. Підпрограма "Висвітлення роботи обласної ради та органів місцевого 
самоврядування в засобах масової інформації"): 

 
7.4. Надання фінансової підтримки засобам масової інформації, 
засновниками (співзасновниками) яких є місцеві органи виконавчої влади та 
органи місцевого самоврядування КЕКВ 2240 

- 110,0 тис. 
гривень 

 
зменшити видатки за КФКВ 250404 "Регіональна цільова програма 

сприяння розвитку громадянського суспільства в Івано-Франківській області": 
 

3.1. Підтримка на конкурсних засадах проектів і програм громадських, 
волонтерських та благодійних організацій, організацій учасників АТО, творчих 
спілок, спрямованих на вирішення завдань регіональної політики за напрямами: 
соціально-економічний розвиток; культурно-просвітницька діяльність; 
патріотичне виховання; краєзнавча робота, охорона пам’яток історії та культури; 
аналітична діяльність та проведення соціологічних досліджень; допомога 
соціально незахищеним верствам населення; екологічна безпека; протидія 
корупції (відповідно до Положення про порядок проведення конкурсу з 
визначення проектів (програм, заходів), розроблених інститутами 
громадянського суспільства) КЕКВ 2210 

- 60,0 тис. 
гривень 

 
При цьому збільшити кошторисні призначення за: 
 КФКВ 120100 КЕКВ 2610 фінансова підтримка ОТБ "Галичина" на суму 

50,0 тис. гривень; 
 КФКВ 120201 КЕКВ 2610 фінансова підтримка газети "Галичина" на суму 

50,0 тис. гривень; 
 КФКВ 120201 КЕКВ 2610 фінансова підтримка журналу "Дзвіночок" на 

суму 30,0 тис. гривень; 
 КФКВ 250404 КЕКВ 2610 фінансова підтримка Івано-Франківської 

організації Національної спілки письменників України на суму 20,0 тис. гривень; 
 КФКВ 250404 КЕКВ 2610 Івано-Франківська обласна спілка журналістів 

Національної спілки журналістів України на суму 20,0 тис. гривень. 



2) зменшити видатки за КФКВ 250404 "Регіональна цільова програма 
сприяння розвитку громадянського суспільства в Івано-Франківській області": 

 
2.2. Проведення досліджень (в т.ч. соціологічних опитувань) громадської 
думки з метою виявлення пріоритетних напрямів у роботі місцевих органів 
влади, потреб громадськості та ставлення населення до нагальних проблем 
розвитку держави, області та ІГС , соціально значущих питань в масштабах 
Івано-Франківської області (КЕКВ 2240) 

- 18,0 тис. 
гривень 

3.1. Підтримка на конкурсних засадах проектів і програм громадських, 
волонтерських та благодійних організацій, організацій учасників АТО, творчих 
спілок, спрямованих на вирішення завдань регіональної політики за напрямами: 
соціально-економічний розвиток; культурно-просвітницька діяльність; 
патріотичне виховання; краєзнавча робота, охорона пам’яток історії та культури; 
аналітична діяльність та проведення соціологічних досліджень; допомога 
соціально незахищеним верствам населення; екологічна безпека; протидія 
корупції (відповідно до Положення про порядок проведення конкурсу з 
визначення проектів (програм, заходів), розроблених інститутами 
громадянського суспільства) (КЕКВ 2240 – 10000 гривень, КЕКВ 2210 – 80000 
гривень) 

- 90,0 тис. 
гривень 

3.3. Ресурсне забезпечення діяльності громадської та наукової рад при голові 
обласної ради (КЕКВ 2240) 

- 20,0 тис. 
гривень 

 
зменшити по КФКВ 250404 "Програма розвитку місцевого самоврядування 

в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки" 
  

6.7. Забезпечення проведення науково-практичних та соціологічних 
досліджень з проблематики місцевого самоврядування (КЕКВ 2240). 

- 28,0 тис. 
гривень 

 
При цьому збільшити кошторисні призначення за: 
 КФКВ 010116 "Утримання апарату обласної ради" КЕКВ 3110 "Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування" на суму 156,0 тис. 
гривень. 

При цьому збільшити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) на суму 156,0 тис. гривень. 

 

3) за КФКВ 010116 "Утримання апарату обласної ради" (економія в зв’язку з 
нижчою ставкою нарахувань на оплату праці працівників-інвалідів, 8,41% проти 
22 %): 

КЕКВ 2120            - 28 000,00 гривень 

КЕКВ 2111            + 28 000,00 гривень 
 
4) погодити перерозподіл кошторисних призначень за напрямами 

використання коштів у 2016 році на виконання заходів Програми розвитку 
місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки, а 
саме: 

 
VI. Підпрограма "Обмін досвідом та сприяння розвитку місцевого самоврядування" 

(гривень) 

Назва заходу 
Загальний 

фонд 
Спеціальний 

фонд 

6.1. Створення відповідних умов для забезпечення депутатів обласної 
ради документами, довідково-інформаційними та іншими матеріалами, 
необхідними для ефективного здійснення депутатських повноважень.  

-147795  

6.7. Забезпечення проведення науково-практичних та соціологічних 
досліджень з проблематики місцевого самоврядування. 

-72000  

6.12. Членські внески до Асоціації місцевих та регіональних влад. -3600  

 
 



(гривень) 

Назва заходу 
Загальний 

фонд 
Спеціальний 

фонд 

6.14. Співпраця обласної ради з іншими органами місцевого 
самоврядування. Сприяння співробітництву органів місцевого 
самоврядування області, їх асоціацій та інших об'єднань з органами 
місцевого самоврядування іноземних держав, їх асоціаціями, 
відповідними міжнародними організаціями та фондами з питань 
розвитку місцевого самоврядування. 

-11800  

6.15. Організація та проведення навчань для депутатів обласної, 
районних, міських, селищних і сільських рад. Вдосконалення підготовки 
та підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого 
самоврядування.  

+21195  

6.17. Встановлення нагород обласної ради: Грамота та Подяка голови 
Івано-Франківської обласної ради і відзнака “Цінний подарунок голови 
Івано-Франківської обласної ради” та затвердження Положення про 
них. 

+140000  

6.18. Відзначення пам’ятних дат, Днів сіл, селищ та міст, ювілейних дат 
підприємств, установ та організацій. 

-11000 +85000 

 
за КФКВ 250404 "Програма розвитку місцевого самоврядування в Івано-

Франківській області на 2016-2020 роки": 
КЕКВ 2800 – 59600 гривень 
КЕКВ 2730 + 58400 гривень 
КЕКВ 2210 + 187000 гривень 
КЕКВ 2240 – 270800 гривень 
КЕКВ 3110 + 85000 гривень 
При цьому збільшити передачу коштів із загального фонду до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) на суму 85000 гривень. 
 

Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
11. Слухали: А.Пліхтяка про проект рішення обласної ради "Про внесення 

змін до рішення обласної ради від 25.12.2015. № 59-2/2015 "Про Обласну 
програму охорони навколишнього природного середовища до 2020 року" (зі 
змінами)". 

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

рішення обласної ради від 25.12.2015. № 59-2/2015 "Про Обласну програму 
охорони навколишнього природного середовища до 2020 року" (зі змінами)" на 
розгляд сесії обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
12. Слухали: О.Зрайка про проект рішення обласної ради " Про внесення 

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

Виступили: В.Гладій, М.Палійчук. 
Вирішили:  



1) управлінню міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та 
інвестицій облдержадміністрації: 

– долучити до проекту рішення пояснювальну записку з обґрунтуванням 
необхідності внесення змін до Комплексної регіональної цільової програми 
розвитку туризму в області на 2016-2020 роки; 

– надати постійній комісії інформацію про суми коштів обласного бюджету 
та коштів ЄС, спрямованих на створення, утримання Регіонального туристично-
інформаційного центру, вартість послуг, матеріально-технічних засобів,  
придбаних для Центру; 

2) перенести розгляд проекту рішення обласної ради " Про внесення змін 
до рішення обласної ради від 16.10.2015. № 1820-39/2015 "Про комплексну 
регіональну цільову програму розвитку туризму в області на 2016-2020 роки" на 
наступне засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів 
та податків. 

 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
13. Слухали: О.Оклієвича про проект рішення обласної ради "Про 

затвердження обласної цільової програми розвитку фізичної культури та спорту 
на 2017-2021 роки".  

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

обласної цільової програми розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021 
роки" на розгляд сесії обласної ради за умови надання позитивного висновку 
постійною комісією обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи 
слова. 

 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
14. Слухали: В.Федорака про проект рішення обласної ради "Про 

затвердження регіональної цільової програми "Просвіта: ХХІ століття" на 2017-
2021 роки".  

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

регіональної цільової програми "Просвіта: ХХІ століття" на 2017-2021 роки" на 
розгляд сесії обласної ради за умови надання позитивного висновку постійною 
комісією обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова. 

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

управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації.  



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

25.11.2016 року № 1390/0/2-16/01-132 погодити перерозподіл видатків у межах 
загального обсягу бюджетних призначень, передбачених управлінню культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації на 2016 рік по загальному 
фонду (видатки споживання), зокрема: 

1) зменшити бюджетні призначення за: 
– КФКВ 110103 "Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі 

заклади та заходи" на виконання регіональної цільової програми "Культура 
Івано-Франківщини" на 2016-2020 року на суму 5,1 тис. гривень; 

– КФКВ 110202 "Музеї і виставки" – 11,5 тис. гривень; 
– КФКВ 110502 "Інші культурно-освітні заклади та заходи" – 5,0 тис. 

гривень; 
– КФКВ 120300 "Книговидання" на виконання регіональної цільової 

програми підтримки книговидання на 2016-2020 – 20,0 тис. гривень; 
2) збільшити бюджетні призначення за КФКВ 110202 "Музеї і виставки" на 

суму 41,6 тис. гривень, в т. ч. на оплату праці – 28,6 тис. гривень, оплату 
комунальних послуг та енергоносіїв – 13,0 тис. гривень. 

 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
16. Слухали: М.Дорошенка про проект рішення обласної ради "Про 

регіональну цільову програму ведення містобудівного кадастру Івано-
Франківської області на 2017-2019 роки". 

Виступили: В.Б.Попович, О.Сич, М.Палійчук. 
Вирішили: рекомендувати внести проект рішення "Про регіональну 

цільову програму ведення містобудівного кадастру Івано-Франківської області 
на 2017-2019 роки" на розгляд сесії обласної ради за умови надання 
позитивного висновку постійною комісією обласної ради з питань 
промисловості, будівництва, архітектури, дорожнього та житлово-комунального 
господарства. 

 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
17. Слухали: І.Будзака про проект рішення обласної ради "Про внесення 

змін до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки (зі 
змінами)". 

Виступили: О.Сич, В.Гладій, М.Палійчук. 
Вирішили:  
– департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації  

долучити до проекту рішення пояснювальну записку з обґрунтуванням 
необхідності внесення змін до Комплексної регіональної цільової програми 
розвитку туризму в області на 2016-2020 роки; 

– рекомендувати внести проект рішення "Про внесення змін до Програми 
розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки (зі змінами)" на розгляд 



сесії обласної ради за умови надання позитивного висновку постійною комісією 
обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова. 

 
18. Слухали: Г.Боднарук про проект рішення обласної ради "Про внесення 

змін до Програми забезпечення діяльності Івано-Франківської обласної ради на 
2016-2018 роки". 

Виступили: О.Сич, В.Б.Попович, М.Палійчук. 
Вирішили: 
– комунальному підприємству "Автопідприємство Івано-Франківської 

обласної ради" долучити до проекту рішення пояснювальну записку з 
обґрунтуванням необхідності внесення змін до Програми забезпечення 
діяльності Івано-Франківської обласної ради на 2016-2018 роки; 

– рекомендувати внести проект рішення "Про внесення змін до Програми 
забезпечення діяльності Івано-Франківської обласної ради на 2016-2018 роки" 
на розгляд сесії обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
19. Слухали: Н.Косаревича про проект рішення обласної ради "Про 

внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-
Франківській області на 2016-2020 роки". 

Виступили: В.Гладій, О.Сич, М.Палійчук. 
Вирішили: 
– виконавчому апарату обласної ради долучити до проекту рішення 

пояснювальну записку з обґрунтуванням необхідності внесення змін до 
Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 
2016-2020 роки; 

– рекомендувати внести проект рішення "Про внесення змін до Програми 
розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 
роки" на розгляд сесії обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
20. Слухали: А.Пліхтяка про "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" (зі змінами)". 

Виступили: В.Б.Попович, 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" (зі 
змінами)" на розгляд сесії обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 8 



"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 

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

департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації.  
Виступили: В.Б.Попович, М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

30.11.2016 року № 1404/0/2-16/01-132 погодити перерозподіл бюджетних 
призначень, передбачених департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації по загальному фонду обласного бюджету на 2016 рік, 
перерозподіл видатків споживання, а саме: 

– зменшити бюджетні призначення за КФКВ 080207 "Будинки дитини" на 
суму 200,0 тис. гривень; 

– збільшити бюджетні призначення 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 39,0 тис. гривень; 

КФКВ 080208 "Станції переливання крові" на суму 161,0 тис. гривень. 
 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 

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

департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації.  
Виступили: В.Б.Попович, І.Мацькевич, М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

30.11.2016 року № 1405/0/2-16/01-132 погодити перерозподіл бюджетних 
призначень, передбачених департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації на 2016 рік, а саме: 

1) збільшити видатки на оплату праці за рахунок зменшення інших 
видатків, а саме: 

за КФКВ 080101 "Лікарні" – 1180,0 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)" – 379,5 тис. гривень; 

за КФКВ 080203 "Перинатальні центри, пологові будинки" – 284,0 тис. 
гривень; 

за КФКВ 080204 "Санаторії для хворих туберкульозом" – 26,0 тис. гривень; 
за КФКВ 080209 "Центри екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф, станції екстреної  (швидкої) медичної допомоги" – 212,0 тис. гривень; 
за КФКВ 080500 "Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки" – 

22,1 тис. гривень. 
2) зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки 

споживання): 
за КФКВ 080207 "Будинки дитини" – на суму 76,737 тис. гривень; 
за КФКВ 081002 "Інші заходи по охороні здоров’я" – 4,0 тис. гривень. 
3) збільшити бюджетні призначення: 
– по загальному фонду (видатки споживання) за КФКВ 081003 "Служби 

технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані 



бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування" – 19,0 тис. 
гривень на оплату праці. 

– по спеціальному фонду (видатки розвитку) за КФКВ 080207 "Будинки 
дитини" – 61,737 тис. гривень. 

4) погодити перерозподіл бюджетних призначень: 
за КФКВ 080101 "Лікарні" – збільшення бюджетних призначень по 

загальному фонду (видатки споживання) на суму 125,628 тис. гривень шляхом 
зменшення призначень по спеціальному фонду (видатки розвитку); 

за КФКВ 080704 "Центри здоров’я і заходи у сфері санітарної допомоги" – 
збільшення видатків на оплату предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря 
шляхом зменшення видатків по нарахуваннях на оплату праці  на суму 
6,909 тис. гривень. 

При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) в сумі 63,891 тис. гривень. 

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

 
23. Слухали: І.Будзака про перерозподіл бюджетних призначень по 

департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації.  
Виступили: В.Гладій, В.Б.Попович, О.Сич, М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

30.11.2016 року № 1411/0/2-16/01-132: 
1) в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 

департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації на 
2016 рік, перерозподіл видатків шляхом зменшення їх обсягу по загальному 
фонду (видатки споживання) за: 

КФКВ 070301 "Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні 
школи-інтернати" – 25,0 тис. гривень, 

КФКВ 070307 "Загальноосвітні спеціалізовані школи-інтернати з 
поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки 
дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з 
посиленою військово-фізичною підготовкою" – 67,23 тис. гривень,  

КФКВ 070601 "Вищі заклади освіти І та ІІ рівнів акредитації" – 118,0 тис. 
гривень; 

КФКВ 070804 "Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних 
відділів освіти" – 70,3 тис. гривень, в тому числі на оплату праці – 56,8 тис. 
гривень; 

КЕКВ 070806 "Інші заклади освіти" – 12,2 тис. гривень, в тому числі на 
оплату праці – 10,0 тис. гривень; 

КФКВ 070807 "Інші освітні програми" – 577,7 тис. гривень; 
КФКВ 091103 "Соціальні програми і заходи державних органів у справах 

молоді " – 110,37 тис. гривень, з них на виконання обласної цільової соціальної 
програми "Молодь Прикарпаття" на 2016-2020 роки;   

КФКВ 250404 "Інші видатки" – 20,0 тис. гривень, з них на виконання 
регіональної цільової програми "Духовне життя" на 2016-2020 роки – 10,0 тис. 
гривень і обласної цільової соціальної програми "Молодь Прикарпаття" на 2016-
2020 роки – 10,0 тис. гривень; 

по спеціальному фонду (видатки розвитку) за: 
КФКВ 070401 "Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з 

дітьми" – 3,5 тис. гривень; 



КФКВ 070804 "Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних 
відділів освіти" – 23,1 тис. гривень; 

збільшення їх обсягу по загальному фонду (видатки споживання) за: 
КФКВ 070301 "Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні 

школи-інтернати" – 25,0 тис. гривень, в тому числі на оплату праці 25,0 тис. 
гривень;   

КФКВ 070304 "Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші 
заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку" – 
57,8 тис. гривень, в тому числі на оплату праці – 47,8 тис. гривень; 

КФКВ 070307 "Загальноосвітні спеціалізовані школи-інтернати з 
поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки 
дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з 
посиленою військово-фізичною підготовкою" – 103,8 тис. гривень, в тому числі 
на оплату праці – 93,3 тис. гривень;  

КФКВ 070501 "Професійно-технічні заклади освіти" – 553,9 тис. гривень, в 
тому числі на оплату праці 443,9 тис. гривень; 

КФКВ 070803 "Служби технічного нагляду за будівництвом і капітальним 
ремонтом" – 23,4 тис. гривень, в тому числі на оплату праці 19,2 тис. гривень, 

КФКВ 070804 "Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних 
відділів освіти" – 34,0 тис. гривень, 

КФКВ 130107 "Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-
юнацьких спортивних шкіл" – 47,5 тис. гривень, в тому числі на оплату праці 
39,0 тис. гривень, 

по спеціальному фонду (видатки розвитку) за: 
КФКВ 070304 "Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші 

заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку" – 
32,0 тис. гривень. 

КФКВ 070307 "Загальноосвітні спеціалізовані школи-інтернати з 
поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки 
дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з 
посиленою військово-фізичною підготовкою" – 150,0 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду на суму 155,4 тис. гривень. 

2) внести зміни  
– 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 7 цифри "35,0" замінити на цифри "40,0"; 
абзац 24 вилучити; 
в абзаці 3 та 33 цифри "534,7" замінити на цифри "539,7", 
в абзаці 20 цифри "145,3" замінити на цифри "140,3"; 
– до підпункту 1 пункту 4 протоколу № 16 засідання постійної комісії 

обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків від 05.07.2016 року, а 
саме: 

абзац 9 викласти в наступній редакції:  
Коломийському районному бюджету – 10,0 тис. гривень (Гвіздецький ДНЗ 

"Сонечко"); 
та доповнити: 
абзацом 8 наступного змісту: 
Галицькому районному бюджету – 3,219 тис. гривень (Вікторівський ясла-

садок "Пролісок");  
абзацом 22 наступного змісту: 
Коломийському районному бюджету – 10,0 тис. гривень (Струпківський 

ДНЗ "Дюймовочка"); 
в абзаці 2 цифри "611,3" замінити на цифри "604,519"; 



в абзаці 6 цифри "185,0" замінити на "178,219", 
в абзаці 20 цифри "22,8" замінити на цифри "29,581", 
в абзаці 21 цифри "22,8" замінити на цифри "19,581" та цифри "10" 

замінити на цифри "6,781"; 
в абзаці 23 цифри "477,2" замінити на цифри "470,419". 
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", зі змінами від 23.09.2016. № 273-9/2016 
а саме: цифри "1946,0" замінити цифрами "1944,219", цифри "2818,1" замінити 
цифрами "2819,881" та цифри "1661,9" замінити цифрами "1660,119". 

3) погодити внесення змін до переліку заходів на 2016 рік Програми 
розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки (додаток 4); 

4) погодити Внесення змін до календарного плану заходів на 2016 рік 
обласної цільової соціальної програми "Молодь Прикарпаття" на 2016-2020 роки 
(додаток 5). 

 

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

 

24. Різне. 
 

24.1 Слухали: Н.Іваніва про зміну розпорядника коштів. 
Виступили: О.Сич, М.Палійчук. 
Вирішили:  
1) погодити внесення змін до рішення обласної ради від 21.10.2016.  

№ 320-10/2016 "Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок 
понадпланових надходжень у 2016 році до обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища", зокрема, кошти в сумі 971,434 тис. 
гривень, передбачені Богородчанському районному бюджету на будівництво 
берегозакріплювальних протизсувних споруд на р. Нивочинка в с. Нивочин 
Богородчанського району Івано-Франківської області спрямувати 
Старобогородчанському сільському бюджету ОТГ Богородчанського району; 

2) управлінню екологія та природних ресурсів облдержадміністрації 
підготувати відповідний проект рішення та подати його на розгляд обласної 
ради. 

 

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

 

24.2 Слухали: Н.Іваніва про внесення змін до рішень обласної ради та 
протоколів засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів 
та податків. 

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

30.11.2016 року № 9394/1/1-16/01-132 погодити внесення змін: 
1. До рішень обласної ради, зокрема: 
1) від 12.08.2016. № 248-7/2016 "Про внесення змін до обласного бюджету 

на 2016 рік":  
– кошти в сумі 500,0 тис. гривень, передбачені на об'єкт "Реконструкція 

існуючих приміщень НВК в с. Новиця Калуського району", розподілити на 
наступні об’єкти: 



Реконструкція дитячого садка на 280 місць під дитячий садок на 120 місць 
та спальний корпус на 80 місць для дівчаток школи-інтернату в с-щі Гвіздець 
Коломийського району – 200,0 тис. гривень; 

Капітальний ремонт Глибівського сільського клубу Богородчанського 
району – 300,0 тис. гривень (як субвенцію Богородчанському районному 
бюджету); 

–  кошти в сумі 50,0 тис. гривень, передбачені на об’єкт "Поточний ремонт 
вул. Березівська в с. Угринів Тисменицького району" спрямувати на об’єкт 
"Капітальний ремонт дорожнього покриття на вул. Польова у с. Клузів 
Тисменицького району";. 

– кошти в сумі 150,0 тис. гривень, передбачені на об'єкт "Капітальний 
ремонт приміщень Підмихайлівського НВК І-ІІІ ступенів Калуського району", 
спрямувати на об’єкт "Будівництво водопроводу по вул. Польова, Чорновола, 
Шевченка, Набережна, 9 Травня, Б. Хмельницького в с. Вістова Калуського 
району Івано-Франківської області"; 

2) від 18.03.2016. № 118-4/2016 "Про розподіл коштів бюджету розвитку 
обласного бюджету на 2016 рік": 

– кошти у сумі 200,0 тис. гривень, передбачені на об'єкт "Реконструкція 
дитячого садка селище Єзупіль Тисменицького району Івано-Франківської 
області", спрямувати на наступні об’єкти: 

Капітальний ремонт дороги на вулицях І. Франка, Л. Українки, Т. Шевченка 
в с. Пнів Надвірнянського району – 140,0 тис. гривень; 

Капітальний ремонт адмінприміщення Брошнівської сільської ради 
Рожнятівського району Івано-Франківської області – 60,0 тис. гривень; 

3) від 21.10.2016. № 318-10/2016 "Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2016 рік": 

– назву об’єкта "Нове будівництво мостового переходу через р. Сівка по 
вул. Залізнична в с. Креховичі Рожнятівського району Івано-Франківської 
області" замінити на "Капітальний ремонт мостового переходу через р. Сівка по 
вул. Залізнична в с. Креховичі Рожнятівського району Івано-Франківської 
області". 

2. До протоколів засідання постійної комісії обласної ради з питань 
бюджету, фінансів та податків, а саме: 

1) від 05.09.2016 № 21: 
– кошти в сумі 199,0 тис. гривень, передбачені на об’єкт «Будівництво 

дитячого дошкільного закладу в с. Гринява Верховинського району Івано-
Франківської області (в т.ч. виготовлення ПКД)» розподілити на наступні об’єкти: 

Будівництво дитячого дошкільного закладу в с. Гринява Верховинського 
району Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення ПКД) – 155,0 тис. 
гривень; 

Капітальний ремонт Жураківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 
Богородчанського району Івано-Франківської області – 40,0 тис. гривень. 

2) від 05.08.2016 № 19, а саме:  
– кошти в сумі 62,0 тис. гривень, передбачені Галицькому районному 

бюджету на капітальний ремонт системи опалення Галицької ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№1 спрямувати на капітальний ремонт Галицької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1.  

 

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



24.2 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. 

Виступили: О.Сич, М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

30.11.2016 року № 9394/2/1-16/01-132 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), затвердженого розпорядження облдержадміністрації від 
05.07.2016 р. № 460, а саме, по департаменту будівництва, житлово-
комунального господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації:  

вилучити з переліку об’єкт: 
"вул. Енергетиків в м. Бурштин – 102,0 тис. грн." ; 
доповнити перелік об’єктами: 
"Капітальний ремонт дорожнього покриття  на масиві Люкляна в селищі 

Брошнів-Осада Рожнятівського району – 80,0 тис. грн."; 
"Капітальний ремонт дорожнього покриття на вул. Польова у с. Клузів 

Тисменицького району – 22,0 тис. грн.". 
 

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

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

2016 рік. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

30.11.2016 року № 1412/0/2-16/01-132: 
1) 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 
(додаток 6); 

2) врахувати в доходах спеціального фонду обласного бюджету субвенцію 
з Івано-франківського міського бюджету в сумі 78,355 тис. гривень та 
спрямувати її департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації за КФКВ 150101 "Капітальні 
вкладення" для проведення реставраційних робіт приміщень Народного дому 
"Просвіта" на вул. Грушевського, 18 в м. Івано-Франківську. 
 

Голосували: 
"за" – 8 
"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 30.11.2016 року № 29 

 
Розподіл  

обсягу збільшення освітньої субвенції  
з державного бюджету місцевим бюджетам 

(тис. гривень) 

Назва місцевого 
бюджету 

Обсяг субвенції 

обсяг 
видатків 
(усього) 

у тому числі 
цільові видатки на 

споживання 
(поточні 

видатки) та  
оновлення 

матеріально-
технічної бази 

(видатки 
розвитку) 

підтримку об’єднаних територіальних 
громад (придбання шкільних автобусів; 
оснащення загальноосвітніх навчальних 
закладів засобами навчання, у тому числі 

кабінетами фізики, хімії, біології, географії, 
математики, навчальними комп’ютерними 
комплексами з мультимедійними засобами 

навчання; впровадження 
енергозберігаючих технологій) (видатки 

розвитку) 

оснащення загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим 
вивченням природничих та математичних предметів 
(спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) I-III ступенів з 

поглибленим вивченням окремих предметів та курсів, гімназій 
(гімназій-інтернатів), колегіумів (колегіумів-інтернатів), ліцеїв 
(ліцеїв-інтернатів) та опорних закладів засобами навчання, у 

тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, 
математики, навчальними комп’ютерними комплексами з 

мультимедійними засобами навчання; впровадження 
енергозберігаючих технологій (видатки розвитку) 

придбання шкільних 
автобусів (не більше 70 
відсотків — за рахунок 
освітньої субвенції, не 

менше 30 відсотків — за 
рахунок коштів місцевих 

бюджетів) (видатки 
розвитку) 

м. Івано-Франківськ 2411,2 2411,2    
м. Болехів 2238,2 2238,2    
м. Калуш 698,4 698,4    
м. Коломия 350,0 350,0    
м. Яремче 2500,0 2500,0    
 Богородчанський  8801,2 8801,2    
 Верховинський  6644,0 6644,0    
 Галицький  5597,0 5597,0    
 Городенкiвський  9134,6 9134,6    
 Долинський 4980,2 4980,2    
 Калуський 3148,2 3148,2    
 Коломийський  2416,4 2416,4    
 Косівський  5159,1 5159,1    
 Надвірнянський  14434,8 14434,8    
 Рогатинський 7297,9 7297,9    
 Рожнятівський  7788,3 7788,3    

 



продовження додатка 1 
 

(тис. гривень) 

Назва місцевого 
бюджету 

Обсяг субвенції 

обсяг 
видатків 
(усього) 

у тому числі 
цільові видатки на 

споживання 
(поточні 

видатки) та  
оновлення 

матеріально-
технічної бази 

(видатки 
розвитку) 

підтримку об’єднаних територіальних 
громад (придбання шкільних автобусів; 
оснащення загальноосвітніх навчальних 
закладів засобами навчання, у тому числі 

кабінетами фізики, хімії, біології, географії, 
математики, навчальними комп’ютерними 
комплексами з мультимедійними засобами 

навчання; впровадження 
енергозберігаючих технологій) (видатки 

розвитку) 

оснащення загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим 
вивченням природничих та математичних предметів 
(спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) I-III ступенів з 

поглибленим вивченням окремих предметів та курсів, гімназій 
(гімназій-інтернатів), колегіумів (колегіумів-інтернатів), ліцеїв 
(ліцеїв-інтернатів) та опорних закладів засобами навчання, у 

тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, 
математики, навчальними комп’ютерними комплексами з 

мультимедійними засобами навчання; впровадження 
енергозберігаючих технологій (видатки розвитку) 

придбання шкільних 
автобусів (не більше 70 
відсотків — за рахунок 
освітньої субвенції, не 

менше 30 відсотків — за 
рахунок коштів місцевих 

бюджетів) (видатки 
розвитку) 

 Снятинський  2744,4 2744,4    
 Тисменицький  4909,8 4909,8    
 Тлумацький  7012,3 7012,3    
Департамент фінансів 
облдержадміністрації 

9283,6 9283,6    

Департамент освіти, 
науки та молодіжної 
політики 
облдержадміністрації 

34101,0  7672,7 13075,1 13353,2 

Разом 141650,6 107549,6 7672,7 13075,1 13353,2 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 2 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 30.11.2016 року № 29 

 

 
Перерозподіл  

обсягу субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на 
додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА у 2016 році 

 
 

Назва районного,  
міського бюджету 

Сума, 
тис. гривень 

Богородчанський  -21,00 

Верховинський -2,00 

Галицький -4,00 

Городенківський -6,00 

Долинський -5,00 

Калуський -19,50 

Коломийський -19,50 

Косівський -29,00 

Надвірнянський -6,50 

Рогатинський -15,50 

Рожнятівський -23,00 

Снятинський -12,50 

Тисменицький -24,00 

Тлумацький -10,50 

м. Болехів -15,00 

м. Бурштин -5,00 

м. Івано-Франківськ -3,00 

м. Калуш -11,00 

м. Коломия -9,00 

м. Яремче -15,00 

ВСЬОГО -256,00 
 
 



Додаток 3 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 30.11.2016 року № 29 

 

 
Перерозподіл  

обсягу субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на 
поховання учасників бойових дій та інвалідів війни у 2016 році 

 
 

Назва районного,  
міського бюджету 

Сума, 
тис. гривень 

Богородчанський  -14,40 

Верховинський -5,00 

Галицький -5,40 

Городенківський -14,50 

Долинський -19,50 

Калуський -15,50 

Коломийський -25,00 

Косівський -14,00 

Надвірнянський -19,10 

Рогатинський -6,10 

Рожнятівський -9,70 

Снятинський -17,30 

Тисменицький -23,50 

Тлумацький -15,70 

м. Болехів -4,70 

м. Бурштин -1,30 

м. Івано-Франківськ -40,30 

м. Калуш -27,70 

м. Коломия -29,00 

м. Яремче -11,30 

ВСЬОГО -319,00 
 
 



Додаток 4 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 30.11.2016 року № 29 

 

 
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 1.11 
Забезпечити підготовку щорічних методичних рекомендацій щодо 
організації навчально-виховного процесу в дошкільних закладах 

-5000 

2 1.15 

Організовувати, проводити обласні та брати участь у 
всеукраїнських конкурсах та інших заходах, пов’язаних із 
питаннями розвитку дошкільної освіти (зокрема, "Кращий сайт 
дошкільного навчального закладу", "Дошкільний навчальний 
заклад майбутнього", фестиваль "Гармонія руху" тощо) 

-15000 

  Всього -20000 
  Підпрограма 2. Розвиток загальної середньої освіти  

3 2.9 
Проводити обласні огляди-конкурси серед загальноосвітніх 
навчальних закладів, районних (міських) методичних кабінетів з 
різних видів навчально-виховної та методичної діяльності 

-11440 

4 2.11 

Організовувати та проводити комплексні вивчення стану розвитку 
освіти районів (міст) області, атестацію підвідомчих навчальних 
закладів, тематичні перевірки, тощо. Вивчати, узагальнювати та 
впроваджувати передовий педагогічний досвід, інноваційну 
діяльність. Впроваджувати сучасні педтехнології в практику роботи 
педагогічних колективів тощо 

-8900 

5 2.18 
Здійснювати фінансову підтримку організації навчально-виховного 
процесу загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми 
власності 

-550000 

6 2.24 
Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази 
загальноосвітніх навчальних закладів 

300000 

7 2.31 

Проведення заходів (семінарів, тренінгів,   практикумів, круглих 
столів,  конференцій)  для забезпечення  неперервної 
післядипломної педагогічної освіти, яка сприяє професійному 
росту педагогів-предметників 

-5000 

8 2.39 
Проводити науково-практичні конференції з питань  проблем та 
перспектив розвитку шкільних бібліотек області 

-10000 

9 2.50 
Забезпечення проведення Всеукраїнських, обласних науково-
практичних конференцій, семінарів, педагогічних читань, круглих 
столів з питання охорони дитинства, корекційної  освіти тощо 

-8800 

10 2.65 
Проведення заходів з національно-патріотичного виховання в 
навчальних закладах 

-20000 

  Всього -314140 
  Підпрограма 3. Розвиток позашкільної освіти  

11 3.3 
Забезпечення проведення обласного конкурсу на кращу науково-
методичну розробку з питань позашкільної освіти 

-2510 

12 3.4 
Забезпечення проведення обласних та участь у всеукраїнських 
конкурсах з фахової майстерності позашкільних закладів 

-6400 

13 3.6 
Забезпечення проведення обласних науково-практичних 
конференцій, семінарів, "круглих столів" , фестивалів тощо з 
питань позашкільної освіти 

-5000 

14 3.12 

Участь наукових та педагогічних працівників, вихованців, учнів та 
слухачів у міжнародних програмах, науково-практичних 
конференціях, змаганнях і конкурсах за напрямами позашкільної 
освіти 

-180 

  Всього -14090 

 



продовження додатка 4 
 

№ 
з/п 

№ з/п 
підпро-
грами 

Найменування заходу 
Сума, 
грн. 

  Підпрограма 4. Обдаровані діти  

15 4.3 

Організовувати оздоровчі табори для учнів – переможців 
всеукраїнських і обласних олімпіад, конкурсів, змагань, активістів 
учнівського самоврядування та дітей пільговий категорій тощо. 
Забезпечувати їх оздоровлення у стаціонарних відпочинкових 
оздоровчих закладах 

-15000 

16 4.10 
Організація, участь та проведення олімпіад, конкурсів, турнірів, 
зльотів, змагань, фестивалів, оглядів, науково-практичних 
конференцій тощо 

-73400 

17 4.14 
Проводити обласні та брати участь у всеукраїнських науково-
практичних конференціях 

-4000 

18 4.17 

Забезпечити функціонування системи адресної підтримки 
(стипендії, фінансові винагороди, матеріальна допомога, цінні 
подарунки, призи тощо), особливо обдарованих учнів та студентів, 
які є переможцями всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів, 
змагань і учасниками й переможцями міжнародних 
інтелектуальних та спортивних змагань 

-157130 

  Всього -249530 
  Підпрограма 5. Вчитель  

19 5.12 
Проводити постійно діючий семінар керівників органів управління 
освітою з питань удосконалення керівництва галузі, фінансово-
економічної діяльності, трудового законодавства тощо 

-7700 

20 5.17 
Відзначати професійні свята (День працівника освіти, День науки 
та інші) 

-42050 

21 5.18 
Забезпечити проведення щорічних науково-практичних 
конференцій з проблем розвитку освіти 

-11100 

22 5.21 

Продовжити нагородження педагогічних та науково-педагогічних 
працівників обласною педагогічною премією імені 
М.Стельмаховича та запровадити іменні обласні, районні,  
міські премії для педагогічних працівників 

-7730 

23 5.24 
Стимулювати молодих вчених та кращих науковців через виплату 
щорічних премій 

-30000 

  Всього -98580 
  Підпрограма 7. Шкільний автобус  

24 7.6 
Передбачати в обласному та місцевих бюджетах кошти на 
придбання автобусів для перевезення учнів та педагогічних 
працівників, які проживають у сільській місцевості 

-5200000 

  Всього -5200000 

  
Івано-Франківський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти 
-131360 

  Підпрограма 4. Обдаровані діти  

25 4.10 
Організація, участь та проведення олімпіад, конкурсів, турнірів, 
зльотів, змагань, фестивалів, оглядів, науково-практичних 
конференцій тощо 

-131360 

  Всього -131360 

 
 

 
 



Додаток 5 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 30.11.2016 року № 29 

 

 
 

Внесення змін до календарного плану заходів на 2016 рік 
обласної цільової соціальної програми "Молодь Прикарпаття"  

на 2016-2020 роки 
 
 

№ 
з/п 

Відповід-
ний пункт 
Програми 

Назва заходу Сума, грн. 

Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації 
  Пріоритет І. Громадянськість і патріотизм  

1. 1.3 
Проведення обласної національно-патріотичної молодіжної 
військової гри "Карпатський Легіон" 

- 7 370,00 

2. 1.10 
Проведення обласного конкурсу патріотичних соціальних 
відеороликів 

- 10 000,00 

3. 1.20 
Організація та проведення обласного фотоконкурсу "Прапор 
свій здіймаємо гордо!", приуроченого Дню Державного 
Прапора України 

- 3 000,00 

4. 1.23 
Проведення тематичних диспутів, навчальних програм, 
круглих столів, семінарів-тренінгів, конференцій, інших заходів 
з питань правового виховання та правового захисту молоді 

- 8 000,00 

5. 1.24 
Реалізація молодіжного проекту "Молодь для молоді: знай 
свої права, змінюй життя" 

- 8 000,00 

Всього за пріоритетом І: - 36 370,00 
  Пріоритет ІІ. Здоровий та безпечний спосіб життя  

6. 2.1 
Проведення обласної тематичної конференції "Молодь 
Прикарпаття: здоровий спосіб життя – успішне майбутнє" 

- 6 400,00 

7. 2.3 
Проведення молодіжної профілактичної акції "Прикарпаття 
проти наркотиків" 

- 6 000,00 

Всього за пріоритетом ІІ: - 12 400,00 
  Пріоритет ІІІ. Розвиток неформальної освіти  

8. 3.2 

Проведення навчальної програми для працівників структурних 
підрозділів молоді та спорту, лідерів молодіжних громадських 
організацій, органів молодіжного й студентського 
самоврядування в рамках базових тренінгів «"Молодіжний 
працівник" та "Проектний менеджмент", "Студентське 
самоврядування" тощо 

- 12 000,00 

9. 3.3 

Реалізація проектів навчання й стажування молоді в органах 
виконавчої влади та органах місцевого самоврядування  
"Молодь і влада", "Один день при владі", "Час приймати 
рішення" та ін. 

- 10 000,00 

10. 3.9 
Проведення обласного конкурсу молодіжного лідерства 
"Молодий лідер Прикарпаття" у різних галузях життєдіяльності 
області 

- 8 200,00 

11. 3.32 
Забезпечення діяльності молодіжного веб-сайту "Молодь 
Прикарпаття" 

- 6 000,00 

12. 3.37 

Проведення обласного конкурсу проектів та програм інститутів 
громадянського суспільства  
 з молодіжної проблематики, підтримка проектів та програм 
переможців конкурсу 

- 50 000,00 

Всього за пріоритетом ІІІ: - 86 200,00 

 
 
 
 
 



продовження додатка 5 

 
№ 
з/п 

Відповід-
ний пункт 
Програми 

Назва заходу Сума, грн. 

  Пріоритет IV. Зайнятість та розвиток підприємницької 
діяльності молоді 

 

13. 4.1 

Проведення інформаційно-профорієнтаційних заходів для 
сільської  молоді, семінарів з питань профорієнтаційної 
роботи серед молоді, акцій, виставок, конференцій, засідань, 
тренінгів з питань професійної орієнтації 

- 17 000,00 

14. 4.11 
Організація та проведення для сільської молоді обласної 
літньої школи започаткування власної справи "Бізнес-ідея" 

- 5 600,00 

Всього за пріоритетом ІV: - 22 600,00 

Всього по обласній цільовій соціальній програмі "Молодь  
Прикарпаття" на 2016-2020 роки 

- 157 570,00 

 
 
 
 
 
 
 



Додаток 6 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 30.11.2016 року № 29 

 

 
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. гривень 

Городенківський 2000,0 

Долинський -2000,0 

Калуський -4000,0 

Косівський -4000,0 

Надвірнянський -3500,0 

Рогатинський -4000,0 

Рожнятівський -1500,0 

Снятинський -1000,0 

Тисменицький -2000,0 

Тлумацький -4000,0 

м. Болехів -500,0 

м. Бурштин 1500,0 

м. Івано-Франківськ 23000,0 

ВСЬОГО 0,0 
 

 
 


