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Постійна комісія обласної ради 
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Протокол № 30 
 засідання постійної комісії обласної ради 

з питань бюджету, фінансів та податків  
 
від 08.12.2016 року 
м. Івано-Франківськ 

 
Всього членів комісії: 12 чол. 
Присутні: М.Палійчук, Б.Кобилянський, 
М.Кузьма, І.Данів, В.Дудкевич, П.Книшук, 
Г.Макота, О.Мельниченко, Д.Сіреджук 
 
Запрошені: 
О.Сич – голова обласної ради; 
М.Королик – депутат обласної ради; 
М.Якимчук – депутат обласної ради; 
Н.Іванів – директор департаменту 
будівництва, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації, депутат обласної 
ради; 
І.Мацькевич – директор департаменту 
фінансів облдержадміністрації; 
О.Оклієвич – начальник управління спорту 
облдержадміністрації; 
В.Федорак – начальник управління культури, 
національностей та релігій 
облдержадміністрації; 
В.Яворський – в.о. директора департаменту 
соціальної політики облдержадміністрації; 
Д.Романюк – начальник управління 
міжнародного співробітництва, 
євроінтеграції, туризму та інвестицій 
облдержадміністрації; 
І.Будзак – заступник директора 
департаменту освіти, науки та молодіжної 
політики облдержадміністрації; 
І.Андріїшин – заступник директора 
департаменту агропромислового розвитку 
облдержадміністрації; 

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

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



О.Кулик – директор Івано-Франківського 
регіонального управління ДСФУ "Державний 
фонд сприяння молодіжному житловому 
будівництву"; 
Я. Ткачівський – головний редактор 
Всеукраїнського літературно-художнього і 
громадсько-політичного журналу "Перевал"; 
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 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 внесення змін до обласної 

комплексної Програми соціального захисту населення Івано-Франківської 
області у 2012-2016 роках, затвердженої рішенням обласної ради від 
23.11.2012. № 718-19/2012 (зі змінами)". 

4. Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих 
військовослужбовців, а також інвалідів І-ІІ групи з числа військовослужбовців. 

5. Про внесення змін до протоколу засідання постійної комісії обласної 
ради з питань бюджету, фінансів та податків від 05.09.2016 р. № 21. 

6. Про перерозподіл бюджетних призначень по департаменту соціальної 
політики облдержадміністрації. 

7. Про внесення змін до кошторисних призначень по управлінню спорту 
облдержадміністрації. 

8. Про передачу бюджетних призначень. 
9. Про передачу бюджетних призначень. 
10. 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". 

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

рік. 
Виступили: П.Книшук, М.Палійчук. 
Вирішили:  
1) департаменту фінансів облдержадміністрації після 1 січня 2017 року  

подати постійній комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків 
інформацію про заборгованість із виплати заробітної плати працівникам 



медичних закладів та закладів освіти області станом на 01.01.2017 року та 
вільні залишки коштів загального фонду обласного та місцевих бюджетів, які 
склалися станом на 01.01.2017 року (в розрізі районів та міст); 

2) відповідно до листа обласної державної адміністрації від 28.11.2016 року 
№ 1395/0/2-16/01-132: 

1. Відповідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 
2016 року № 896-р "Про перерозподіл обсягів субвенцій з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення державних програм соціального захисту у 
2016 році" врахувати в доходах загального фонду обласного бюджету обсяг 
субвенцій 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 10 676,2 тис. гривень та на виплату 
допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, 
дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду 
за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу в сумі 11 987,3 тис. 
гривень і погодити їх розподіл між місцевими бюджетами (додаток 1). 

2. Відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 
30.11.2016 року № 902-р "Про розподіл резерву коштів медичної субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам у 2016 році" та № 903-р "Про 
перерозподіл обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам у 2016 році" врахувати в доходах загального фонду обласного 
бюджету медичну субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі   
17359,4 тис. гривень та затвердити її розподіл між місцевими бюджетами 
(додаток 1). 

3. Врахувати у доходах загального фонду обласного бюджету субвенцію з 
Осмолодського сільського бюджету Рожнятівського району в сумі 800,0 тис. 
гривень та спрямувати її департаменту будівництва, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації (для служби 
автомобільних доріг в області) за КФКВ 170703 "Видатки на проведення робіт, 
пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням 
автомобільних доріг" для ремонту автомобільної дороги Калуш – Осмолода. 

4. Погодити розподіл освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам по департаменту фінансів облдержадміністрації за КФКВ 250336 
"Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам" (додаток 1). 

5. 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 2). 

6. Внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів 
обласного бюджету: 

6.1. Зменшити бюджетні призначення: 
1) управлінню міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та 

інвестицій облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) за 
КФКВ 250404 "Інші видатки" на суму 451,2 тис. гривень, а саме по: 

– регіональній цільовій програмі розвитку міжнародного співробітництва 
області на 2016-2020 роки – 47,7 тис. гривень; 

– комплексній регіональній цільовій програмі розвитку туризму в області на 
2016-2020 роки – 373,0 тис. гривень; 

– регіональній цільовій програмі сприяння залученню інвестицій в 
економіку Івано-Франківської області на 2016-2020 роки – 30,5 тис. гривень; 



2) департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури 
облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) на суму 
1626,775 тис. гривень, а саме: 

– за КФКВ 180107 "Програма енергозбереження для населення Івано-
Франківської області на 2015-2018 роки" – 1 200,0 тис. гривень; 

– за КФКВ 180410 "Програма розвитку науково-технічної та інноваційної 
діяльності області до 2020 року" – 351,0 тис. гривень; 

– за КФКВ 180109 "Програма соціально-економічного та культурного 
розвитку області на 2016 рік" – 75,775 тис. гривень. 

3) управлінню з питань цивільного захисту облдержадміністрації по 
загальному фонду (видатки споживання) за КФКВ 250404 "Інші видатки" на суму 
1444,255 тис. гривень, по спеціальному фонду (видатки розвитку) за КФКВ 
250404 "Інші видатки" на суму 152,0 тис. гривень а саме по: 

– цільовій програмі фінансування мобілізаційних заходів та цивільного 
захисту населення та заходів з територіальної обороноздатності на 2016 рік – 
1546,255 тис. гривень, з них по загальному фонду – 1394,255 тис. гривень, по 
спеціальному фонду – 152,0 тис. гривень. 

– підпрограмі забезпечення непрацюючого населення області засобами 
захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин на 2016-2020 роки – 
50,0 тис. гривень. 

При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду на суму 152,0 тис. гривень. 

6.2. Збільшити бюджетні призначення: 
1) обласній раді по спеціальному фонду за КФКВ 180409 "Внески органів 

влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у 
статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності" з метою поповнення 
статутного фонду обігових коштів комунального підприємства Івано-
Франківської обласної ради з експлуатації майна на суму 400,0 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду обласного бюджету в сумі 400,0 тис. гривень. 

2) департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації по загальному фонду 
(видатки споживання) за КФКВ 250908 "Регіональна цільова програма розвитку 
молодіжного житлового будівництва в області на 2013-2017 роки" на суму 
2000,0 тис. гривень. 

3) департаменту фінансів облдержадміністрації по спеціальному фонду 
(видатки розвитку) за КФКВ 250380 "Інші субвенції" на суму 1274,230 для 
надання субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам на: 

– виконання  заходів "Регіональної цільової програми соціального захисту і 
підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх 
житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності на 
2016-2020 роки", а саме: 

Долинському районному бюджету – 121,880 тис. гривень для придбання 
житла особі з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
Дужаку Миколі Богдановичу; 

Рогатинському районному бюджету – 350,0 тис. гривень для придбання 
житла особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, Ладиму Петру-Павлу Юрійовичу, Ладиму Володимиру Юрійовичу, 
Ладиму  Юрію Юрійовичу та Ладим Лілії Ісаївні; 

Коломийському районному бюджету – 438,120 тис. гривень; в тому числі: 
140,0 тис. гривень для придбання житла особам з числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, Березнаю  Віталію Івановичу, та 
298,120 тис. гривень Будейчук Мар’яні Ярославівні, Будейчук Юлії Ярославівні, 
Будейчук Галині Ярославівні. 



Галицькому районному бюджету – 119,230 тис. гривень для технічного 
переоснащення зовнішнього електропостачання ДНЗ № 1 "Дзвіночок"; 

Городенківському районному бюджету – 245,0 тис. гривень, з них: для 
проведення капітального ремонту клубу с. Сороки – 225,0 тис. гривень, заміни 
вікон у Городенківській центральній бібліотеці – 20,0 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду обласного бюджету в сумі 1274,230 тис. гривень. 

7. Збільшити обсяг доходів загального фонду обласного бюджету на 
19623,632 тис. гривень, у тому числі: 

– податок та збір на доходи фізичних осіб – 9 703,632 тис. гривень; 
– податок на прибуток підприємств – 9 000,0 тис. гривень; 
– плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 

920,0 тис. гривень. 
8. Збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

обласного бюджету : 
8.1. Департаменту освіти, науки та молодіжної політики 

облдержадміністрації: 
по загальному фонду (видатки споживання) на суму 250,0 тис. гривень за 

КФКВ 070501 "Професійно-технічні заклади освіти" для Брошнівського 
професійного лісопромислового ліцею; 

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

з дітьми" на суму 100,0 тис. гривень для капітального ремонту Рожнятівської 
філії обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді. 

за КФКВ 070601 "Вищі заклади освіти І та ІІ рівнів акредитації" на суму 
400,0 тис. гривень для реконструкції котельні з влаштуванням твердопаливних 
котлів в Прикарпатському лісогосподарському коледжі; 

за КФКВ 070807 "Інші освітні програми" на суму 7500,0 тис. гривень 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 8000,0 тис. гривень. 

8.2. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації по спеціальному 
фонду (видатки розвитку) за КФКВ 080101 "Лікарні" на суму 800,0 тис. гривень.  

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду на суму 800,0 тис. гривень. 

8.3. Управлінню спорту облдержадміністрації по загальному фонду 
(видатки споживання) за КФКВ 130112 "Інші видатки" на суму 60,0 тис. гривень. 

8.4. Департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації по спеціальному фонду 
(видатки розвитку): 

за КФКВ 150101 "Капітальні вкладення", а саме для: 
– капітального ремонту Солуківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Долинського 

району – 261,0 тис. гривень; 
– капітального ремонту приміщення ДНЗ "Світанок" в с. Топорівці 

Городенківського району – 103,0 тис. гривень; 
– капітального ремонту приміщення Любківського навчально-виховного 

комплексу І ступеня Снятинського району – 200,0 тис. гривень; 
– капітального ремонту даху в Красноставській ЗОШ І-ІІ ступенів 

Снятинського району – 150,0 тис. гривень; 
– капітального ремонту (заміна вікон і дверей) Отинійської районної лікарні 

Коломийського району – 140,0 тис. гривень; 



– капітального ремонту приміщення ЗОШ № 2 в м. Бурштині – 150,0 тис. 
гривень; 

– капітального ремонту даху Снятинського психоневрологічного інтернату 
на вул. Гоголя в м. Снятині – 360,0 тис. гривень; 

– капітального ремонту (заміна вікон) в ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 
ім. Т.Г.Шевченка в м. Коломиї – 200,0 тис. гривень; 

– капітального ремонту (заміна вікон) в Делятинському НВК 
Надвірнянського району – 250,0 тис. гривень; 

– капітального ремонту (заміна вікон) в ДНЗ № 1 "Калинонька" в м. Івано-
Франківську – 200,0 тис. гривень; 

– капітального ремонту (заміна вікон) в ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 м. Косів – 
300,0 тис. гривень; 

– капітального ремонту пологових залів в обсерваційному відділенні Івано-
Франківського міського клінічного пологового будинку – 80,0 тис. гривень; 

– реконструкції 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 – 585,0 тис. гривень; 

– капітального ремонту ФАПу в с. Бабче Богородчанського району – 
50,0 тис. гривень; 

– проведення ремонтно-будівельних робіт у пологовому відділенні 
обласного перинатального центру – 78,0 тис. гривень; 

– капітального ремонту відділення хіміотерапії корпусу № 2 обласного 
онкологічного диспансеру в м. Івано-Франківську – 550,0 тис. гривень; 

– капітального ремонту Більшівцівської поліклініки № 2 КЗ Галицької ЦРЛ – 
50,0 тис. гривень; 

– капітального ремонту Тустанської амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини Галицького району – 25,0 тис. гривень; 

– капітального ремонту пішохідної тротуарної доріжки ДНЗ № 1 "Дзвіночок" 
м. Галич – 125,0 тис. гривень; 

– капітального ремонту приміщення школи в с. Виноград Коломийського 
району – 100,0 тис. гривень; 

– будівництва загальноосвітньої школи в с. Угорники Коломийського району 
(І пусковий комплекс) – 250,0 тис. гривень; 

– капітального ремонту дорожнього покриття на вул. Польова у с. Клузів 
Тисменицького району – 200,0 тис. гривень; 

– капітального ремонту приміщень КЗ "Івано-Франківський обласний 
госпіталь ветеранів війни" на вул. Шкрумеляка, 26 в м. Коломиї – 300,0 тис. 
гривень; 

– капітального ремонту Тлумацької гімназії Тлумацької районної ради 
Івано-Франківської області – 300,0 тис. гривень; 

– капітального ремонту Коломийського дошкільного навчального закладу 
(ясла-садок) № 18 "Ластівка" на вул. Староміська, 70, м. Коломия (в тому числі 
на виготовлення проектно-кошторисної документації) – 75,0 тис. гривень 

– капітального ремонту приміщення Колінцівського НВК (ЗОШ І-ІІ ступенів - 
ДНЗ) Тлумацького району – 28,0 тис. гривень. 

– капітального ремонту загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с. Комарів 
Галицького району – 146,0 тис. гривень. 

– капітального ремонту дошкільного навчального закладу Брошнів-
Осадського (ясла-садок "Шовкова косиця") Рожнятівського району – 100,0 тис. 
гривень; 

– капітального ремонту приймального покою пологового відділення 
Тлумацької ЦРЛ – 112,0 тис. гривень; 

– реконструкції нежитлової будівлі (приміщення старої школи) під дитячий 
садок в с. Лісний Хлібичин Коломийського району – 60,0 тис. гривень; 



за КФКВ 250403 "Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли 
у попередні роки" для виконання ухвали господарського суду Івано-Франківської 
області для будівництва школи в с. Підбереж Болехівської міської ради в сумі 
220,950 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 5748,950 тис. гривень. 

8.5. Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації по 
загальному фонду (видатки споживання) за КФКВ 160904 "Заходи з проведення 
лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт, утримання 
ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій" в сумі 150,0 тис. гривень 
для реалізації заходів регіональної цільової програми проведення лабораторно-
діагностичних та лікувально-профілактичних робіт у сфері ветеринарної 
медицини в Івано-Франківській області на 2016 рік. 

8.6. Департаменту фінансів облдержадміністрації за КФКВ 250380 "Інші  
субвенції" для надання субвенції з обласного бюджету: 

по загальному фонду 
Богородчанському районному бюджету в сумі 260,5 тис. гривень, а саме: 
– на придбання дитячих меблів для дошкільних груп – 207,1 тис. гривень 

(Глибівська ЗОШ І-ІІ ступенів – 118,0 тис. гривень, Хмелівська ЗОШ  
І-ІІ ступенів – 89,1 тис. гривень); 

– для придбання шкільних меблів – 53,4 тис. гривень (Іваниківська ЗОШ  
І-ІІІ ступенів); 

Тисменицькому районному бюджету в сумі 100,0 тис. гривень для 
укомплектування меблями дошкільних груп Ямницької ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

Верховинському районному бюджету для: 
– зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ Верховинського району – 

90,0 тис. гривень (Головівського – 25,0 тис. гривень, Красноїлівського – 20,0 тис. 
гривень, Устеріківського – 45,0 тис. гривень);  

Косівському районному бюджету для: 
– придбання музичного обладнання для будинку культури в с. Уторопи 

Косівського району – 26,0 тис. гривень; 
– зміцнення матеріально-технічної бази ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Уторопи 

Косівського району – 22,0 тис. гривень; 
– зміцнення матеріально-технічної бази ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Пістинь 

Косівського району – 36,0 тис. гривень; 
по спеціальному фонду (видатки розвитку):  
Богородчанському районному бюджету для: 
– капітального ремонту (заміна вікон) в Солотвинській районній лікарні 

Богородчанського району – 50,0 тис. гривень; 
– капітального ремонту Богородчанської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 на 

вул. Я. Мудрого, 14 в с-щі Богородчани – 260,0 тис. гривень;  
Верховинському районному бюджету для: 
– заміни котла в котельні Верховинської ЦРЛ Верховинського району – 

150,0 тис. гривень; 
– капітального ремонту (заміна вікон) в дитячому садочку "Вишиванка" в 

с. Устеріки Верховинського району – 46,0 тис. гривень; 
– капітального ремонту НВК "Арніка" в с. Яблуниця Верховинського 

району – 100,0 тис. гривень; 
– капітального ремонту (заміна вікон) в сільському будинку культури села 

Красноїлля Верховинського району – 150,0 тис. гривень; 
– проведення ремонтно-будівельних робіт по облаштуванню сільського 

клубу в с. Стебня Верховинського району – 14,0 тис. гривень; 
 
 



Галицькому районному бюджету для: 
– капітального ремонту будинку культури в с. Дубівці Галицького району – 

150,0 тис. гривень; 
Городенківському районному бюджету для: 
– капітального ремонту Городенківської ЦРЛ – 150,0 тис. гривень; 
– капітального ремонту будинку культури (заміна покрівлі даху) в с. Корнів 

Городенківського району Івано-Франківської області – 200,0 тис. гривень; 
Долинському районному бюджету для: 
– капітального ремонту приміщень Долинської спеціалізованої школи-

інтернату І-ІІІ ступенів на вул. Грушевського, 24 м. Долина Долинського району – 
50,0 тис. гривень; 

Калуському районному бюджету для: 
– реконструкції мереж вуличного освітлення з використанням 

енергозберігаючих світильників на основі LED технологій в с. Слобідка 
Калуського району – 260,0 тис. гривень; 

– капітального ремонту вуличного освітлення із запровадженням 
енергозберігаючих технологій в с. Кадобна Калуського району – 67,0 тис. 
гривень; 

Коломийському районному бюджету для: 
– капітального ремонту приміщення ДНЗ "Струмочок" в с. Мишин 

Коломийського району – 25,0 тис. гривень; 
– капітального ремонту даху в Старогвіздецькому НВК Коломийського 

району – 57,0 тис. гривень; 
Косівському  районному бюджету для: 
– капітального ремонту приміщень дитячого садка "Гуцулочка" в с. Космач 

Косівського району – 50,0 тис. гривень; 
– капітального ремонту Будинку культури в с. Прокурава Косівського 

району – 20,0 тис. гривень; 
– капітального ремонту ФАПу в с. Прокурава Косівського району – 20,0 тис. 

гривень; 
– капітального ремонту ФАПу № 2 в с. Стопчатів Косівського району – 

30,0 тис. гривень;  
– капітального ремонту садочка в с. Старі Кути Косівського району – 

60,0 тис. гривень; 
Надвірнянському районному бюджету для: 
– реконструкції Чорнопотоківської ЗОШ з добудовою 14 учбових класів – 

200,0 тис. гривень; 
Рогатинському районному бюджету для: 
– реконструкції навчальних корпусів загальноосвітньої школи в с. Верхня 

Липиця Рогатинського району – 125,0 тис. гривень; 
– придбання приладів для вуличного освітлення та виконання робіт із 

відновлення вуличного освітлення в с. Воскресинці Рогатинського району – 
19,0 тис. гривень; 

Рожнятівському районному бюджету для: 
– будівництва пішохідного моста через річку Бережниця на вул. Шевченка в 

с. Петранка Рожнятівського району – 500,0 тис. гривень; 
Снятинському районному бюджету для: 
– капітального ремонту сільської амбулаторії в с. Стецева Снятинського 

району – 120,0 тис. гривень; 
Тлумацькому районному бюджету для: 
– капітального ремонту центральної площі на вул. Макуха в м. Тлумачі – 

262,182 тис. гривень; 
– відновлення та реконструкції вуличного освітлення с. Гринівці 

Тлумацького району – 70,0 тис. гривень; 



– відновлення та реконструкції вуличного освітлення с. Колінці Тлумацького 
району – 70,0 тис. гривень; 

– відновлення та реконструкції вуличного освітлення с. Остриня 
Тлумацького району – 50,0 тис. гривень; 

– відновлення та реконструкція вуличного освітлення с. Пужники 
Тлумацького району – 50,0 тис. гривень; 

– відновлення та реконструкція вуличного освітлення с. Вікняни 
Тлумацького району – 50,0 тис. гривень; 

– капітального ремонту (заміна вікон) в ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Гарасимів 
Тлумацького району – 80,0 тис. гривень; 

– капітального ремонту Олешанської ЗОШ І-ІІІ ступенів Тлумацького району 
– 80,0 тис. гривень; 

– капітального ремонту терапевтичного відділення (секція А) Тлумацької 
центральної районної лікарні – 120,0 тис. гривень 

Болехівському міському бюджету для: 
– буріння водозабірної свердловини для сільського ФАПу та початкової 

школи в с. Сукіль Козаківської сільської ради Болехівської міської ради – 
84,0 тис. гривень; 

Яремчанському міському бюджету для: 
– капітального ремонту дороги загального користування місцевого 

значення Ворохта-Вороненко (на ділянці від залізничного вокзалу до школи у 
с. Вороненко Яремчанської міської ради) – 170,0 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 3959,182 тис. гривень. 

8.7. Юридичному відділу облдержадміністрації по спеціальному фонду 
(видатки розвитку) за КФКВ 250344 "Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та 
культурного розвитку регіонів" (для управління Служби безпеки України в Івано-
Франківській області) на виконання заходів регіональної цільової програми 
профілактики правопорушень на 2016-2020 роки в сумі 121,0 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 121,0 тис. гривень. 

9. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень по департаменту 
будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та 
архітектури облдержадміністрації за КФКВ 150202 "Регіональна цільова 
програма містобудівного кадастру Івано-Франківської області на 2012-2016 
роки", а саме: зменшити їх по спеціальному фонду на суму 39,5 тис. гривень та 
відповідно збільшити по загальному фонду. 

При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду на суму 39,5 тис. гривень. 

10. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень в межах загального 
обсягу, передбачених департаменту фінансів облдержадміністрації на 2016 рік 
за загальним фондом (видатки споживання), по КФКВ 250323  "Субвенція на 
утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків 
діяльності об’єктів спільного користування", а саме: 

– зменшити бюджетні призначення на надання субвенції Волинському 
обласному бюджету для Волинської обласної психіатричної лікарні № 2 
смт. Олика на суму 50,0 тис. гривень; 

– збільшити бюджетні призначення на надання субвенції Львівському 
обласному бюджету для Львівської обласної клінічної лікарні на суму 50,0 тис. 
гривень. 

11. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень, передбачених 
департаменту соціальної політики облдержадміністрації на 2016 рік по 
загальному фонду (видатки споживання), а саме: 



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 на суму 26,8 тис. гривень; 

– за КФКВ 091212 "Обробка інформації з нарахування та виплати допомог і 
компенсацій" на суму 186,0 тис. гривень; 

– за КФКВ 091303 "Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, 
техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування" на суму 
15,0 тис. гривень; 

– за КФКВ 091304 "Встановлення телефонів інвалідам I та II груп" на суму 
4,0 тис. гривень; 

– за КФКВ 091210 "Служба технічного нагляду за будівництвом та 
капремонтом" на суму 1,0 тис. гривень; 

– за КФКВ 090700 "Утримання закладів, що надають соціальні послуги 
дітям, які опинились в складних життєвих обставинах (Соціальний гуртожиток 
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування)" на суму 9,3 тис. 
гривень; 

– за 091101 "Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді" на суму 4,5 тис. гривень;  

збільшити бюджетні призначення: 
– за КФКВ 090700 "Утримання закладів, що надають соціальні послуги 

дітям, які опинились в складних життєвих обставинах (Соціальний гуртожиток 
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування)" по  загальному 
фонду (видатки споживання) на суму 9,3 тис. гривень, з них на оплату праці – 
3,6 тис. гривень; 

– за 091101 "Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді" по загальному фонду (видатки споживання) на суму 4,5 тис. гривень, з 
них на оплату праці – 3,0 тис. гривень; 

– за КФКВ 090901 "Будинки-інтернати (пансіонати) для літніх людей та 
інвалідів системи соціального захисту" на суму 232,8 тис. гривень, в тому числі: 
по  загальному фонду (видатки споживання) – 188,0 тис. гривень по  
спеціальному фонду (видатки розвитку) – 44,8 тис. гривень для придбання 
обладнання, предметів довгострокового користування для їдальні 
Погонянського психоневрологічного інтернату. 

При цьому збільшити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду обласного бюджету на суму 44,8 тис. гривень.      

12. Зменшити бюджетні призначення управлінню міжнародного 
співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації по 
загальному фонду (видатки споживання) за КФКВ 250404 "Інші видатки" по 
комплексній регіональній цільовій програмі розвитку туризму в області на 2016-
2020 роки на суму 10,0 тис. гривень та спрямувати їх департаменту фінансів 
облдержадміністрації для надання субвенції з обласного бюджету 
Верховинському районному бюджету по загальному фонду (видатки 
споживання) для оплати витрат, пов`язаних з виготовленням і встановленням 
туристично-інформаційних стендів на Кривопільському та Буковецькому 
перевалах у  Верховинському районі. 

13. Спрямувати кошти з резервного фонду обласного бюджету 
департаменту соціальної політики облдержадміністрації в сумі 5,0 тис. гривень 
для надання одноразової допомоги мешканці селища Солотвин 
Богородчанського району Пасечній Лілії Андріївні на перевезення з Республіки 
Польщі тіла померлого чоловіка Пасечного Володимира Васильовича 
(розпорядження облдержадміністрації та обласної ради від 16.11.2016. 
№ 774/881 р). 



14. 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", а саме: збільшити обсяг субвенції Коломийському міському бюджету 
на суму 8,0 тис. гривень та відповідно зменшити Івано-Франківському міському 
бюджету на суму 8,0 тис. гривень.  

15. Погодити перерозподіл обсягу субвенції з обласного бюджету місцевим 
бюджетам на додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА, а саме: зменшити обсяг 
субвенції Богородчанському районному бюджету на суму 2,5 тис. гривень і 
відповідно збільшити Галицькому районному бюджету на суму 2,0 тис. гривень 
та Івано-Франківському міському бюджету на суму 0,5 тис. гривень. 

16. Внести зміни до протоколу засідання постійної комісії обласної ради з 
питань бюджету, фінансів та податків від 05.08.2016 року № 19, змінивши 
призначення субвенції з обласного бюджету Галицькому районному бюджету по 
спеціальному фонду (видатки розвитку) в сумі 62,0 тис. гривень з "капітального 
ремонту системи опалення Галицької ЗОШ І-ІІІ ст. №1" на "капітальний ремонт 
Галицької ЗОШ І-ІІІ ст. № 1". 

17. Внести зміни до рішення обласної ради від 26.05.2016. № 179-5/2016 
"Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік" (з урахуванням змін), а 
саме: 

1) у підпункті 4 пункту 1.2.: 
у позиції: 
"– Коломийського районного бюджету для співфінансування інвестиційних 

проектів: 
"Поточний ремонт дороги Н-10 Стрий-Мамалига км 104+000 – 206+402" 

цифри "690,0" замінити цифрами "330,0". 
2)  пункт 1.1. доповнити підпунктом такого змісту: 
"– Коломийського районного бюджету для співфінансування інвестиційного 

проекту "Поточний ремонт дороги Н-10 Стрий-Мамалига км 104+000 – 
206+402" – 360,0 тис. гривень". 

3) вилучити позицію 3) підпункту 1.2. пункту 1. 
 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
2. Слухали: І.Мацькевич про розподіл стабілізаційної дотації по головних 

розпорядниках коштів обласного бюджету. 
Виступили: П.Книшук, М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

07.12.2016 року № 1442/0/2-16/01-132 погодити розподіл стабілізаційної дотації 
з державного бюджету місцевим бюджетам по головних розпорядниках коштів 
обласного бюджету за загальним фондом (видатки споживання) в сумі 
3520,6 тис. гривень, а саме: 

1) департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації 
за КФКВ 70501 "Професійно-технічні заклади освіти" в сумі 610,5 тис. гривень, з 
них на оплату праці – 217,9 тис. гривень, на оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв – 309,8 тис. гривень; 



2) департаменту соціальної політики облдержадміністрації в сумі 643,2 тис. 
гривень, з них на оплату праці – 239,0 тис. гривень, на оплату комунальних 
послуг та енергоносіїв – 351,7 тис. гривень, а саме: 

КФКВ 090601 "Будинки-інтернати для малолітніх інвалідів" – 245,7 тис. 
гривень, з них на оплату праці – 43,0 тис. гривень, на оплату комунальних 
послуг та енергоносіїв – 193,4 тис. гривень; 

КФКВ 090901 "Будинки-інтернати (пансіонати) для літніх людей та інвалідів 
системи соціального захисту" – 284,0 тис. гривень, з них на оплату праці – 
103,0 тис. гривень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 158,3 тис. 
гривень; 

КФКВ 091101 "Утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді" – 113,5 тис. гривень, з них на оплату праці – 93,0 тис. гривень; 

3) управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації в 
сумі 293,4 тис. гривень, а саме: 

КФКВ 070601 "Вищі заклади освіти І та ІІ рівнів акредитації" в сумі 11,6 тис. 
гривень; 

КФКВ 110102 "Театри"  150,0 тис. гривень для Івано-Франківського 
академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. І. Франка 
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 

 КФКВ 110103 "Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі 
заклади та заходи"  100,0 тис. гривень для Івано-Франківської обласної 
філармонії на оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 

КФКВ 110202 "Музеї і виставки"  11,2 тис. гривень, в т. ч. на оплату праці – 
8,7 тис. гривень; 

КФКВ 110502 "Інші культурно-освітні заклади та заходи" на виконання 
регіональної цільової програми "Просвіта ХХІ століття" на 2013-2016 роки – 
20,6 тис. гривень; 

4) управлінню  спорту облдержадміністрації в сумі 139,5 тис. гривень, з них 
на оплату праці 77,8 тис. гривень: 

КФКВ 130104 "Видатки на утримання центрів з інвалідного спорту і 
реабілітаційних шкіл" – 4,0 тис. гривень  на оплату праці; 

КФКВ 130107 "Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-
юнацьких спортивних шкіл" – 54,5  тис. гривень, з них на плату праці 44,7 тис. 
гривень; 

КФКВ 130114 "Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій 
школами вищої спортивної майстерності" - 35,5 тис. гривень, з них на плату 
праці 29,1 тис. гривень; 

КФКВ 130110   Фінансова підтримка спортивних споруд – 45,5 тис. гривень.  
5) департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації в сумі 

334,0 тис. гривень, в тому числі: 
за КФКВ 070501 "Професійно-технічні заклади освіти" в сумі 34,0 тис. 

гривень, з них на оплату праці – 30,0 тис. гривень; 
за КФКВ 160904 "Організація та регулювання діяльності ветеринарних 

лікарень та ветеринарних лабораторій" – 300,0 тис. гривень, з них на оплату 
праці – 270,0 тис. гривень; 

6) департаменту фінансів облдержадміністрації в сумі 1500,0 тис. гривень 
за КФКВ 250380 "Інші  субвенції" для надання субвенції Коломийському 
районному бюджету.   

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



 
3. Слухали: В.Яворського про проект рішення обласної ради "Про 

внесення змін до обласної комплексної Програми соціального захисту 
населення Івано-Франківської області у 2012-2016 роках, затвердженої 
рішенням обласної ради від 23.11.2012. № 718-19/2012 (зі змінами)". 

Виступили: П.Книшук, М.Палійчук. 
Вирішили: рекомендувати внести проект рішення " Про внесення змін до 

обласної комплексної Програми соціального захисту населення Івано-
Франківської області у 2012-2016 роках, затвердженої рішенням обласної ради 
від 23.11.2012. № 718-19/2012 (зі змінами)" на розгляд дванадцятої сесії 
обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
4. Слухали: В.Яворського про розподіл коштів субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей 
загиблих військовослужбовців, а також інвалідів І-ІІ групи з числа 
військовослужбовців. 

Виступили: І.Мацькевич, Г,Макота, В.Дудкевич, П.Книшук, О.Сич, 
М.Палійчук. 

Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 
01.12.2016 року № 1415/0/2-16/01-132 погодити розподіл коштів субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла 
для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, а також інвалідів І-ІІ групи з числа 
військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують 
поліпшення житлових умов, за КФКВ 250384 за умови надання позитивного 
висновку комісією з питань захисту прав учасників і ветеранів 
антитерористичної операції на Сході України та їх сімей, зокрема: 

 
№ 
з/п 

Адміністративно-територіальна 
одиниця 

Сума, грн. 

1 Богородчанський район 791850,20 
2 м. Бурштин 399830,57 
3 м. Яремче 511089,27 
4 м. Івано-Франківськ 5045769,96 

Всього: 6748540,00 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
5. Слухали: В.Яворського про внесення змін до протоколу засідання 

постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків від 
05.09.2016 р. № 21. 

Виступили: О.Мельниченко, М.Палійчук. 
Вирішили: розглянути порушене питання після надання позитивного 

висновку комісією з питань захисту прав учасників і ветеранів 
антитерористичної операції на Сході України та їх сімей. 



 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
6. Слухали: В.Яворського про перерозподіл бюджетних призначень по 

департаменту соціальної політики облдержадміністрації. 
Виступили: Г.Макота, В.Дудкевич, П.Книшук, О.Сич, М.Палійчук. 
Вирішили: розглянути порушене питання після надання позитивного 

висновку комісією з питань захисту прав учасників і ветеранів 
антитерористичної операції на Сході України та їх сімей. 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
7. Слухали: О.Оклієвича про внесення змін до кошторисних призначень по 

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

30.11.2016 року № 1407/0/2-16/01-132 погодити перерозподіл коштів в межах 
загального обсягу бюджетних призначень, передбачених управлінню спорту 
облдержадміністрації на 2016 рік по загальному фонду (видатки споживання) за 
КФКВ 130107 "Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл", в сумі 14,9 тис. гривень зменшивши їх по оплаті комунальних 
послуг та енергоносіїв та відповідно збільшивши їх на оплату праці з 
нарахуваннями. 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
8. Слухали: І.Будзака про передачу бюджетних призначень. 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили:  
1) відповідно до листа обласної державної адміністрації від 16.11.2016 року 

№ 1351/0/2-16/01-132 погодити передачу бюджетних призначень, передбачених 
у 2016 році департаменту освіти, науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації у загальному фонді обласного бюджету за КФКВ 070807 
"Інші освітні програми" в сумі 140,0 тис. гривень департаменту фінансів 
облдержадміністрації за КФКВ 250380 "Інші субвенції" по загальному фонду для 
надання субвенцій з обласного бюджету для зміцнення матеріально-технічної 
бази:  

Верховинському районному бюджету – 85,0 тис. гривень (Головівська ЗОШ 
І-ІІ ступенів – 37,82 тис. гривень, Красноїлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів – 47,18 тис. 
гривень); 



Рожнятівському районному бюджету – 55,0 тис. гривень (Брошнівська ЗОШ 
І-ІІ ступенів – 10,0 тис. гривень, Брошнів-Осадська ЗОШ І-ІІІ ступенів – 10,0 тис. 
гривень, Рожнятівський ДНЗ "Золота рибка" – 35,0 тис. гривень); 

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

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

14.09.2016 року № 1083/0/2-16/01-132 погодити передачу бюджетних 
призначень шляхом зменшення бюджетних призначень управлінню культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації по загальному фонду (видатки 
споживання) за 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 на суму 125,0 тис. гривень та спрямувати їх департаменту фінансів 
облдержадміністрації за КФКВ 250380 "Інші субвенції" для надання субвенції з 
обласного бюджету Тисменицькому районному бюджету по загальному фонду 
(видатки споживання) на придбання крісел для Будинку культури с. Братківці. 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
10. Слухали: Д.Романюка 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: Г.Макота, М.Палійчук. 
Вирішили: рекомендувати внести проект рішення "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 
розгляд сесії обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
11. Різне. 
 
11.1. Слухали: М.Якимчука про внесення змін до рішення обласної ради.  
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: погодити внесення змін рішення обласної ради від 26.05.2016. 

№ 180-5/2016 "Про 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 абзац другий пункту 1.5. викласти в новій редакції: 

"125. Капітальний ремонт приміщень спального корпусу пришкільного 
інтернату в селі Верхня Верхнянської об’єднаної територіальної громади 
Калуського району Івано-Франківської області – 222,0 тис. гривень". 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
11.2. Слухали: Я.Ткачівського про виділення додаткових коштів з 

обласного бюджету.  
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: департаменту фінансів облдержадміністрації підготувати на 

розгляд постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків 
пропозиції щодо виділення додаткових коштів з обласного бюджету для 
надання фінансової підтримки Всеукраїнському літературно-художньому і 
громадсько-політичному журналу "Перевал". 

 
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 08.12.2016 року № 30 

 
Розподіл трансфертів з державного бюджету на 2016 рік 

 
(тис. грн.) 

Назва районного, 
міського бюджету 

Субвенція з державного 
бюджету місцевим 

бюджетам надання пільг 
та житлових субсидій 

населенню на придбання 
твердого та рідкого 
пічного побутового 

палива і скрапленого газу 

Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам 
на виплату допомоги сім'ям з 

дітьми, малозабезпеченим 
сім'ям, інвалідам з 

дитинства, дітям-інвалідам, 
тимчасової державної 

допомоги дітям та допомоги 
по догляду за інвалідами І чи 
ІІ групи внаслідок психічного 

розладу 

Медична субвенція Освітня субвенція 

на оплату праці з 
нарахуванням і 

оплату 
комунальних 

послуг та 
енергоносіїв 

на оплату праці з 
нарахуванням з метою 

обслуговування 
громадян, які 

переміщуються з 
тимчасово окупованої 

території України та 
районів проведення 
антитерористичної 

операції 

цільові видатки на: 

споживання (поточні 
видатки) та оновлення 
матеріально-технічної 

бази (видатки розвитку) 

Богородчанський  481,600 -4008,850 2814,3 70,4  
Верховинський  1 397,000 2300,000 1705,9 64,0  
Галицький  464,700 -1406,030 1028,8 64,0  
Городенкiвський  400,000  958,8 217,9 500,0 
Долинський 519,500 700,000  65,0 500,0 
Калуський 418,000 -898,820 1310,0 32,0 500,0 
Коломийський  296,500 4100,000  217,5 500,0 
Косівський  2 406,700 8800,000 1492,3 96,3  
Надвірнянський  1 084,600 5000,000 312,8 25,5  
Рогатинський 290,900 -221,520 205,1 51,3 366,5 
Рожнятівський  1 131,700 5600,000 1794,0 0,6 1000,0 
Снятинський  497,300 -2000,000 361,7 57,7  
Тисменицький  189,800 1340,780   1000,0 
Тлумацький  177,100 3800,000 2438,7 25,3 1000,0 
м. Болехів 306,000 -508,220    
м. Бурштин 2,800 -622,310    

 



продовження додатка 1 
 

(тис. грн.) 

Назва районного, 
міського бюджету 

Субвенція з державного 
бюджету місцевим 

бюджетам надання пільг 
та житлових субсидій 

населенню на придбання 
твердого та рідкого 
пічного побутового 

палива і скрапленого газу 

Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам 
на виплату допомоги сім'ям з 

дітьми, малозабезпеченим 
сім'ям, інвалідам з 

дитинства, дітям-інвалідам, 
тимчасової державної 

допомоги дітям та допомоги 
по догляду за інвалідами І чи 
ІІ групи внаслідок психічного 

розладу 

Медична субвенція Освітня субвенція 

на оплату праці з 
нарахуванням і 

оплату 
комунальних 

послуг та 
енергоносіїв 

на оплату праці з 
нарахуванням з метою 

обслуговування 
громадян, які 

переміщуються з 
тимчасово окупованої 

території України та 
районів проведення 
антитерористичної 

операції 

цільові видатки на: 

споживання (поточні 
видатки) та оновлення 
матеріально-технічної 

бази (видатки розвитку) 

м. Івано-Франківськ 0,400 -5455,570    
м. Калуш 2,800 -2120,770  160,4  
м. Коломия 9,700 -1786,820    
м. Яремче 599,100 -624,570 500,0 109,1  
Департамент охорони 
здоров'я 
облдержадміністрації 

   1180,0  

Всього 10 676,200 11 987,300 14 922,400 2 437,000 5 366,500 

 
 
 



Додаток 2 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 08.12.2016 року № 30 

 

 
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 

Богородчанський 315,0 

Верховинський -25,0 

Галицький 140,0 

Долинський -500,0 

Косівський -1000,0 

Рогатинський -1000,0 

Рожнятівський -200,0 

Снятинський -500,0 

Тисменицький -19000,0 

Тлумацький -2500,0 

м. Івано-Франківськ 20200,0 

м. Калуш 5400,0 

м. Коломия -975,0 

м. Яремче -355,0 

Всього 0,0 

 

 
 



Додаток 3 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 08.12.2016 року № 30 

 
 

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 1.7 
Здійснювати відзначення кращих дошкільних навчальних закладів 
за результатами їх діяльності та нагородження їх з нагоди 
святкових і ювілейних дат 

-20000 

2 1.12 
Забезпечувати дошкільні навчальні заклади необхідною 
навчально-методичною літературою. Проводити передплату 
дитячих журналів, газет, педагогічної преси 

-10000 

  Всього -30000 
  Підпрограма 2. Розвиток загальної середньої освіти  

3 2.10 

Підтримувати на конкурсних засадах проекти і програми за участю 
лідерів учнівського самоврядування, батьківських комітетів, 
піклувальних рад за напрямами: культурно-просвітницька 
діяльність, патріотичне виховання, краєзнавча робота, охорона 
пам’яток історії та культури, допомога соціально-незахищеним 
верствам населення, екологічна безпека тощо (відповідно до 
Положення про порядок проведення конкурсу) 

-40000 

4 2.12 

Забезпечити: 

3600 
– передплату науково-методичної, педагогічної та літературно-
публіцистичної преси для педагогічних колективів; 
– навчальні заклади науковими, навчально-методичними 
посібниками, розробками та іншою методичною літературою 

5 2.15 
Здійснювати відзначення кращих навчальних закладів всіх типів і 
форм власності за результатами їх діяльності та нагородження їх з 
нагоди святкових і ювілейних дат 

-20000 

6 2.16 

Забезпечувати участь навчальних закладів області у міжнародних і 
всеукраїнських моніторингових дослідженнях якості освіти. 
Організовувати і проводити обласні моніторингові дослідження 
якості освіти 

-20000 

7 2.22 
Оснащення загальноосвітніх шкіл засобами навчання з: фізики, 
хімії, біології, географії, математики, інформатики (з 
мультимедійними засобами), трудового навчання тощо 

17700 

8 2.41 
Брати участь у Міжнародних та всеукраїнських бібліотечних 
конкурсах, фестивалях, акціях тощо, в тому числі у 
Всеукраїнському конкурсі "Шкільна бібліотека" 

-20000 

9 2.64 
Участь педагогів та вихованців навчальних закладів у 
всеукраїнських та міжнародних проектах; обмін делегаціями 

-20000 

  Всього -98700 
  Підпрограма 3. Розвиток позашкільної освіти  

10 3.4 
Забезпечення проведення обласних та участь у всеукраїнських 
конкурсах з фахової майстерності позашкільних закладів 

-1600 

11 3.11 
Здійснювати комп’ютеризацію позашкільних навчальних закладів 
та підключення їх до мережі Інтернет 

-18400 

  Всього -20000 
  Підпрограма 4. Обдаровані діти  

12 4.10 
Організація, участь та проведення олімпіад, конкурсів, турнірів, 
зльотів, змагань, фестивалів, оглядів, науково-практичних 
конференцій тощо 

-5700 



продовження додатка 3 

 
№ 
з/п 

№ з/п 
підпро-
грами 

Найменування заходу 
Сума, 
грн. 

13 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 

-15600 

  Всього -21300 
  Підпрограма 7. Шкільний автобус  

14 7.6 
Передбачати в обласному та місцевих бюджетах кошти на 
придбання автобусів для перевезення учнів та педагогічних 
працівників, які проживають у сільській місцевості 

7600000 

  Всього 7600000 
 


