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Протокол № 32 
 засідання постійної комісії обласної ради 

з питань бюджету, фінансів та податків  
 
від 16.12.2016 року 
м. Івано-Франківськ 

 
Всього членів комісії: 12 чол. 
Присутні: М.Палійчук, Б.Кобилянський, 
М.Кузьма, В.Дудкевич, П.Книшук, Г.Макота, 
В.Попович, Д.Сіреджук, Б.Соляник 
 
Запрошені: 
О.Сич – голова обласної ради; 
В.Гладій – перший заступник голови 
обласної ради; 
С.Басараб – заступник голови обласної 
ради; 
М.Савка – перший заступник голови 
обласної державної адміністрації; 
М.Королик – депутат обласної ради; 
Н.Іванів – директор департаменту 
будівництва, житлово-комунального 
господарства, містобудування та 
архітектури облдержадміністрації, депутат 
обласної ради; 
І.Мацькевич – директор департаменту 
фінансів облдержадміністрації; 
В.Яворський – в.о. директора департаменту 
соціальної політики облдержадміністрації; 
А.Пліхтяк – заступник начальника 
управління екології та природних ресурсів; 
О.Зрайко – заступник начальника 
управління міжнародного співробітництва, 
євроінтеграції, туризму та інвестицій 
облдержадміністрації; 
В.Кімакович – директор департаменту 
освіти, науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації; 

76004, м. Івано-Франківськ, 
вул. Грушевського, 21, каб. 514 
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факс (0342) 55-60-24 



І.Зельманович – в.о. головного бухгалтера 
департаменту освіти, науки та молодіжної 
політики облдержадміністрації; 
В.Федорів – заступник директора 
департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації; 
І.Андріїшин – заступник директора 
департаменту агропромислового розвитку 
облдержадміністрації; 
І.Васьків – начальник відділу забезпечення 
організації протиепізоотичних заходів 
головного управління Держспоживслужби в 
Івано-Франківській області; 
М.Паламарчук – начальник мобільно-
оперативної служби – заступник начальника 
управління з питань надзвичайних ситуацій 
та у справах захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи 
облдержадміністрації; 
В.Пачків – заступник начальника Управління 
ДСНС України в Івано-Франківській області; 
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 проект рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2017 рік". 
2. 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)". 

3. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до рішення 
обласної ради від 16.10.2015. № 1821-39/2015 "Про регіональну цільову 
Програму розвитку міжнародного співробітництва області на 2016-2020 роки". 

4. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до рішення 
обласної ради від 03.02.2014. № 1178-27/2014 "Про регіональну цільову 



програму впровадження в області III фази Швейцарсько-Українського проекту 
"Підтримка децентралізації в Україні" DESPRO на 2014-2017 роки". 

5. Про звіт голови обласної державної адміністрації щодо здійснення 
повноважень, делегованих обласною радою обласній державній адміністрації. 

6. Про проект рішення обласної ради "Про затвердження обласної 
комплексної Програми соціального захисту населення Івано-Франківської 
області на 2017-2021 роки". 

7. Про внесення змін до календарного плану заходів на 2016 рік обласної 
комплексної Програми соціального захисту населення Івано-Франківської 
області у 2012-2016 роках. 

8. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до комплексної 
цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Івано-Франківської 
області на 2016-2020 роки". 

9. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до обласної 
цільової соціальної програми з оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 
роки". 

10. Про внесення змін до календарного плану заходів на 2016 рік обласної 
комплексної Програми соціального захисту населення Івано-Франківської 
області у 2012-2016 роках. 

11. Про внесення змін до календарного плану заходів на 2016 рік 
Регіональної цільової програми проведення лабораторно-діагностичних та 
лікувально-профілактичних робіт у сфері ветеринарної медицини в Івано-
Франківській області в 2016 році. 

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

бюджет на 2017 рік". 
Виступили: П.Книшук, В.Попович, О.Сич, М.Палійчук. 
Вирішили:  

1) Викласти в такій редакції: 
пункт 5 проекту рішення: 
Встановити обсяг резервного фонду обласного бюджету на 2017 рік в сумі 

1000,0 тис. гривень.  
Обласній державній адміністрації спільно з обласною радою виділяти 

кошти з резервного фонду обласного бюджету на здійснення заходів згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 р. № 415 "Про 
затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету", а у 
обсягах більше 100,0 тис. гривень – після погодження з постійною комісією 
обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків, крім заходів, пов’язаних 
з обороноздатністю держави. 

Спрямовувати інші субвенції місцевим бюджетам на такі заходи за 
погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та  
податків з подальшим затвердженням на сесії обласної ради. 

пункт 10 проекту рішення: 
Головним розпорядникам коштів обласного бюджету забезпечити в 

першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників 
бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов 
оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків 
за продукти харчування, придбання медикаментів та перев’язувальних 
матеріалів, за електричну та теплову енергію, водопостачання, 
водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються 
бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у 



натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів 
відповідних бюджетних асигнувань: 

пункт 13 проекту рішення: 
Обласній державній адміністрації до 01.03.2017 року подати до обласної 

ради для погодження з постійними комісіями обласної ради з питань соціально-
економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і 
середнього бізнесу, з питань розвитку промисловості, будівництва, архітектури, 
дорожнього та житлово-комунального господарства, з питань бюджету, 
фінансів та податків пропозиції щодо пооб’єктного розподілу бюджету розвитку 
обласного бюджету  

Обласній державній адміністрації до 01.03.2017 року подати до обласної 
ради для погодження постійними комісіями з питань екології та раціонального 
природокористування та з питань бюджету, фінансів та податків пропозиції 
щодо переліку природоохоронних заходів, що будуть фінансуватися за рахунок 
коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та 
переліку природоохоронних заходів, що будуть фінансуватися за рахунок 
залишку коштів обласного фонду охорони навколишнього природного 
середовища, що сформується станом на 01.01.2017 року. 

пункт 16 проекту рішення: 
Встановити, що розподіл вільного залишку коштів загального фонду та 

залишку коштів спеціального фонду, які сформуються станом на 01.01.2017 
року у міжсесійний період здійснюється розпорядженнями голови обласної 
державної адміністрації та голови обласної ради за погодженням із постійною 
комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків з подальшим 
затвердженням на сесії обласної ради. 

пункт 17 проекту рішення: 
Додатки 1-7 до цього рішення є його невід'ємною частиною. 

доповнити проект рішення пунктом 8 такого змісту: 
Затвердити перелік розпорядників субвенції - переможців обласних 

конкурсів проектів та програм розвитку місцевого самоврядування в сумі 
24156,9 тис. гривень згідно з додатком 7. 

доповнити проект рішення пунктом 18 такого змісту: 
Дозволити департаменту охорони здоров'я обласної державної 

адміністрації як головному розпоряднику бюджетних коштів у разі неможливості 
забезпечення необхідного рівня спеціалізованої медичної допомоги у 
лікувально-профілактичних закладах області здійснювати видатки на лікування 
хворих за її межами у рамках відповідних призначень, передбачених на 
виконання відповідних регіональних цільових програм. 

доповнити проект рішення пунктом 19 такого змісту: 
Управлінню спорту обласної державної адміністрації погодити з 

постійними комісіями обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи 
слова і з питань бюджету, фінансів та податків розподіл видатків, передбачених 
за КПКВК 13151100 "Інші видатки" для надання фінансової підтримки 
громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування. 

доповнити проект рішення пунктом 20 такого змісту: 
Управлінню культури, національностей та релігій обласної державної 

адміністрації погодити з постійними комісіями обласної ради з питань 
гуманітарної політики і свободи слова і з питань бюджету, фінансів та податків 
розподіл видатків, передбачених за  КПКВК 2414030 "Філармонії, музичні 
колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи" на проведення 
культурно-мистецьких заходів. 



доповнити проект рішення пунктом 21 такого змісту: 
Департаменту соціальної політики облдержадміністрації погодити з 

постійними комісіями обласної ради з питань охорони здоров'я та соціальної 
політики, з питань бюджету, фінансів та податків розподіл видатків, 
передбачених за КПКВК 1513400 "Інші видатки на соціальний захист 
населення" для надання фінансової підтримки громадським організаціям 
інвалідів і ветеранів. 

доповнити проект рішення пунктом 22 такого змісту: 
Головним розпорядникам коштів (виконавцям програм) підготувати та 

подати до обласної ради для розгляду відповідними постійними комісіями 
обласної ради та постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та 
податків переліки заходів щодо реалізації галузевих регіональних цільових 
програм на 2017 рік, які проводитимуться в межах коштів, передбачених цим 
рішенням. 

Переліки заходів щодо реалізації у 2017 році регіональної цільової 
програми зовнішнього освітлення селищних та сільських населених пунктів 
області до 2020 року і регіональної програми будівництва, реконструкції та 
модернізації об'єктів дорожньо-транспортної інфраструктури Івано-Франківської 
області до 2020 року також погоджувати із постійною комісією обласної ради з 
питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, 
розвитку малого і середнього бізнесу. 

Департаменту фінансів обласної державної адміністрації здійснювати 
фінансування програм, кошти на виконання яких передбачені в обласному 
бюджеті на 2017 рік, після погодження переліків заходів постійними комісіями 
обласної ради. 

доповнити проект рішення пунктом 23 такого змісту: 
Головним розпорядникам коштів щотижнево після оплати товарів, робіт і 

послуг за бюджетні кошти оприлюднювати на офіційних інтернет-сторінках 
інформацію про постачальника із зазначенням ціни за одиницю товару та 
вартості робіт і послуг в розрізі підвідомчих закладів та установ. 

Рекомендувати підприємствам, які виконують будівельно-монтажні роботи 
на об'єктах соціально-культурної сфери області, на офіційних інтернет-
сторінках оприлюднювати інформацію про детальну калькуляцію витрат таких 
робіт та ціни на будівельні матеріали, що використані для їх виконання. 

доповнити проект рішення пунктом 24 такого змісту: 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації після 

затвердження місцевих бюджетів на 2017 рік провести аналіз їх забезпеченості 
видатками на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до 
встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної 
заробітної плати; проведення розрахунків за продукти харчування, придбання 
медикаментів та перев’язувальних матеріалів, за енергоносії, які споживаються 
бюджетними установами, та подати його обласній раді до 01.03.2017 року. 

доповнити проект рішення пунктом 25 такого змісту: 
Обласній державній адміністрації щоквартально подавати інформацію 

обласній раді про виконання обласного бюджету у 2017 році за доходами і 
видатками за формою, встановленою постійною комісією обласної ради з 
питань бюджету, фінансів та податків. 

У зв’язку з цим пункти 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 проекту 
рішення вважати відповідно пунктами 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 27. 

 
Голосували: 
"за" – 9 



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

2). Збільшити доходи загального фонду обласного бюджету на суму 
4806,9 тис. гривень; 

3). По обласній раді: 
– збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду за КПКВК 

0110170 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної ради" на суму 450,0 тис. гривень, зокрема за 
КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування"; 

– збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду за КПКВК "Інші 
видатки" по Програмі забезпечення діяльності Івано-Франківської обласної 
ради на 2016-2018 роки на суму 200,0 тис. гривень; 

4) По департаменту фінансів облдержадміністрації: 
– збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду за КПКВК 

7618800 "Інші субвенції місцевим бюджетам" по Програмі розвитку місцевого 
самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки на суму 
4156,9 тис. гривень. 

5). Збільшити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду 
(видатки розвитку) на суму 4806,9 тис. гривень. 

 

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

Департаменту фінансів облдержадміністрації доопрацювати проекті 
рішення "Про обласний бюджет на 2017 рік" з врахуванням пропозицій постійної 
комісії та подати його обласній раді. 

 

2. Слухали: А.Пліхтяка 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)". 

Виступили: В.Попович, О.Сич, П.Книшук, Г.Макота, М.Палійчук. 
Вирішили:  
1) управлінню екології та природних ресурсів облдержадміністрації 

підготувати та надати обласній раді пояснювальну записку до проекту рішення 
та порівняльну таблицю стосовно змін, що вносяться; 

2) рекомендувати внести проект рішення 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)" на розгляд дванадцятої сесії обласної ради із 
врахуванням пропозиції П. Книшука, а саме: 

у пункті 48 додатку цифри "239,534" замінити цифрами "69,985"; 
у пункті 47 додатку цифри "125,0" замінити цифрами "202,528"; 
у пункті 46 додатку цифри "95,708" замінити цифрами "187,729". 
 

Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 



"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
3. Слухали: О.Зрайка про проект рішення обласної ради "Про внесення 

змін до рішення обласної ради від 16.10.2015. № 1821-39/2015 "Про 
регіональну цільову Програму розвитку міжнародного співробітництва області 
на 2016-2020 роки". 

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

рішення обласної ради від 16.10.2015. № 1821-39/2015 "Про регіональну 
цільову Програму розвитку міжнародного співробітництва області на 2016-2020 
роки" на розгляд дванадцятої сесії обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
4. Слухали: О.Зрайка про проект рішення обласної ради "Про внесення 

змін до рішення обласної ради від 03.02.2014. № 1178-27/2014 "Про 
регіональну цільову програму впровадження в області III фази Швейцарсько-
Українського проекту "Підтримка децентралізації в Україні" DESPRO на 2014-
2017 роки". 

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

змін до рішення обласної ради від 03.02.2014. № 1178-27/2014 "Про 
регіональну цільову програму впровадження в області III фази Швейцарсько-
Українського проекту "Підтримка децентралізації в Україні" DESPRO на 2014-
2017 роки" на розгляд дванадцятої сесії обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
5. Слухали: М.Савку про звіт голови обласної державної адміністрації 

щодо здійснення повноважень, делегованих обласною радою обласній 
державній адміністрації. 

Виступили: В.Попович, М.Палійчук. 
Вирішили: рекомендувати внести проект рішення проект "Про звіт голови 

обласної державної адміністрації щодо здійснення повноважень, делегованих 
обласною радою обласній державній адміністрації" на розгляд дванадцятої 
сесії обласної ради. 

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



6. Слухали: В.Яворського про проект рішення обласної ради "Про 
затвердження обласної комплексної Програми соціального захисту населення 
Івано-Франківської області на 2017-2021 роки". 

Виступили: В.Попович, О.Сич, І.Мацькевич, М.Палійчук. 
Вирішили:  
1) департаменту соціальної політики облдержадміністрації на тринадцяту 

сесію обласної ради підготувати та подати проект рішення "Про виконання 
обласної комплексної Програми соціального захисту населення Івано-
Франківської області у 2012-2016 роках"; 

2) рекомендувати внести проект рішення проект "Про затвердження 
обласної комплексної Програми соціального захисту населення Івано-
Франківської області на 2017-2021 роки" на розгляд дванадцятої сесії обласної 
ради. 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
7. Слухали: В.Яворського про внесення змін до календарного плану 

заходів на 2016 рік обласної комплексної Програми соціального захисту 
населення Івано-Франківської області у 2012-2016 роках. 

Виступили: О.Сич, Г.Макота, М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа облдержадміністрації від 12.12.2016 року 

№ 1465/0/2-16/01-132 погодити внесення змін до календарного плану заходів на 
2016 рік обласної комплексної Програми соціального захисту населення Івано-
Франківської області у 2012-2016 роках (додаток 1). 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
8. Слухали:  М.Паламарчука про проект рішення обласної ради "Про 

внесення змін до комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного 
захисту Івано-Франківської області на 2016-2020 роки". 

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

змін до комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту 
Івано-Франківської області на 2016-2020 роки" на розгляд дванадцятої сесії 
обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
9. Слухали:  В.Кімаковича про проект рішення обласної ради "Про 

внесення змін до обласної цільової соціальної програми з оздоровлення та 
відпочинку дітей на 2016-2020 роки". 

 



Виступили: О.Сич, В.Гладій, В.Попович, П.Книшук, Б.Кобилянський, 
М.Палійчук. 

Вирішили:  
1) рекомендувати внести проект рішення проект "Про внесення змін до 

обласної цільової соціальної програми з оздоровлення та відпочинку дітей на 
2016-2020 роки" на розгляд дванадцятої сесії обласної ради; 

2) департаменту освіти, науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації подати пропозиції щодо нових методів оздоровлення 
дітей та ліквідації пришкільних таборів у кінці навчального року. 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
10. Слухали: В.Яворського про внесення змін до календарного плану 

заходів на 2016 рік обласної комплексної Програми соціального захисту 
населення Івано-Франківської області у 2012-2016 роках. 

Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа облдержадміністрації від 15.12.2016 року 

№ 1478/0/2-16/01-132 погодити внесення змін до календарного плану заходів на 
2016 рік обласної комплексної Програми соціального захисту населення Івано-
Франківської області у 2012-2016 роках (додаток 2). 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
11. Слухали: І.Андріїшина про внесення змін до календарного плану 

заходів на 2016 рік Регіональної цільової програми проведення лабораторно-
діагностичних та лікувально-профілактичних робіт у сфері ветеринарної 
медицини в Івано-Франківській області в 2016 році. 

Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа облдержадміністрації від 16.12.2016 року 

№ 1480/0/2-16/01-132 погодити внесення змін до календарного плану заходів на 
2016 рік Регіональної цільової програми проведення лабораторно-
діагностичних та лікувально-профілактичних робіт у сфері ветеринарної 
медицини в Івано-Франківській області в 2016 році (додаток 3). 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
12 Різне. 
 
12.1. Слухали: Н.Іваніва про внесення змін до рішень обласної ради та 

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

Виступили: В.Попович, О.Сич, П.Книшук, Г.Макота, М.Палійчук. 



Вирішили: відповідно до листа облдержадміністрації від 16.12.2016 року 
№ 1488/0/2-16/01-132: 

І. Погодити внесення змін до: 
1) рішення обласної ради від 12.08.2016. № 248-7/2016 "Про внесення змін 

до обласного бюджету на 2016 рік", а саме: 
– у п. 4.2. кошти в сумі 320,0 тис. гривень, передбачені департаменту 

будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та 
архітектури облдержадміністрації на капітальний ремонт приміщення 
Солотвинської ЗОШ І-ІІІ  ступенів Богородчанського району спрямувати на такі 
об’єкти: 

добудова незавершеного будівництва загальноосвітньої школи в смт. 
Солотвин Богородчанського району (корпус № 3, нове будівництво) – 10,0 тис. 
гривень; 

реконструкція вуличного освітлення у с. Бортники Тлумацького району 
Івано-Франківської області – 89,9 тис. гривень (як субвенцію Тлумацькому 
районному бюджету); 

реконструкція вуличного освітлення у с. Надорожна Тлумацького району 
Івано-Франківської області – 69,0 тис. гривень (як субвенцію Тлумацькому 
районному бюджету); 

реконструкція вуличного освітлення у с. Королівка Тлумацького району 
Івано-Франківської області – 70,3 тис. гривень (як субвенцію Тлумацькому 
районному бюджету); 

реконструкція вуличного освітлення у с. Прибилів Тлумацького району 
Івано-Франківської області – 80,8 тис. гривень (як субвенцію Тлумацькому 
районному бюджету). 

2) до протоколу засідання постійної комісії обласної ради з питань 
бюджету, фінансів та податків від 08.12.2016 р. № 30, зокрема: 

– у п. 8.6. кошти в сумі 260,0 тис. грн., передбачені департаменту фінансів 
облдержадміністрації для надання субвенції Богородчанському районному 
бюджету на проведення капітального ремонту Богородчанської ЗОШ  
І-ІІІ ступенів № 2 на вул. Я. Мудрого, 14 в смт. Богородчани спрямувати 
департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації для фінансування робіт на 
об’єкті "Капітальний ремонт Богородчанської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2"; 

– у п. 8.6. кошти в сумі 150,0 тис. гривень, передбачені департаменту 
фінансів облдержадміністрації для надання субвенції Галицькому районному 
бюджету на проведення капітального ремонту будинку культури в с. Дубівці 
Галицького району спрямувати департаменту будівництва, житлово-
комунального господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації для проведення вказаних робіт; 

– у п. 8.4. кошти в сумі 200,0 тис. гривень, передбачені департаменту 
будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та 
архітектури облдержадміністрації для капітального ремонту приміщення 
Любківського навчально-виховного комплексу І ступеня Снятинського району 
спрямувати департаменту фінансів облдержадміністрації для надання субвенції 
Снятинському районному бюджету на проведення вказаних робіт; 

– у п. 8.4. назву об’єкта "Проведення ремонтно-будівельних робіт у 
пологовому відділенні обласного перинатального центру" замінити на 
"Капітальний ремонт приміщень пологового відділення обласного 
перинатального центру в м. Івано-Франківську"; 

– у п. 3. слова "(для служби автомобільних доріг в області)" вилучити, 
назву об’єкта "Ремонт автомобільної дороги Калуш – Осмолода" замінити на 
"Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. І. Франка в с. Гриньків 
Осмолодської сільської ради Івано-Франківської області". 



3) до розподілу коштів спеціального фонду обласного бюджету, 
передбачених на виконання заходів Регіональної програми будівництва, 
реконструкції та модернізації об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури 
Івано-Франківської області до 2020 року", а саме кошти в сумі 50,0 тис. гривень, 
передбачені департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації для поточного ремонту 
вул. Бащенка в с. Татарів спрямувати на капітальний ремонт провулку  
Петраша в м. Яремче Івано-Франківської області. 

4) протоколу засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків від 30.11.2016 р. № 29: 

– у п. 24.2 кошти в сумі 150,0 тис. гривень, передбачені департаменту 
будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та 
архітектури облдержадміністрації для будівництва водопроводу по 
вул. Польова, Чорновола, Шевченка, Набережна, 9 Травня, Б. Хмельницького в 
с. Вістова Калуського району Івано-Франківської області спрямувати 
департаменту фінансів облдержадміністрації для надання субвенції Калуському 
районному бюджету на проведення зазначених робіт;  

– у п. 24.1 після позиції "Капітальний ремонт Жураківської 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Богородчанського району Івано-
Франківської області – 40,0 тис. гривень" додати позицію "Реконструкція 
нежитлової будівлі (приміщення старої школи) під дитячий садок в с. Лісний 
Хлібичин Коломийського району – 4,0 тис. гривень". 

5) рішення обласної ради від 10.06.2016. № 194-5/2016 "Про внесення змін 
до обласного бюджету на 2016 рік", зокрема: 

– у п. 3.2 зменшити бюджетні призначення, передбачені департаменту 
будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та 
архітектури облдержадміністрації по спеціальному фонду (видатки розвитку) 
для капітального ремонту приміщення Коломийського академічного обласного 
українського драматичного театру ім. І. Озаркевича на суму 150,0 тис. гривень 
та спрямувати їх департаменту освіти, науки та молодіжної політики по 
загальному фонду (видатки споживання) за КФКВ 070501 "Професійно-технічні 
заклади освіти" в сумі 150,0 тис. гривень для придбання матеріалів та 
проведення поточного ремонту приміщень Брошнівського професійного 
лісопромислового ліцею. 

При цьому, зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 150,0 тис. гривень. 

 
ІІ. Погодити внесення змін до обсягів фінансування ремонтно-будівельних 

робіт на таких об’єктах соціально-культурного призначення області (по 
департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації), затверджених відповідно 
до: 

1) рішення обласної ради від 10.06.2016. № 194-5/2016 "Про внесення змін 
до обласного бюджету на 2016 рік": 

– "капітальний ремонт приміщення Видинівської ЗОШ І-ІІ ступенів 
Снятинського  району" суму 200,0 тис. гривень замінити на 198,441 тис. 
гривень; 

– "капітальний ремонт приміщення адмінбудинку в с. Височанка 
Галицького району" суму 20,0 тис. гривень замінити на 18,397 тис. гривень; 

– "капітальний ремонт приміщення Івано-Франківського муніципального 
центру дозвілля" суму 600,0 тис. гривень замінити на 587,012 тис. гривень; 

– "капітальний ремонт приміщення Чорноославської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Надвірнянського району" суму 150,0 тис. гривень замінити на 146,411 тис. 
гривень; 



– позицію "Капітальний ремонт приміщення Коломийського академічного 
обласного українського драматичного театру ім. І.Озаркевича – 150,0 тис. 
гривень" вилучити. 

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

– "капітальний ремонт приміщення будинку культури в с. Вікторів 
Галицького району" суму 260,0 тис. гривень замінити на 257,178 тис. гривень; 

– "капітальний ремонт  приміщень Галицької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2" суму 
250,0 тис. гривень замінити на 246,432 тис. гривень; 

– "капітальний ремонт даху в Задубрівській ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Снятинського району" суму 580,0 тис. гривень замінити на 575,629 тис. гривень. 

3) рішення обласної ради від 12.08.2016. № 248-7/2016 "Про внесення змін 
до обласного бюджету на 2016 рік": 

– "капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини 
с. Торговиця Городенківського району (утеплення стін фасаду)" суму 230,0 тис. 
гривень замінити на 227,132 тис. гривень; 

– "капітальний ремонт системи опалення Голинської ЗОШ Калуського 
району" суму 250,0 тис. гривень замінити на 245,264 тис. гривень; 

– "позицію "Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу в 
с. Бринь Галицького району – 50,0 тис. гривень" вилучити. 

4) протоколу засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків від 05.07.2016 р. № 16: 

– "капітальний ремонт приміщення по вул. Винниченка, 8 в м. Галичі" суму 
85,0 тис. гривень замінити на 72,066 тис. гривень. 

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

– "капітальний ремонт приміщень корпусу № 2 (КМЦ) обласного клінічного 
онкологічного диспансеру в м. Івано-Франківську" суму 926,2 тис. гривень 
замінити на 923,308 тис. гривень; 

– "капітальний ремонт ДНЗ в с. Підвисоке Снятинського району" суму 
260,0 тис. гривень замінити на 255,514 тис. гривень. 

6) розпорядження облдержадміністрації та обласної ради від 11.03.2016. 
року № 123/151-р: 

– "капітальний ремонт Рогатинської центральної районної лікарні" суму 
300,0 тис. гривень замінити на 294,712 тис. гривень. 

7) розпорядження облдержадміністрації та обласної ради від 27.04.2016. 
року № 268/396-р: 

– "капітальний ремонт (заміна вікон) в Івано-Франківській спеціалізованій 
дитячо-юнацькій спортивній школі Олімпійського резерву № 1" суму 350,0 тис. 
гривень замінити на 342,511 тис. гривень. 

 
ІІІ. Передбачити спрямування вивільнених коштів в сумі 271,193 тис. 

гривень на такі об’єкти:  
1) для департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 

містобудування та архітектури облдержадміністрації (257,193 тис. гривень): 
– капітальний ремонт Жураківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Богородчанського району Івано-Франківської області – 20,0 тис. гривень; 
– капітальний ремонт частини адмінприміщення на першому та другому 

поверхах, вул. Грушевського, 21, м. Івано-Франківськ – 234,093 тис. гривень; 
– капітальний ремонт приміщення Залуквянської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Галицького району – 3,1 тис. гривень. 
2) для департаменту фінансів облдержадміністрації з метою надання 

субвенції Верховинському районному бюджету на такий об’єкт: 



– капітальний ремонт (запровадження енергозберігаючих технологій) 
Стебнівського сільського клубу та благоустрій довкола клубу Верховинського 
району – 14,0 тис. гривень. 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
12.2. Слухали: В.Кімаковича про внесення змін до бюджетних призначень 

по департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації. 
Виступили: В.Попович, М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа облдержадміністрації від 16.12.2016 року 

№ 9601/1/1-16/01-132: 
1) погодити передачу бюджетних призначень, передбачених у 2016 році 

департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації у 
спеціальному фонді обласного бюджету за КФКВ 070807 "Інші освітні 
програми", в сумі 525,0 тис. гривень департаменту фінансів 
облдержадміністрації за КФКВ 250380 "Інші субвенції" для надання субвенцій з 
обласного бюджету для зміцнення матеріально-технічної бази навчальних 
закладів області:  

по загальному фонду в сумі 345,0 тис. гривень: 
Верховинському районному бюджету – 40,0 тис. гривень (Голошинський 

ДНЗ "Дюймовочка" – 20,0 тис. гривень, Замагорівський ДНЗ "Лісова казка" – 
20,0 тис. гривень); 

Галицькому районному бюджету – 10,0 тис. гривень (Сапогівський НВК); 
Долинському районному бюджету – 25,0 тис. гривень (Станківецька ЗОШ  

І ступеня); 
Калуському районному бюджету – 25,0 тис. гривень (Завійська ЗОШ  

І-ІІ ступенів); 
Коломийському районному бюджету – 5,0 тис. гривень (Джурківський НВК 

"ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ)"; 
Косівському районному бюджету – 45,0 тис. гривень (Кобаківська ЗОШ  

І-ІІІ ступенів – 25,0 тис. гривень, Яблунівська ЗОШ І-ІІІ ступенів – 20,0 тис. 
гривень); 

Надвірнянському районному бюджету – 25,0 тис. гривень (Ланчинська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів); 

Рогатинському районному бюджету – 75,0 тис. гривень (Васючинська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів – 30,0 тис. гривень, Заланівська ЗОШ І-ІІ ступенів – 25,0 тис. 
гривень, Пуківська ЗОШ І-ІІІ ступенів – 20,0 тис. гривень); 

Рожнятівському районному бюджету – 25,0 тис. гривень (Сваричівський 
ДНЗ "Колобок" – 10,0 тис. гривень, Рожнятівський ДНЗ "Золота рибка" – 
15,0 тис. гривень); 

Снятинському районному бюджету – 25,0 тис. гривень (Новоселицька ЗОШ 
І-ІІ ступенів); 

Тисменицькому районному бюджету – 25,0 тис. гривень (Стриганецький 
НВК "ЗОШ І-ІІ ступенів –ДНЗ"); 

Болехівському міському бюджету – 20,0 тис. гривень (Гузіївська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів); 

по спеціальному фонду (видатки розвитку) в сумі 180,0 тис. гривень: 
Верховинському районному бюджету – 25,0 тис. гривень (Черемошнянська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів); 



Галицькому районному бюджету – 35,0 тис. гривень (Кінашівська ЗОШ  
І-ІІІ ступенів – 15,0 тис. гривень, Вікторівський ДНЗ "Пролісок" - 10,0 тис. 
гривень, Крилоська ЗОШ І-ІІІ ступенів – 10,0 тис. гривень); 

Коломийському районному бюджету – 20,0 тис. гривень (Отинійський ДНЗ 
"Веселка"); 

Надвірнянському районному бюджету – 50,0 тис. гривень (Ланчинська 
ЗОШ І-ІІ ступенів); 

Тисменицькому районному бюджету – 50,0 тис. гривень (Старолисецька 
ЗОШ І-ІІІ ступенів). 

При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду на суму 345,0 тис. гривень. 

2) в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 
департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації на 
2016 рік, погодити перерозподіл видатків шляхом зменшення їх обсягу за: 

КФКВ 070807 "Інші освітні програми" по загальному фонду (видатки 
споживання) в сумі 54,83 тис. гривень та спеціальному фонду (видатки 
розвитку) в сумі 58,94 тис. гривень,  

КФКВ 091103 "Соціальні програми і заходи державних органів у справах 
молоді" на виконання обласної цільової соціальної програми "Молодь 
Прикарпаття" на 2016-2020 роки  по загальному фонду в сумі 60,0 тис. гривень 

і збільшення їх обсягу: 
по загальному фонду (видатки споживання) за: 
КФКВ 070304 "Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші 

заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку" – 
49,37 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" – 103,0 тис. гривень; 

КФКВ 070601 "Вищі заклади освіти І та ІІ рівнів акредитації" – 15,0 тис. 
гривень; 

по спеціальному фонду (видатки розвитку) за: 
КФКВ 070303 "Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім’ї)" – 

6,4 тис. гривень 
При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету 

розвитку спеціального фонду на суму 52,54 тис. гривень. 
3) погодити спрямування частини залишку коштів освітньої субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам, який склався станом на 01.01.2016 
року: 

– департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації 
по спеціальному фонду (видатки розвитку) за КФКВ 070807 "Інші освітні 
програми" в сумі 100,0 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 100,0 тис. гривень. 

– департаменту фінансів облдержадміністрації по загальному фонду за 
КФКВ 250352 "Субвенція за рахунок коштів освітньої субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду" в 
сумі 1000,0 тис. гривень для надання субвенції   Коломийському районному 
бюджету на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що 
проживають у сільській місцевості; 



4) внести зміни до переліку заходів на 2016 рік Програми розвитку освіти 
Івано-Франківщини на 2016-2023 роки (додаток 4); 

5) внести зміни до календарного плану заходів на 2016 рік обласної 
цільової соціальної програми "Молодь Прикарпаття" на 2016-2020 роки 
(додаток 5). 

 

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

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

Виступили: В.Попович, Г.Макота, О.Сич, М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа облдержадміністрації від 09.12.2016 року 

№ 1455/0/2-16/01-132: 
1) Погодити спрямування коштів з резервного фонду обласного бюджету 

як субвенцію: 
– Рогатинському районному бюджету в сумі 2,0 тис. гривень для: 
надання допомоги жительці села Фрага Рогатинського району 

Коритко Г. Б. на відновлення житлового будинку, пошкодженого внаслідок 
буревію 1 серпня 2016 року – 1,0 тис. гривень (розпорядження 
облдержадміністрації та обласної ради від 05.12.2016 року № 834/932-р); 

надання допомоги жителю села Фрага Рогатинського району 
Сташківу Р. В. на відновлення житлового будинку, пошкодженого внаслідок 
буревію 1 серпня 2016 року – 1,0 тис. гривень (розпорядження 
облдержадміністрації та обласної ради від 05.12.2016 року № 835/933-р); 

– Долинському районному бюджету в сумі  5,0 тис. гривень для надання 
допомоги жителю села Солуків Долинського району Новікову Ю. І. на відбудову 
житлового будинку, пошкодженого внаслідок пожежі 20 липня 2016 року 
(розпорядження облдержадміністрації та обласної ради від 05.12.2016 року 
№ 833/931-р). 

 

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

2) Погодити внесення змін 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 у позиції 4) підпункту 1.2. пункту 1 вилучити абзац: 

"Яблуницького сільського бюджету Яремчанської міської ради для 
співфінансування інвестиційного проекту "Поточний ремонт дороги Н-09 
Мукачево-Львів км 209+020 – км 218+400 – 1245,0 тис. гривень". 

 

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

3) Погодити перерозподіл коштів спеціального фонду обласного бюджету, 
передбачених на виконання заходів Регіональної програми будівництва, 
реконструкції та модернізації об`єктів дорожньо-транспортної інфраструктури 



Івано-Франківської області до 2020 року, зокрема кошти передбачені 
Галицькому районному бюджету в сумі 900,0 тис. гривень на проведення 
поточного ремонту дороги Тустань – Маріямпіль – Довге викласти в такій 
редакції: 

– км 0+260 км – 0+800 – 200,0 тис. гривень; 
– км 0+500 км – 0+750 – 200,0 тис. гривень; 
– км 0+840 км – 0+980 – 155,0 тис. гривень; 
– км 1+100 км – 1+400 – 200,0 тис. гривень; 
– км 1+300 км – 1+450 – 145,0 тис. гривень. 
 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
12.4. Слухали: І.Мацькевич про внесення змін до обласного бюджету на 

2016 рік. 
Виступили: В.Попович, Б.Кобилянський, О.Сич, П.Книшук, М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа облдержадміністрації від 16.12.2016 року 

№ 1485/0/2-16/01-132: 
1) департаменту фінансів облдержадміністрації у формі таблиці подати 

постійній комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків 
інформацію про спрямування місцевими бюджетами коштів на виплату 
заробітної плати працівникам закладів освіти та медичних установ; 

2) пункти 1 та 2 листа облдержадміністрації розглянути на наступному 
комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків, яке відбудеться 
23.12.2016 року; 

3) департаменту фінансів облдержадміністрації при підготовці питань на 
розгляд постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків 
подавати відповідні пропозиції окремими листами. 

 

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

4) Погодити перерозподіл бюджетних призначень, передбачених 
департаменту соціальної політики облдержадміністрації на 2016 рік по 
загальному фонду (видатки споживання) зменшивши їх за КФКВ 091212 
"Обробка інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій" на суму 
19,0 тис. гривень, за КФКВ 091303 "Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, 
ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування" – 
на 11,0 тис. гривень та відповідно збільшивши за КФКВ 090412 "Інші видатки на 
соціальний захист населення" на виконання заходів обласної комплексної 
Програми соціального захисту населення Івано-Франківської області у 2012-
2016 роках в сумі 30,0 тис. гривень на виготовлення посвідчень для батьків та 
дітей з багатодітних сімей.         

 

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



5) Погодити внесення змін до бюджетних призначень головних 
розпорядників коштів обласного бюджету, а саме: 

5.1. Зменшити бюджетні призначення: 
– департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації 

по загальному фонду (видатки споживання) на суму 166,83 тис. гривень, в тому 
числі за: 

КФКВ 091103 "Соціальні програми і заходи державних органів у справах 
молоді" на виконання обласної цільової соціальної програми "Молодь 
Прикарпаття" на 2016-2020 роки – 50,0 тис. гривень; 

КФКВ 070501 "Професійно-технічні заклади освіти" – 64,93 тис. гривень; 
КФКВ 070807 "Інші освітні програми" на реалізацію заходів Програми 

розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки –  51,9 тис. гривень, з них 
на оплату праці – 42,58 тис. гривень; 

– управлінню інформаційної діяльності облдержадміністрації по 
загальному фонду (видатки споживання) в сумі 217,8 тис. гривень, в тому числі 
за: 

КФКВ 120300 "Книговидання" – 142,2 тис. гривень; 
КФКВ 250404 "Інші видатки" – 75,6 тис. гривень; 
– департаменту фінансів облдержадміністрації по загальному фонду 

(видатки споживання) за КФКВ 250380 "Інші субвенції місцевим бюджетам" на 
додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА в сумі 39,8 тис. гривень (додаток 6), на 
поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій та інвалідів війни – 
56,6 тис. гривень (додаток 7). 

5.2. Збільшити бюджетні призначення 
– управлінню з питань цивільного захисту облдержадміністрації по 

загальному фонду (видатки споживання) за КФКВ 250404 "Інші видатки" в сумі 
49,950 тис. гривень на виконання заходів цільової програми запобігання 
виникненню надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та 
підвищення рівня готовності аварійно-рятувальної служби області до дій за 
призначенням на 2016-2020 роки. на закупівлю піноутворювача для Управління 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області. 

– департаменту фінансів облдержадміністрації по загальному фонду 
(видатки споживання) за КФКВ 250380 "Інші субвенції" для надання субвенції 
Коломийському районному бюджету в сумі 30,0 тис. гривень на придбання 
будівельних матеріалів для виконання ремонтних робіт в приміщенні клубу 
с. Угорники Коломийського району; 

– департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації по спеціальному 
фонду (видатки розвитку) за КФКВ 080101 "Лікарні" в сумі 304,68 тис. гривень.  

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду на суму 304,68 тис. гривень.  

– департаменту соціальної політики облдержадміністрації по загальному 
фонду (видатки споживання) в сумі 96,4 тис. гривень за КФКВ 090901 “Будинки-
інтернати (пансіонати) для літніх людей та інвалідів системи соціального 
захисту" для придбання продуктів харчування Погонянському 
психоневрологічному інтернату.  

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
6) Погодити внесення змін до підпункту 6 пункту 5 рішення обласної ради 

від 09.12.2016. № 334-11/2016 "Про внесення змін до обласного бюджету на 



2016 рік", замінивши слова і цифри  "КФКВ 250380 "Інші субвенції" на "КФКВ 
250313 "Стабілізаційна дотація". 

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

департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації. 
Виступили: О.Сич, В.Попович, П.Книшук, М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа облдержадміністрації від 16.12.2016 року 

№ 1487/0/2-16/01-132 погодити про 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, зокрема: 

за КФКВ 070701 "Заклади післядипломної освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації 
(академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, 
вдосконалення)" – 17,5 тис. гривень; 

за КФКВ 080101 "Лікарні" – 120,0 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)" – 28,0 тис. гривень; 

за КФКВ 080205 "Санаторії для дітей та підлітків (не туберкульозні)" – 
13,7 тис. гривень; 

за КФКВ 081002 "Інші заходи по охороні здоров'я" – 3,3 тис. гривень. 
2. Зменшити бюджетні призначення за КФКВ 081002 "Інші заходи по 

охороні здоров'я" на виконання заходів комплексної програми "Здоров'я 
населення Прикарпаття 2013-2020" на суму 30,0 тис. гривень та відповідно 
збільшити їх за КФКВ 081003 "Служби технічного нагляду за будівництвом та 
капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого 
господарського обслуговування – 30,0 тис. гривень, з них на оплату праці – 
15,0  тис. гривень. 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
12.6. Слухали: І.Мацькевич про внесення змін до проекту рішення 

обласної ради "Про обласний бюджет на 2017 рік". 
Виступили: О.Сич, В.Гладій, М.Палійчук. 
Вирішили: погодити внесення змін до проекту рішення обласної ради 

"Про обласний бюджет на 2017 рік", зокрема змінити форму таблиці додатка № 
3 до проекту рішення. 

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



 
12.7. Слухали: Я.Ткачівського про виділення додаткових коштів з 

обласного бюджету.  
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: департаменту фінансів облдержадміністрації подати 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 16.12.2016 року № 32 

 
Внесення змін до календарного плану заходів на 2016 рік 

комплексної Програми соціального захисту населення Івано-Франківської області у 2012-2016 роках 
 

Найменування 
коду тимчасової 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис. грн. 

Зміни, що 
вносяться, 

тис. грн.  

Уточнений 
план,  

тис. грн. 

090412 
Виготовлення посвідчень для батьків та дітей 
з багатодітних сімей (п. 1.11. з.п.) 

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації 

Грудень 
2016 року 

0,0 +30,0 30,0 

Всього за КТКВК 090412 0,0 +30,0 30,0 

 
 
 



Додаток 2 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 16.12.2016 року № 32 

 
Внесення змін до календарного плану заходів на 2016 рік 

комплексної Програми соціального захисту населення Івано-Франківської області у 2012-2016 роках 
 

Найменування 
коду тимчасової 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис. грн. 

Зміни, що 
вносяться, 

тис. грн.  

Уточнений 
план,  

тис. грн. 

090412 

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

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

впродовж 
року 

2820,0 +293,0 3113,0 

090412 

Поліпшення житлових умов сімей 
інвалідів І і ІІ груп, в яких проживають, 
двоє або більше інвалідів, багатодітних, 
малозабезпечених сімей, сімей, чиє 
житло пошкоджене внаслідок 
надзвичайної ситуації та інших категорій 
громадян, які відповідно до законодавства 
мають право на забезпечення житлом 
(п.1.10. з.п.) 

Департамент соціальної політики, 
департамент будівництва,Ю житлово-
комунального господарства, 
містобудування та архітектури, 
управління з питань надзвичайних 
ситуацій та у справах захисту 
населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи обласної 
державної адміністрації, районні 
державні адміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст обласного 
значення 

 впродовж 
року 

1500,0 -293,0 1207,0 

Всього за КТКВК 090412  0,0  

 
 



Додаток 3 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 16.12.2016 року № 32 

 
Внесення змін до календарного плану заходів на 2016 рік 

Регіональної цільової програми проведення лабораторно-профілактичних робіт у сфері ветеринарної медицини  
в Івано-Франківській області в 2016 році 

 
№ 
з/п 

Найменування заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, тис. грн. 

1 
Придбання діагностикумів та середовищ для 
проведення лабораторних досліджень на грип 
птиці, бруцельоз та лейкоз тварин 

Івано-Франківська регіональна державна 
лабораторія ветеринарної медицини 

протягом 
року 

+75,0 

2 

Придбання діагностикумів для виконання 
Регіональної цільової програми проведення 
лабораторно-профілактичних робіт по хворобі 
Ауєски 

Богородчанська районна державна лікарня 
ветеринарної медицини 

протягом 
року 

+8,0 

3 

Придбання діагностикумів для виконання 
Регіональної цільової програми проведення 
лабораторно-профілактичних робіт по хворобі 
Ауєски 

Снятинська районна державна лікарня 
ветеринарної медицини 

протягом 
року 

+8,0 

4 

Придбання діагностикумів для виконання 
Регіональної цільової програми проведення 
лабораторно-профілактичних робіт по хворобі 
Ауєски 

Тлумацька районна державна лікарня 
ветеринарної медицини 

протягом 
року 

+8,0 

5 

Придбання діагностикумів для виконання 
Регіональної цільової програми проведення 
лабораторно-профілактичних робіт по 
лептоспірозу та лейкозу тварин 

Городенківська районна державна лікарня 
ветеринарної медицини 

протягом 
року 

+18,0 

6 
Придбання діагностикумів для виконання 
Регіональної цільової програми проведення 
лабораторно-профілактичних робіт по 

Галицька районна державна лікарня 
ветеринарної медицини 

протягом 
року 

+9,0 

 



продовження додатка 3 
 

№ 
з/п 

Найменування заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, тис. грн. 

7 
Придбання діагностикумів для виконання 
Регіональної цільової програми проведення 
лабораторно-профілактичних робіт по 

Тисменицька районна державна лікарня 
ветеринарної медицини 

протягом 
року 

+15,0 

8 

Придбання ветеринарних препаратів для 
проведення профілактики сказу тварин та 
оздоровлення неблагополучних пунктів по 
інфекційних захворюваннях (сказ тварин) 

Івано-Франківська обласна державна лікарня 
ветеринарної медицини 

протягом 
року 

+10,0 

Всього:   +150,0 

 
 



Додаток 4 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 16.12.2016 року № 32 

 
 

Внесення змін до переліку заходів на 2016 рік  
Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки 

 
№ з/п 
підпро-
грами 

Найменування заходу Сума, грн. 

 
Департамент освіти, науки та молодіжної політики  

облдержадміністрації 
 

 Підпрограма 1. Розвиток системи дошкільної освіти  

1.8 
Забезпечувати в області організацію заходів з нагоди відзначення 
Всеукраїнського дня дошкілля в області та участь у Всеукраїнському 
святі 

-7,21 

1.13 

Проводити обласні конкурси педагогічної майстерності серед 
вихователів, інструкторів фізичного виховання, практичних 
психологів, методистів, завідувачів та інших працівників дошкільних 
закладів 

-949,25 

1.18 

Здійснювати заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази 
дошкільних закладів. Забезпечити дошкільні навчальні заклади 
ігровим матеріалом та спортивним інвентарем згідно з діючими 
вимогами 

-640,0 

1.20 

Забезпечувати дошкільні навчальні заклади сучасною комп’ютерною 
технікою, обладнанням для спортивних кімнат та майданчиків, 
тіньовими навісами, необхідними меблями тощо. Забезпечувати 
підключення дошкільних навчальних закладів до мережі Інтернет 

-35,0 

 Всього -1631,46 
 Підпрограма 2. Розвиток загальної середньої освіти  

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 

-13200,0 

2.12 

Забезпечити: 

-80,5 
– передплату науково-методичної, педагогічної та літературно-
публіцистичної преси для педагогічних колективів; 
– навчальні заклади науковими, навчально-методичними 
посібниками, розробками та іншою методичною літературою 

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 

3743,0 

2.23 
Оснащення загальноосвітніх навчальних закладів шкільними 
меблями 

-3841,0 

2.24 
Забезпечення зміцнення  матеріально-технічної бази загальноосвітніх 
навчальних закладів  

-300766,0 

2.47 Організовувати вивчення стану розвитку шкіл-інтернатів області -1735,15 

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

-360,0 

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

-5,65 

 Всього -317245,3 
 Підпрограма 3. Розвиток позашкільної освіти  

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

-3,0 

3.10 
Забезпечувати зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних 
навчальних закладів 

-884,32 



продовження додатка 4 

 
№ з/п 
підпро-
грами 

Найменування заходу Сума, грн. 

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

-35,0 

3.12 
Участь наукових та педагогічних працівників, вихованців, учнів та 
слухачів у міжнародних програмах, науково-практичних конференціях, 
змаганнях і конкурсах за напрямами позашкільної освіти 

-7,82 

 Всього -903,14 
 Підпрограма 4. Обдаровані діти  

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

-147294,36 

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

-4000,0 

4.15 
Проводити щорічні свята-зустрічі керівництва області з обдарованою 
молоддю, традиційне свято обдарованої молоді "Ми – надія твоя, 
Україно!" 

-390,9 

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 

-2650,43 

 Всього -154335,69 
 Програма 5. Вчитель  

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

-3109,4 

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 

-1,51 

5.22 
Виплачувати щорічні стипендії голови облдержадміністрації та голови 
обласної ради ветеранам праці системи освіти та видатним діячам 
освіти 

-11324,0 

 Всього -14434,91 

 
Підпрограма 6. Інформатизація та комп’ютеризація загальної 

середньої освіти 
 

6.1 
Забезпечувати загальноосвітні навчальні заклади навчальними 
комп’ютерними комплексами, мультимедійними класами. Провести 
заміну застарілої комп’ютерної техніки 

-150115,0 

 Всього -150115,0 
 Підпрограма 9. Розвиток професійно-технічної освіти  

9.9 
Забезпечити щорічне проведення обласних конкурсів фахової 
майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів 

-15,0 

9.10 
Забезпечити щорічне проведення обласних конкурсів професійної 
майстерності серед майстрів виробничого навчання професійно-
технічних навчальних закладів 

-62,5 

 Всього -77,5 
Разом по Програмі розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки -638770,0 

 



Додаток 5 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 16.12.2016 року № 32 

 
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. 1.18 
Проведення молодіжних  героїко-патріотичних та культурно-
мистецьких заходів під час відзначення державних, народних і 
традиційних свят, пам’ятних дат, важливих історичних подій 

-9100,00 

2. 1.27 

Реалізація проектів Всеукраїнської інформаційно-
профілактичної акції "Відповідальність починається з мене" 
("Контроль продажу", "Моє місто – моя відповідальність", 
"Паб-патруль" та ін.) 

-10000,0 

3. 1.30 
Організація екологічних та пізнавальних походів, мандрівок, 
акцій, екскурсій для молоді 

-4800,0 

Всього за пріоритетом І: -23900,00 
  Пріоритет ІІ. Здоровий та безпечний спосіб життя  

4. 2.2 

Реалізація проектів Всеукраїнської інформаційно-
профілактичної акції "Відповідальність починається з мене" 
("Молодь Прикарпаття за здоровий спосіб життя", 
"Відповідальне товариство") 

-10100,0 

5. 2.7 

Проведення інформаційно-профілактичних заходів до 
Міжнародного дня боротьби з тютюнопалінням, Дня боротьби 
з наркоманією  (26 липня),  Всесвітнього дня боротьби зі 
СНІДом (1 грудня) 

-4500,0 

6. 2.11 

Організація та проведення обласних акцій, флеш-мобів, 
фестивалів, форумів, конференцій, навчально-оздоровчих 
таборів, конкурсів, "круглих столів", виставок, семінарів, 
тренінгів з питань формування здорового способу життя 

-7100,0 

Всього за пріоритетом ІІ: -21700,0 
  Пріоритет ІІІ. Розвиток неформальної освіти  
7. 3.6 Підготовка та проведення Форуму молоді Прикарпаття -4000,0 

8. 3.11 
Забезпечення діяльності  обласного молодіжного  
інформаційно-методичного центру 

-6900,0 

9. 3.27 

Сприяння участі дітей та молоді Прикарпаття у міжнародних, 
всеукраїнських, обласних конференціях, форумах, з’їздах, 
злетах, фестивалях, конкурсах, турнірах, акціях, семінарах, 
змаганнях тощо 

-7300,0 

10. 3.37 
Проведення обласного конкурсу проектів та програм інститутів 
громадянського суспільства з молодіжної проблематики, 
підтримка проектів та програм переможців конкурсу 

-10000,0 

Всього за пріоритетом ІІІ: -28200,0 
  Пріоритет IV. Зайнятість та розвиток підприємницької 

діяльності молоді 
 

11 4.4 
Проведення Тижня профорієнтації та психологічної підтримки 
для молоді, що опинилась у складних життєвих обставинах 

-7200,0 

12 4.11 
Організація та проведення для сільської молоді обласної 
літньої школи започаткування власної справи "Бізнес-ідея" 

-7000,0 

13 4.17 
Проведення молодіжної патріотичної акції "Пліч-о-пліч: 
Карпати єднають волонтерів" 

-22000,0 

Всього за пріоритетом ІV: -36200,0 

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

-110000,0 



Додаток 6 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 16.12.2016 року № 32 

 
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  -4,00 

Верховинський -0,50 

Галицький  

Городенківський -1,00 

Долинський -0,75 

Калуський -2,00 

Коломийський -2,50 

Косівський -5,40 

Надвірнянський -1,50 

Рогатинський -3,75 

Рожнятівський -5,00 

Снятинський -1,50 

Тисменицький -3,00 

Тлумацький -1,50 

м. Болехів -1,50 

м. Бурштин -0,50 

м. Івано-Франківськ -0,15 

м. Калуш -1,75 

м. Коломия -2,00 

м. Яремче -1,50 

ВСЬОГО -39,80 
 
 



Додаток 7 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 16.12.2016 року № 32 

 
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  -2,49 

Верховинський -0,95 

Галицький -0,04 

Городенківський -2,43 

Долинський -5,40 

Калуський -4,51 

Коломийський -5,90 

Косівський -5,00 

Надвірнянський -6,95 

Рогатинський -0,04 

Рожнятівський -1,25 

Снятинський -4,00 

Тисменицький -5,00 

Тлумацький -1,60 

м. Болехів -1,10 

м. Бурштин -0,93 

м. Івано-Франківськ -0,04 

м. Калуш -3,70 

м. Коломия -3,37 

м. Яремче -1,30 

ВСЬОГО -56,60 
 
 

 


