
  
УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія обласної ради 

з питань бюджету, фінансів та податків 
 
 
 
 

 
 
 

Протокол № 31 
 засідання постійної комісії обласної ради 
з питань бюджету, фінансів та податків  

 
від 09.12.2016 року 
м. Івано-Франківськ 

 
Всього членів комісії: 12 чол. 
Присутні: М.Палійчук, Б.Кобилянський, 
М.Кузьма, І.Данів, В.Дудкевич, 
О.Мельниченко, В.Попович, Д.Сіреджук 
 
Запрошені: 
В.Яворський – в.о. директора департаменту 
соціальної політики облдержадміністрації. 
 
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 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. 

2. Різне. 
 
1. Слухали: В.Яворського про розподіл коштів субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей 

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

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



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. 

Виступив: 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, 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" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 

 
 
 
Голова постійної комісії Микола Палійчук 
 
 
 
Секретар постійної комісії  Микола Кузьма 


