
  
УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія обласної ради 

з питань бюджету, фінансів та податків 
 
 
 
 

 
 
 

Протокол № 33 
 засідання постійної комісії обласної ради 

з питань бюджету, фінансів та податків  
 
від 23.12.2016 року 
м. Івано-Франківськ 

 
Всього членів комісії: 12 чол. 
Присутні: М.Палійчук, Б.Кобилянський, 
М.Кузьма, І.Данів, В.Дудкевич, П.Книшук, 
В.Попович, Д.Сіреджук 
 
Запрошені: 
О.Левицький – депутат обласної ради; 
Н.Іванів – директор департаменту 
будівництва, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації, депутат обласної 
ради; 
І.Шкіндюк – голова Верховинської районної 
ради; 
І.Мацькевич – директор департаменту 
фінансів облдержадміністрації; 
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 
 

 

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

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



Порядок денний: 
 
1. Про спрямування частини вільного залишку коштів загального фонду 

обласного бюджету, який склався станом на 01.01.2016 року. 
2. Про розподіл коштів стабілізаційної дотації та освітньої субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам. 
3. Про перерозподіл бюджетних призначень головних розпорядників коштів 

обласного бюджету. 
4. Про розподіл обсягів збільшення субвенцій з державного бюджету 

місцевим бюджетам. 
5. Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік. 
6. Різне. 

 
1. Слухали: І.Мацькевич про спрямування частини вільного залишку 

коштів загального фонду обласного бюджету, який склався станом на 
01.01.2016 року. 

Виступили: В.Попович, В.Дудкевич, П.Книшук, О.Левицький, М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

22.12.2016 року № 1512/0/2-16/01-132 погодити спрямування частини вільного 
залишку коштів загального фонду обласного бюджету, який склався станом на 
01.01.2016 року, департаменту фінансів облдержадміністрації по загальному 
фонду за КФКВ 250380 "Інші субвенції" для надання субвенцій з обласного 
бюджету місцевим бюджетам на виплату заробітної плати працівникам 
бюджетних установ, а саме: 

Богородчанському районному бюджету – 230,0 тис. гривень; 
Верховинському районному бюджету – 300,0 тис .гривень; 
Калуському районному бюджету – 200,0 тис. гривень; 
Косівському районному бюджету – 350,0 тис. гривень; 
Надвірнянському районному бюджету – 200,0 тис. гривень; 
Снятинському районному бюджету – 320,0 тис. гривень; 
Тлумацькому районному бюджету – 350,0 тис. гривень. 
 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
2. Слухали: І.Мацькевич про розподіл коштів стабілізаційної дотації та 

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

22.12.2016 року № 1509/0/2-16/01-132 погодити: 
1. Розподіл коштів стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим 

бюджетам за загальним фондом (видатки споживання) в сумі 3250,0 тис. 
гривень, а саме: 

1.1. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації в сумі 
1370,5 тис. гривень, з них на оплату праці – 1107,2 тис. гривень, в тому числі за: 

КФКВ 080201 "Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади" – 
242,1 тис. гривень, з них на оплату праці – 186,9 тис. гривень; 

КФКВ 080203 "Перинатальні центри, пологові будинки" – 55,3 тис. гривень 
на оплату праці; 

КФКВ 080204 "Санаторії для хворих туберкульозом" – 642,0 тис. гривень, з 
них на оплату праці – 518,7 тис. гривень; 



КФКВ 080205 "Санаторії для дітей та підлітків (нетуберкульозні)" – 
104,0 тис. гривень, з них на оплату праці – 85,7 тис. гривень; 

КФКВ 080208 "Станції переливання крові" – 60,0 тис. гривень, з них на 
оплату праці – 57,0 тис. гривень; 

КФКВ 080209 "Центри екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги" – 159,2 тис. гривень, 
з них на оплату праці – 132,7 тис. гривень; 

КФКВ 080500 "Загальні і спеціалізовані стоматологічні  поліклініки" – 
68,8 тис. гривень, з них на оплату праці – 55,3 тис. гривень; 

КФКВ 081001 "Медико-соціальні експертні комісії" – 19,1 тис. гривень, з них 
на оплату праці – 15,6 тис. гривень; 

КФКВ 081002 "Інші заходи по охороні здоров’я" – 20,0 тис. гривень. 
1.2. Департаменту фінансів облдержадміністрації в сумі 1879,5 тис. 

гривень за КФКВ 250313 "Стабілізаційна дотація" для: 
– Городенківського районного бюджету – 230,0 тис. гривень; 
– Долинського районного бюджету – 250,0 тис. гривень; 
– Коломийського районного бюджету в сумі 500,0 тис. гривень; 
– Косівського районного бюджету – 400,0 тис. гривень; 
– Рожнятівського районного бюджету – 249,5 тис. гривень; 
– Тлумацького районного бюджету – 250,0 тис. гривень; 
2. Спрямування коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам (цільові видатки на споживання (поточні видатки) та оновлення 
матеріально-технічної бази (видатки розвитку)): 

2.1. Департаменту фінансів облдержадміністрації по загальному фонду за 
КФКВ 250336 "Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам" в 
сумі 3717,1 тис. гривень для надання субвенції місцевим бюджетам: 

– Галицькому районному бюджету – 100,0 тис. гривень; 
– Долинському районному бюджету – 500,0 тис. гривень; 
– Калуському районному бюджету – 500,0 тис. гривень; 
– Надвірнянському районному бюджету – 800,0 тис. гривень; 
– Снятинському районному бюджету –  300,0 тис. гривень; 
– Тисменицькому районному бюджету – 1000,0 тис. гривень; 
– Тлумацькому районному бюджету – 200,0 тис. гривень; 
– бюджету Печеніжинської об’єднаної територіальної громади – 317,1 тис. 

гривень. 
2.2. Департаменту освіти, науки та молодіжної політики 

облдержадміністрації за 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" в сумі 200,0 тис. 
гривень, з них по загальному фонду (видатки споживання) – 40,0 тис. гривень та 
по спеціальному фонду (видатки розвитку) – 160,0 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду на суму 160,0 тис. гривень. 

 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
3. Слухали: І.Мацькевич про розподіл коштів стабілізаційної дотації та 

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. 
Виступили: Н.Іванів, І.Шкіндюк, М.Палійчук. 



Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 
22.12.2016 року № 1506/0/2-16/01-132: 

1. Врахувати у доходах: 
1.1. загального фонду обласного бюджету субвенцію з Снятинського 

районного бюджету в сумі 100,0 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 
співфінансування інвестиційного проекту "Поточний середній ремонт 
автомобільної дороги загального користування державного значення Н-10 
Стрий – Мамалига на ділянці км 103+900 – км 206+402"; 

1.2. спеціального фонду обласного бюджету: 
– субвенцію з Івано-Франківського міського бюджету сумі 340,1 тис. гривень 

та спрямувати її департаменту будівництва, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації за КФКВ 
150101 "Капітальні вкладення" для будівництва футбольного поля в м.Івано-
Франківську по вул. Чорновола; 

– субвенцію з Верховинського районного бюджету в сумі 45,0 тис. гривень 
та спрямувати її департаменту будівництва, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації за КФКВ 
150101 "Капітальні вкладення" для співфінансування таких об'єктів: 

– "Реконструкція будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. з добудовою навчального корпусу та 
спортивного залу в с. Красноїлля Верховинського району Івано-Франківської 
області" – 25,0 тис. гривень; 

– "Нове будівництво зруйнованого пожежею Народного дому в 
смт. Верховина Івано-Франківської області" – 20,0 тис. гривень. 

2. Внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів 
обласного бюджету, а саме: 

2.1. Зменшити бюджетні призначення: 
– департаменту фінансів облдержадміністрації по загальному фонду 

(видатки споживання) за КФКВ 250102 "Резервний фонд" на суму 400,0 тис. 
гривень; 

– управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації: 
по загальному фонду (видатки споживання) на суму 220,6 тис. гривень, в 

тому числі за:  
КФКВ 070601 "Вищі заклади освіти І та ІІ рівнів акредитації" – 172,7 тис. 

гривень; 
КФКВ 110201 "Бібліотеки" – 44,2 тис. гривень, з них на оплату комунальних 

послуг та енергоносіїв – 16,2 тис. гривень; 
КФКВ 110204 "Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного 

типу" – 3,7 тис. гривень, з них на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 
0,5 тис. гривень; 

по спеціальному фонду (видатки розвитку) за КФКВ 110102 "Театри" – 
4,760 тис. гривень.  

При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду на суму 4,760 тис. гривень. 

2.2. Збільшити бюджетні призначення: 
– департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 

містобудування та архітектури облдержадміністрації по спеціальному фонду 
(видатки розвитку) за КФКВ 150101 "Капітальні вкладення" на суму 400,0 тис. 
гривень для капітального ремонту даху Снятинського психоневрологічного 
інтернату на вул. Гоголя в м. Снятині; 



– департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації по загальному 
фонду (видатки споживання) на суму 125,360 тис. гривень, з них на оплату праці 
65,7 тис. гривень, в тому числі за: 

КФКВ 080201 "Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади 
(центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВв, лепрозорії, медико-санітарні 
частини тощо, що мають ліжкову мережу" – 53,76 тис. гривень; 

КФКВ 080203 "Перинатальні центри, пологові будинки" – 25,0 тис. гривень 
на оплату праці; 

КФКВ 080205 "Санаторії для дітей та підлітків (нетуберкульозні)" – 15,0 тис. 
гривень, в т. ч. на оплату праці – 12,4 тис. гривень; 

КФКВ 080500 "Загальні і  спеціалізовані стоматологічні поліклініки" – 
18,3 тис. гривень, в т .ч. на оплату праці – 15,0 тис. гривень; 

КФКВ 081001 "Медико-соціальні експертні комісії" – 12,4 тис. гривень на 
оплату праці; 

КФКВ 081003 "Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним 
ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського 
обслуговування" – 0,9 тис. гривень на оплату праці. 

– департаменту соціальної політики облдержадміністрації за КФКВ 090412 
"Інші видатки на соціальний захист населення" на суму 100,0 тис. гривень по  
загальному фонду (видатки споживання) на виконання заходів обласної 
комплексної програми соціального захисту населення Івано-Франківської 
області у 2012-2016 роках для виплати одноразової грошової допомоги на 
лікування та вирішення невідкладних соціально-побутових питань жителям 
області. 

У зв’язку з цим внести зміни до календарного плану заходів на 2016 рік 
обласної комплексної Програми соціального захисту населення Івано-
Франківської області у 2012-2016 роках (додаток 1).  

3. Здійснити перерозподіл видатків в межах загального обсягу бюджетних 
призначень передбачених на 2016 рік: 

3.1. Департаменту освіти, науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації на 2016 по загальному фонду (видатки споживання), 
зменшивши призначення за КФКВ 070807 "Інші освітні програми" на суму 
15,0 тис. гривень та відповідно збільшивши їх за КФКВ 070803 "Служби 
технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом" на 15,0 тис. 
гривень. 

3.2. Службі у справах дітей облдержадміністрації по загальному фонду 
(видатки споживання) за КФКВ 090700 "Утримання закладів, що надають 
соціальні послуги дітям, що опинились у складних життєвих обставинах", 
збільшивши бюджетні призначення на оплату праці в сумі 9,3 тис. гривень за 
рахунок зменшення інших видатків.  

3.3. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації: 
зменшивши бюджетні призначення: 
– по загальному фонду (видатки споживання): 
за КФКВ 080201 "Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади 

(центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВв, лепрозорії, медико-санітарні 
частини тощо, що мають ліжкову мережу" на суму 10,66 тис. гривень; 

за КФКВ 080207 "Будинки дитини" на суму 168,0 тис. гривень; 
за КФКВ 080209 "Центри екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф, станції екстреної  (швидкої) медичної допомоги" на суму 3,0 тис. 
гривень; 

за КФКВ 081007 "Програми і  централізовані  заходи  боротьби з 
туберкульозом" на виконання заходів програми протидії захворюванню на 
туберкульоз в області у 2014-2016 роках на суму 4,23 тис. гривень. 

– по спеціальному фонду (видатки розвитку): 



за КФКВ 081002 "Інші заходи по охороні здоров’я" на виконання заходів 
комплексної програми "Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020" на суму 
42,0 тис. гривень. 

збільшивши бюджетні призначення по загальному фонду (видатки 
споживання): 

за КФКВ 080201 "Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади 
(центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВв, лепрозорії, медико-санітарні 
частини тощо, що мають ліжкову мережу" на суму 96,5 тис. гривень на оплату 
праці за рахунок зменшення інших видатків; 

за КФКВ 080203 "Перинатальні центри, пологові будинки" на суму 15,0 тис. 
гривень на оплату праці та 25,0 тис. гривень на оплату праці за рахунок 
зменшення інших видатків; 

за КФКВ 080204 "Санаторії для хворих туберкульозом" на суму 170,89 тис. 
гривень на оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 

за КФКВ 080205 "Санаторії для дітей та підлітків (нетуберкульозні)" на суму 
42,0 тис. гривень, з них 34,7 тис. гривень на оплату праці та 25,8 тис. гривень на 
оплату праці за рахунок зменшення інших видатків; 

за КФКВ 080208 "Станції переливання крові" на суму 9,35 тис. гривень на 
оплату праці за рахунок зменшення інших видатків; 

за КФКВ 080209 "Центри екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф, станції екстреної  (швидкої) медичної допомоги" на суму 144,2 тис. 
гривень на оплату праці за рахунок зменшення інших видатків; 

При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) в сумі 42,0 тис. гривень. 

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

– Калуському районному бюджету в сумі 2,0 тис. гривень (розпорядження 
облдержадміністрації та обласної ради від 19.12.2016. № 879/1002-р); 

– Надвірнянському районному бюджету в сумі 10,0 тис. гривень 
(розпорядження облдержадміністрації та обласної ради від 19.12.2016. 
№ 880/1003-р). 

5. Внести зміни до протоколу засідання постійної комісії обласної ради з 
питань бюджету, фінансів та податків від 16.12.2016р. № 32, виклавши абзаци 4 
та 5 підпункту 5.2. пункту 12.4 в новій редакції: 

"– департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації за КФКВ 080101 
"Лікарні" в сумі 304,68 тис. гривень, в тому числі по загальному фонду (видатки 
споживання) – 48,48 тис. гривень, по спеціальному фонду (видатки розвитку) – 
256,2 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду на суму 256,2 тис. гривень."  

6. Внести зміни до протоколу № 10 від 12.04.2016р. засідання постійної 
комісії  обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків, а саме: 

зменшити бюджетні призначення департаменту будівництва, житлово-
комунального господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації по спеціальному фонду (видатки розвитку) за КФКВ 
150101 "Капітальні вкладення" на суму 50,0 тис. гривень, передбачені на об’єкт 
"Капітальний ремонт вул. Набережна ім. Василя Стефаника в м. Івано-
Франківську. Влаштування велосипедних доріжок. Додаткові роботи" та 
спрямувати їх департаменту фінансів облдержадміністрації за КФКВ 250380 
"Інші субвенції" для надання субвенції з обласного бюджету Богородчанському 
районному бюджету по загальному фонду (видатки споживання) для утримання 
місцевої пожежної команди на базі Старунської сільської ради. 

При цьому, зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 50,0 тис. гривень. 



7. Погодити внесення змін до рішення обласної ради від 18.03.2016. 
№ 118-4/2016 "Про розподіл коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 
2016 рік", а саме, по розпоряднику коштів "Департамент будівництва, житлово-
комунального господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації": 

– у пункті 23 додатка "Станковецький навчально-виховний комплекс 
"Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад" 
Долинського району – будівництво" суму 576,0 тис. гривень замінити на 
573,257 тис. гривень; 

– доповнити позицією: 
"Капітальний ремонт приміщення будинку культури в с. Вікторів Галицького 

району – 2,743 тис. гривень". 
 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
4. Слухали: І.Мацькевич про розподіл обсягів збільшення субвенцій з 

державного бюджету місцевим бюджетам. 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

22.12.2016 року № 1507/0/2-16/01-132: 
1. Врахувати у доходах загального фонду обласного бюджету: 
– субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку за КБКД 41034500 в сумі 
360,908 тис. гривень та спрямувати її по спеціальному фонду (видатки розвитку) 
департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації для фінансування об`єктів 
визначених постановами Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 р. № 859, від 
14.12.2016 р. № 935 "Про внесення змін у додатки 1-3 до постанови Кабінету 
Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 395". 

При цьому здійснити передачу коштів  із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 360,908 тис. гривень; 

– субвенцію 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 за КБКД 41030800 в сумі 219 274,9 тис. гривень і спрямувати її 
місцевим бюджетам (додаток 2); 

– субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво 
(придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали 
безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів  
І-ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та 
потребують поліпшення житлових умов, на 2016 рік за КБКД 41036100 в сумі 
5892,5 тис. гривень та спрямувати її департаменту соціальної політики 
облдержадміністрації по загальному фонду за КФКВ 250384. 

2. 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" передбачених департаменту фінансів облдержадміністрації на 2016 
рік по загальному фонду (додаток 3). 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
5. Слухали: І.Мацькевич про внесення змін до обласного бюджету на 2016 

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

19.12.2016 року № 1496/0/216/01-132: 
1. Погодити перерозподіл обсягу субвенції 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 I чи II групи внаслідок психічного в межах 
загального обсягу бюджетних призначень передбачених департаменту фінансів 
облдержадміністрації на 2016 рік по загальному фонду (додаток 4). 

2. Погодити спрямування коштів з резервного фонду обласного бюджету як 
субвенцію Івано-Франківському міському бюджету в сумі 10,0 тис. гривень 
(розпорядження облдержадміністрації та обласної ради від 12.12.2016. 
№ 856/960-р). 

 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
6. Різне. 
 
6.1. Слухали: В.Яворського 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. 

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

22.12.2016 року № 1511/0/2-16/01-132 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 Городенківський район 481338,77 
2 Калуський район 481338,77 
3 Надвірнянський район 399830,00 
4 Тлумацький район 399830,00 
5 м. Калуш 481338,00 



 
№ 
з/п 

Адміністративно-територіальна 
одиниця 

Сума, грн. 

6 м. Коломия 511089,27 
7 м. Івано-Франківськ 2588893,96 
8 м. Яремче 511089,26 

Всього: 5854748,03 

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

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

заходів на 2016 рік програм галузі "Культура та мистецтво". 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: погодити внесення змін до календарного плану заходів на 2016 

рік програм галузі "Культура та мистецтво", зокрема за: 
1) КФКВ 110103 "Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі 

заклади та заходи" на: 
– фінансову підтримку обласної філармонії: + 100,0 тис. гривень; 
– проведення культурно-мистецьких заходів, на виконання регіональної 

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

Назва заходу 
Час 

проведення 
Відповідальні за проведення 

заходу 
Сума, 

тис. грн. 
Всеукраїнська наукова 
конференція "Музейна галузь 
у контексті державницької 
ідеології: здобутки і 
перспективи" (м. Коломия) 
(п. 5.2) 

травень 

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

-5,0 

Атрактивно-патріотичне 
дійство "Оле Довбуш – 
фестиваль волі" 
(м.Івано-Франківськ) 

серпень 

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

-5,0 

Обласний літературно-
мистецький фестиваль імені 
Квітки Цісик (с.Ліски, 
Коломийського р-ну) 

вересень 

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

-5,0 

Регіональний етап 
Всеукраїнського фестивалю 
творчості осіб з обмеженими 
фізичними можливостями 
"Барви життя" 
 (м. Івано-Франківськ) 

жовтень 

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

-5,0 

Обласна премія в галузі 
музичного мистецтва імені 
Д.Січинського 

жовтень 

Управління  культури, 
національностей та релігій 
облдержадміністрації, Івано-
Франківська обласна філармонія 

-10,0 

Урочистості до Дня захисника 
України 

жовтень 

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

+5,0 

 
 



Назва заходу 
Час 

проведення 
Відповідальні за проведення 

заходу 
Сума, 

тис. грн. 

Відзначення Дня гідності та 
свободи.  
Річниці початку Революції 
Гідності 

листопад 

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

-3,0 

Поминальне віче до Дня 
пам’яті жертв голодоморів 

листопад 

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

-2,0 

ІV обласний відкритий конкурс 
молодих акторів 
ім. О.Затварської 

листопад 

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

+5,0 

Організація мистецьких 
заходів для бійців в зоні АТО, 
жителів Донецької 
(м.Дружківка) та Луганської 
(Кремінський р-н) областей 
(п. 8.11) 

упродовж 
року 

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

-20,0 

Стипендія голови 
облдержадміністрації та 
голови обласної ради   в галузі 
культури і мистецтв 

упродовж 
року 

Управління  культури, 
національностей та релігій 
облдержадміністрації 

-5,1 

Непередбачені витрати  
упродовж 

року 

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

+45,0 

Всього:   -5,1 

 
2) На виконання регіональної цільової програми "Просвіта ХХІ століття" на 

2013-2016 роки за КФКВ 110502 "Інші культурно-освітні заклади та заходи" для 
ОО ВУТ "Просвіта" на проведення заходів та фінансову підтримку: +20,6 тис. 
гривень. 

3) На виконання регіональної цільової програми підтримки книговидання на 
2016- 2020 роки по КФКВ 120300 "Книговидання" на підтримку випуску та 
закупівлю суспільно значущих видань, творів лауреатів обласних літературних 
премій, представників творчих спілок, краєзнавців та з нагоди ювілейних  
дат: -20,0 тис. гривень. 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 

 
6.3. Слухали: І.Мацькевич про внесення змін до проекту рішення обласної 

ради "Про обласний бюджету на 2017 рік". 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили:  
І. Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет на 2017 рік", 

прийнятий Верховною Радою України 21.12.2016 року, збільшити обсяг 
міжбюджетних трансфертів з державного бюджету на суму 263,8 тис. гривень, а 
саме: 



– обсяг освітньої субвенції – на 122,3 тис. гривень, який складе 
174071,2 тис. гривень; 

– обсяг медичної субвенції – на 0,1 тис. гривень, який складе 835593,5 тис. 
гривень; 

– обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на 
фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів 
освіти та охорони здоров’я – на 141,4 тис. гривень і буде складати 177143,1 тис. 
гривень. 

У зв’язку з цим внести зміни в: 
1. Текстову частину рішення. 
2. Додаток 1 до проекту рішення. 
3. Додаток 3 рішення до проекту рішення по головних розпорядниках: 
1) по департаменту освіти, науки та молодіжної політики 

облдержадміністрації збільшити видатки загального фонду (видатки 
споживання): 

за бюджетною програмою "Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними 
школами-інтернатами" на суму 60,0 тис. гривень, в т. ч. на оплату праці – на 
суму 60,0 тис. гривень; 

за бюджетною програмою "Забезпечення належних умов для виховання 
та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в 
дитячих будинках (у т .ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)" на суму 81,4 тис. 
гривень, в т. ч. на оплату праці – на суму 81,4 тис. гривень; 

за бюджетною програмою "Надання загальної середньої освіти  
загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим 
вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі 
науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з 
посиленою військово-фізичною підготовкою" на суму 7,0 тис. гривень, в т. ч. на 
оплату праці – на суму 7,0 тис. гривень; 

за бюджетною програмою "Підготовка робітничих кадрів професійно-
технічними закладами та іншими закладами освіти" на суму 115,3 тис. гривень, 
в т. ч. на оплату праці – на суму 115,3 тис. гривень. 

2) по департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації збільшити 
видатки загального фонду (видатки споживання) за бюджетною програмою 
"Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" на суму 0,1 тис. 
гривень. 

 
ІІ. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року 

№ 1195 погодити внесення змін до назв та кодів бюджетних програм по 
головних розпорядниках коштів обласного бюджету: 

– департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації; 
– департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації; 
– управлінню спорту облдержадміністрації; 
– департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації; 
(додатки 3 та 6 до рішення). 
 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 

 
6.4. Слухали: Н.Іваніва про перерозподіл коштів регіональної цільової 

програми "Духовне життя" на 2016-2020 роки (спеціальний фонд). 



Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: кошти в сумі 25,0 тис. гривень, передбачені департаменту 

будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та 
архітектури облдержадміністрації відповідно до протоколу засідання постійної 
комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків для капітального 
ремонту церкви Пресвятої Трійці Єпархії на вул. Сухомлинського, 14 в м. Івано-
Франківську спрямувати на капітальний ремонт церкви "Богоявлення 
Господнього" в м. Івано-Франківську по вул. Вовчинецька 200-а. 

 

 
 

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 23.12.2016 року № 33 

 
 

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 

3113,0 +100,0 3213,0 

Всього за КТКВК 090412 3113,0 +100,0 3213,0 

 
 



Додаток 2 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 23.12.2016 року № 33 

 
Розподіл  

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 7208,3 

Галицький 25453,6 

Городенківський 8574,4 

Долинський 5494,6 

Калуський 8624,4 

Коломийський 22689,6 

Косівський 12857,8 

Надвірнянський 13298,5 

Рогатинський 8836,9 

Рожнятівський 17193,1 

Снятинський 19171,0 

Тисменицький 8156,9 

Тлумацький 12313,7 

м. Болехів 2720,1 

м. Бурштин 1687,8 

м. Івано-Франківськ 25917,2 

м. Калуш 3803,1 

м. Коломия 12447,2 

м. Яремче 2826,7 

Всього 219274,9 



Додаток 3 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 23.12.2016 року № 33 

 
 

Перерозподіл  
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 

державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і 

прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках 
сімейного типу та прийомних сім`ях за принципом  

"гроші ходять за дитиною" на 2016 рік 
 

Назва районного,  
міського бюджету 

Сума, 
тис. гривень 

Богородчанський -40,0 

Верховинський -73,0 

Галицький -30,0 

Городенківський -26,0 

Долинський  

Калуський -43,0 

Коломийський  

Косівський -215,2 

Надвірнянський  

Рогатинський  

Рожнятівський -33,0 

Снятинський  

Тисменицький -65,0 

Тлумацький  

м. Болехів  

м. Бурштин  

м. Івано-Франківськ -106,0 

м. Калуш  

м. Коломия  

м. Яремче  

Всього -631,2 

 



Додаток 4 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 23.12.2016 року № 33 

 
Перерозподіл  

обсягу субвенції 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 I чи II групи внаслідок психічного 

розладу на 2016 рік 
 
 

Назва районного,  
міського бюджету 

Сума, 
тис. гривень 

Богородчанський  

Верховинський  

Галицький  

Городенківський 71,46 

Долинський -1019,26 

Калуський  

Коломийський  

Косівський  

Надвірнянський 926,24 

Рогатинський  

Рожнятівський  

Снятинський 12,96 

Тисменицький 8,60 

Тлумацький  

м. Болехів  

м. Бурштин  

м. Івано-Франківськ  

м. Калуш  

м. Коломия  

м. Яремче  

Всього 0,00 
 

 


