
  
УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія обласної ради 

з питань бюджету, фінансів та податків 
 
 
 
 

 
 
 

Протокол № 34 
 засідання постійної комісії обласної ради 

з питань бюджету, фінансів та податків  
 
від 28.12.2016 року 
м. Івано-Франківськ 

 
Всього членів комісії: 12 чол. 
Присутні: М.Палійчук, Б.Кобилянський, 
М.Кузьма, П.Книшук, Г.Макота,  
О.Мельниченко, В.Попович, Д.Сіреджук 
 
Запрошені: 
В.Гладій – перший заступник голови 
обласної ради; 
С.Басараб – заступник голови обласної 
ради; 
М.Савка – перший заступник голови 
обласної державної адміністрації; 
Н.Іванів – директор департаменту 
будівництва, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації, депутат обласної 
ради; 
І.Мацькевич – директор департаменту 
фінансів 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 субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам. 

2. Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рі. 

3. Різне. 
 

1. Слухали: І.Мацькевич про субвенцію з державного бюджету місцевим 
бюджетам. 

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

26.12.2016 року № 1525/0/2-16/01-132 врахувати в доходах загального фонду 
обласного бюджету обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в сумі 4660,2 тис. гривень і 
погодити її розподіл між місцевими бюджетами (додаток 1). 

 

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

 

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

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

27.12.2016 року № 1526/0/2-16/01-132: 
1. Врахувати у доходах спеціального фонду обласного бюджету субвенцію 

з Івано-Франківського міського бюджету в сумі 6 000,0 тис. гривень за КБКД 
41035000 "Інші субвенції" та спрямувати її по спеціальному фонду (видатки 
розвитку) для реалізації заходів щодо соціально-економічного розвитку: 

– департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури в сумі 4750,0 тис. гривень, а саме за: 

КФКВ 150122 "Інвестиційні проекти" – 3873,674 тис. гривень; 
КФКВ 170703 "Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, 

реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг" – 450,0 тис. 
гривень. 

КФКВ 250403 "Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у 
попередні роки" – 426,326 тис. гривень; 

– департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації  
в сумі 653,0 тис. гривень, а саме за: 

КФКВ 070304 "Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші 
заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку" – 
196,0 тис. гривень;  

КФКВ 070401 "Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з 
дітьми" – 151,0 тис. гривень; 

КФКВ 070807 "Інші освітні програми" – 306,0 тис. гривень. 
– департаменту охорони здоров`я облдержадміністрації за КФКВ 081002 

"Інші заходи по охороні здоров`я" в сумі 597,0 тис. гривень. 
При цьому погодити внесення змін до переліку заходів на 2016 рік 

Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки (додаток 2). 
2. Врахувати у доходах спеціального фонду обласного бюджету субвенцію 

з Рожнятівського районного бюджету в сумі 66,7 тис. гривень та спрямувати її 
департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації за КФКВ 150122 



"Інвестиційні проекти" для співфінансування інвестиційного проекту 
"Капітальний ремонт даху головного корпусу районної лікарні в смт. Рожнятів 
Рожнятівського району Івано-Франківської області (заміна вікон і дверей в 
поліклінічному, терапевтичному, туберкульозному та головному корпусах). 
Коригування проекту". 

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

– Коломийському районному бюджету в сумі 15,0 тис. грн.  для надання 
допомоги жительці села Великий Ключів Коломийського району Туглук Г. М. на 
відновлення житлового будинку, пошкодженого пожежею 9 жовтня 2016 року 
(розпорядження облдержадміністрації та обласної ради від 22.12.2016. 
№ 894/1017-р); 

– Тисменицькому районному бюджету:  
для надання допомоги жителю села Підлісся Тисменицького району 

Ломею  М. І. на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею 
13 жовтня 2016 року – 5,0 тис. гривень (розпорядження облдержадміністрації та 
обласної ради від 20.12.2016. № 885/1004-р); 

– для надання допомоги мешканці села Драгомирчани Тисменицького 
району Гриньків М. І. на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею 
18 листопада 2016 року – 10,0 тис. гривень. 

– Рожнятівському районному бюджету: 
для надання допомоги мешканці села Верхній Струтин Рожнятівського 

району Мацьків Н. Б. на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею 
16 листопада 2016 року – 2,0 тис. гривень; 

для надання допомоги жителю села Сваричів Рожнятівського району 
Легдану С. С. на відбудову житлового будинку та господарської будівлі, 
пошкоджених стихією 20-21 червня 2016 року – 1,0 тис. гривень; 

для надання допомоги мешканці села Сваричів Рожнятівського району 
Коник М. В. на відновлення житлового будинку, пошкодженого пожежею 
2 листопада 2016 року – 10,0 тис. гривень. 

– Калуському районному бюджету в сумі 10,0 тис. грн.  для надання 
допомоги мешканці села Грабівка Калуського району Срібняк Н. М. на відбудову 
житлового будинку, пошкодженого пожежею 9 жовтня 2016 року; 

– Снятинському районному бюджету: 
для надання допомоги мешканці села Іллінці Снятинського району 

Беженар Н. І. (вул. Лесі Українки, 13) на відновлення житлового будинку, 
пошкодженого пожежею 28 серпня 2016 року – 5,0 тис. гривень; 

для надання допомоги мешканці села Іллінці Снятинського району 
Пітателевій О. М. (вул. Лесі Українки, 15) на відновлення житлового будинку, 
пошкодженого пожежею 28 серпня 2016 року – 5,0 тис. гривень. 

4. Зменшити бюджетні призначення департаменту фінансів 
облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) за КФКВ 
250102 "Резервний фонд" на суму 250,0 тис. гривень. 

5. Збільшити бюджетні призначення департаменту фінансів 
облдержадміністрації по спеціальному фонду (видатки розвитку) за КФКВ 
250380 "Інші субвенції" для надання субвенції з обласного бюджету 
Печеніжинському селищному бюджету ОТГ для придбання приміщення під 
пожежне депо для розміщення спецтехніки та особового складу місцевої 
пожежної команди Печеніжинської селищної ради в сумі 250,0 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 250,0 тис. гривень. 

6. Погодити внесення змін до рішення обласної ради від 23.09.2016. 
№ 273-9/2016 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік", а саме у 
абзаці 4 позиції 2) підпункту 1.1. пункту 1 цифру "420,0" замінити на "150,0". 



7. Погодити внесення змін до рішення обласної ради від 23.12.2016. 
№ 407-12/2016 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік", а саме: 

позицію 1)  підпункту 1.2. викласти в новій редакції: 
"1) субвенцію з Івано-Франківського міського бюджету в сумі 340,1 тис. 

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

позицію 5) підпункту 9.2. пункту 9 доповнити абзацом наступного змісту: 
"При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 

розвитку спеціального фонду в сумі 400,0 тис. гривень". 
 
Голосували: 
"за" – 7 
"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 28.12.2016 року № 34 

 
Розподіл  

обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та 

рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу на 2016 рік 
 

Назва районного,  
міського бюджету 

Сума, 
тис. гривень 

Богородчанський 220,238 

Верховинський 428,000 

Галицький 202,762 

Городенківський 189,034 

Долинський 226,813 

Калуський 182,516 

Коломийський 129,422 

Косівський 835,100 

Надвірнянський 732,062 

Рогатинський 126,934 

Рожнятівський 493,993 

Снятинський 217,026 

Тисменицький 125,975 

Тлумацький 76,604 

м. Болехів 133,448 

м. Бурштин 1,280 

м. Івано-Франківськ 0,235 

м. Калуш 1,218 

м. Коломия 4,195 

м. Яремче 333,345 

Всього 4660,200 
 



Додаток 2 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 28.12.2016 року № 34 

 
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 2. Розвиток загальної середньої освіти  

2.23 
Оснащення загальноосвітніх навчальних закладів шкільними 
меблями 

108 000 

2.24 
Забезпечення зміцнення  матеріально-технічної бази загальноосвітніх 
навчальних закладів  

40 000 

2.47 

Проведення:  
моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень учнів з 
особливими освітніми потребами та учнів інтернат них закладів; 

-4 000 

вистави робіт з декоративно-ужиткового мистецтва тощо -2 000 
 Всього 142 000,0 
 Підпрограма 4. Обдаровані діти  

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

-34 000 

 Всього -34 000 

 
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 

198 000,0 

 Всього 198 000,0 

 
 


