
  
УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія обласної ради 

з питань бюджету, фінансів та податків 
 
 
 
 

 
 
 

Протокол № 35 
 засідання постійної комісії обласної ради 

з питань бюджету, фінансів та податків  
 
від 31.01.2017 року 
м. Івано-Франківськ 

 
Всього членів комісії: 12 чол. 
Присутні: М.Палійчук, Б.Кобилянський, 
М.Кузьма, В.Дудкевич, П.Книшук, Г.Макота,  
О.Мельниченко, В.Попович, Д.Сіреджук 
 
Запрошені: 
О.Сич – голова обласної ради; 
В.Гладій – перший заступник голови 
обласної ради; 
М.Савка – перший заступник голови 
облдержадміністрації; 
Н.Іванів – директор департаменту 
будівництва, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації, депутат обласної 
ради; 
М.Якимчук – депутат обласної ради; 
Л.Балагура – заступник директора 
департаменту фінансів 
облдержадміністрації; 
В.Пачків – заступник начальника управління 
Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій в області; 
О.Зрайко – заступник начальника управління 
міжнародного співробітництва, 
євроінтеграції, туризму та інвестицій 
облдержадміністрації; 
В.Федорів – заступник директора 
департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації; 
М.Стовбан – заступник директора 
департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації; 

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

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



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 внесення змін до 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". 

2. Про субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і 
проведення повторного голосування з перших місцевих виборів. 

3. Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік. 
4. Про розподіл вільного залишку коштів загального фонду обласного 

бюджету, який склався станом на 01.01.2017 року. 
5. Про календарний план заходів на 2017 рік комплексної регіональної 

програми розвитку туризму в області на 2016-2020 роки. 
6. Про календарний план заходів на 2017 рік регіональної цільової 

Програми сприяння залученню інвестицій в економіку Івано-Франківської 
області на 2016-2020 року. 

7. Про календарний план заходів на 2017 рік регіональної цільової 
Програми розвитку міжнародного співробітництва області на 2016-2020 роки. 

8. Про передачу бюджетних призначень на 2017 рік. 
9. Про розподіл частини залишку коштів медичної субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам, який склався станом на 01.01.2017 року. 
10. Різне. 

 
1. Слухали: В. Пачківа про проект рішення обласної ради "Про внесення 

змін до 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". 

Виступили: В.Попович, М.Савка, М.Палійчук. 
Вирішили: 
1) управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій в 

області підготувати та надати постійній комісії обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків інформацію про стан фінансування місцевих пожежних 
команд (виплата заробітної плати, придбання паливно-мастильних матеріалів 
тощо);  

2) рекомендувати внести проект рішення "Про внесення змін до 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 розгляд 
тринадцятої сесії обласної ради. 



 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
2. Слухали: Л. Балагуру про субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на підготовку і проведення повторного голосування з перших 
місцевих виборів. 

Виступили: В.Гладій, П.Книшук, М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

10.01.2017 року № 27/0/2-17/01-132 врахувати в доходах загального фонду 
обласного бюджету за КБКД 41037000 субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на підготовку і проведення повторного голосування з 
перших виборів депутатів сільських, селищних рад об’єднаних територіальних 
громад 8 січня 2017 року в сумі 133,0 тис. гривень та виготовлення органами 
ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень 
для підготовки і проведення повторного голосування з цих виборів – 1,9 тис. 
гривень і спрямувати їх місцевим бюджетам (додаток 1). 

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

 
3. Слухали: Л.Балагуру про внесення змін до обласного бюджету на 2017 

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

27.01.2017 року № 78/0/2-17/01-132: 
1) погодити спрямування вільного залишку коштів загального фонду 

обласного бюджету, який склався станом на 01.01.2017 року, управлінню з 
питань цивільного захисту облдержадміністрації по спеціальному фонду 
(видатки розвитку) в сумі 199,750 тис. гривень для надання управлінню 
Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області субвенції з 
обласного бюджету державному бюджету за КПКВКМБ 6718370 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 для 
придбання спеціальних захисних костюмів "Ліга-S". 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) в сумі 199,750 тис. гривень; 

2) зменшити бюджетні призначення управлінню міжнародного 
співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації по 
спеціальному фонду (видатки розвитку), передбачені на реалізацію заходів 
регіональної цільової програми впровадження в області ІІІ фази Швейцарсько-
Українського проекту "Підтримка децентралізації в Україні" DESPRO на 2014-
2017 роки на суму 100,0 тис. гривень та спрямувати їх як субвенцію 
Долинському районному бюджету по спеціальному фонду (видатки розвитку) 
для співфінансування проекту з водопостачання села Оболоня Долинського 
району; 



3) врахувати в доходах загального фонду обласного бюджету субвенцію з 
Івано-Франківського міського бюджету в сумі 600,0 тис. гривень за КБКД 
41035000 "Інші субвенції" та спрямувати її департаменту освіти, науки та 
молодіжної політики облдержадміністрації по загальному фонду (видатки 
споживання) за КПКВКМБ 1011070 "Надання загальної середньої освіти 
спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими 
навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) 
розумового розвитку" на утримання дітей в дошкільних групах в Івано-
Франківському навчально-реабілітаційному центрі Івано-Франківської обласної 
ради в сумі 600,0 тис. гривень, з них на оплату праці – 340,0 тис. гривень,  на 
оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 47,9 тис. гривень. 

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

 
4. Слухали: Н.Іваніва про розподіл вільного залишку коштів загального 

фонду обласного бюджету, який склався станом на 01.01.2017 року. 
Виступили: О.Сич, Г.Макота, М.Палійчук. 
Вирішили:  
1) кошти, передбачені Тисменицькому районному бюджету, в сумі 

300,0 тис. гривень по об’єкту "Благоустрій (будівництво тротуарних доріжок та 
впорядкування парку) центральної частини селища Єзупіль Тисменицького 
району" спрямувати департаменту будівництва, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації, при цьому 
змінивши назву об’єкта на "Капітальний ремонт, влаштування (будівництво 
тротуарних доріжок та впорядкування парку) центральної частини селища 
Єзупіль Тисменицького району"; 

2) назву об’єкта "Реконструкція Делятинської ЗОШ І-ІІ ступенів № 1 з 
добудовою навчального корпусу та спортивного залу в смт. Делятин 
Надвірнянського району" викласти в такій редакції "Реконструкція Делятинської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 з добудовою навчального корпусу та спортивного залу в 
смт. Делятин Надвірнянського району (І черга)"; 

3) відповідно до листа обласної державної адміністрації від 30.01.2017 року 
№ 84/0/2-17/01-132 та пропозицій постійної комісії обласної ради з питань 
бюджету, фінансів та податків погодити спрямування вільного залишку коштів 
загального фонду обласного бюджету, який склався станом на 01.01.2017 року,  
в сумі 15925,34392 тис. гривень, зокрема: 

– департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації по спеціальному фонду 
(видатки розвитку) – 10780,34392 тис. гривень (додаток 2). 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 10780,34392 тис. гривень; 

– департаменту охорони здоров`я облдержадміністрації по спеціальному 
фонду (видатки розвитку) – 1000,0 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 1000,0 тис. гривень; 

– департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації 
в сумі 499,0 тис. гривень, з них по загальному фонду (видатки споживання) – 
199,0 тис. гривень, по спеціальному фонду (видатки розвитку) – 300,0 тис. 
гривень. 



При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 300,0 тис. гривень; 

– департаменту соціальної політики облдержадміністрації по загальному 
фонду (видатки споживання) – 130,0 тис. гривень; 

– департаменту фінансів облдержадміністрації для надання субвенцій з 
обласного бюджету місцевим бюджетам – 3516,0 тис. гривень, з них по 
загальному фонду – 430,0 тис. гривень, по спеціальному фонду – 3086,0 тис. 
гривень (додаток 2). 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 3086,0 тис. гривень. 

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

 
5. Слухали: О.Зрайка про календарний план заходів на 2017 рік 

комплексної регіональної програми розвитку туризму в області на 2016-2020 
роки. 

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

16.01.2017 року № 37/0/2-17/01-132 погодити календарний план заходів на 2017 
рік комплексної регіональної програми розвитку туризму в області на 2016-2020 
роки (додаток 3). 

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

 
6. Слухали: О.Зрайка про календарний план заходів на 2017 рік 

регіональної цільової Програми сприяння залученню інвестицій в економіку 
Івано-Франківської області на 2016-2020 роки. 

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

16.01.2017 року № 37/0/2-17/01-132 погодити календарний план заходів на 2017 
рік регіональної цільової Програми сприяння залученню інвестицій в економіку 
Івано-Франківської області на 2016-2020 роки (додаток 4). 

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

 
7. Слухали: О.Зрайка про календарний план заходів на 2017 рік 

регіональної цільової Програми розвитку міжнародного співробітництва області 
на 2016-2020 роки. 

Виступили: О.Сич, М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

16.01.2017 року № 37/0/2-17/01-132 погодити календарний план заходів на 2017 



рік регіональної цільової Програми розвитку міжнародного співробітництва 
області на 2016-2020 роки (додаток 5). 

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

 
8. Слухали: В.Костишина про передачу бюджетних призначень на 2017 

рік. 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа комунального підприємства Івано-

Франківської обласної ради з експлуатації майна від 27.01.2017 року № 17 
здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету 
розвитку) в сумі 580,0 тис. гривень, передбачених обласній раді за КПКВКМБ 
0118600 "Інші видатки" (Регіональна програма забезпечення діяльності 
комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради з експлуатації 
майна на 2017-2019 роки).  

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
9. Слухали: В.Федоріва про розподіл частини залишку коштів медичної 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, який склався станом на 
01.01.2017 року. 

Виступили: О.Сич, В.Дудкевич, М.Стовбан, Б.Кобилянський, В.Попович, 
Г.Макота, Л.Балагура, П.Книшук, В.Гладій, М.Палійчук. 

Вирішили:  
1) перенести розгляд питання про розподіл частини залишку коштів 

медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, який склався 
станом на 01.01.2017 року; 

2) департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації: 
– підготувати інформацію про обсяги повернутих до обласного бюджету 

коштів, що спрямовувалися у 2016 році місцевим бюджетам на придбання 
медичного обладнання; 

– врахувати (передбачити) при розподілі частини залишку коштів медичної 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, який склався станом на 
01.01.2017 року, надання субвенцій місцевим бюджетам по яких повернуті 
кошти до обласного бюджету, що спрямовувалися у 2016 році на придбання 
медичного обладнання. 

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

 
10. Різне. 
 



10.1. Слухали: Л.Балагуру про врахування цільової субвенції в обласному 
бюджеті. 

Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: врахувати в доходах спеціального фонду обласного бюджету 

субвенцію з Лисецького селищного бюджету в сумі 300,0 тис. гривень та 
спрямувати її департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації за КПКВКМБ 4716310 
"Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій" на реконструкцію з 
добудовою дитячого садка по вул. Січових Стрільців, 34, смт. Лисець 
Тисменицького району.  

 
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 31.01.2017 року № 35 

 
РОЗПОДІЛ  

субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і 
проведення повторного голосування з перших виборів депутатів 

сільських, селищних рад об’єднаних територіальних громад 8 січня 2017 
року та на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців 

списків виборців та іменних запрошень 
 

(тис. грн.) 

Найменування регіону 
та позачергових місцевих виборів 

Обсяг субвенції з 
державного бюджету 

місцевим бюджетам на 
підготовку і проведення 
повторного голосування 

перших виборів депутатів 
сільських, селищних рад 

об’єднаних 
територіальних громад 

8 січня 2017 року 

Обсяг субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на виготовлення 

органами ведення Державного реєстру 
виборців списків виборців та іменних 

запрошень для підготовки і проведення 
повторного голосування перших 

виборів депутатів сільських, селищних 
рад об’єднаних територіальних громад 

1 і 8 січня 2017 року 

Івано-Франківська область – 
усього 

133,0 1,9 

у тому числі:   

Галицькому районному 
бюджету 

на перші вибори депутатів 
Більшівцівської селищної ради 
Більшівцівської селищної 
об’єднаної територіальної 
громади  

(Більшівцівська селищна 
рада Галицького району) 

47,0 0,2 

Долинському районному 
бюджету 

на перші вибори депутатів 
Витвицької сільської ради 
Витвицької сільської 
об’єднаної територіальної 
громади  

(Витвицька сільська рада 
Долинського району) 

43,0 1,5 

Коломийському районному 
бюджету 

на перші вибори депутатів 
Матеївецької сільської ради 
Матеївецької сільської 
об’єднаної територіальної 
громади  

(Матеївецька сільська рада 
Коломийського району) 

43,0 0,2 

 



Додаток 2 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 31.01.2017 року № 35 

 
Спрямування вільного залишку коштів загального фонду обласного 

бюджету, який склався станом на 01.01.2017 року 
 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, об’єктів 
Сума, 

тис. грн. 
 Всього: 15 925,34392 
 в тому числі:  

 
Департамент будівництва, житлово-комунального 

господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації 

10 780,34392 

4716310 
Капітальний ремонт приміщення ДНЗ в с. Торговиця 
Коломийського району Івано-Франківської області  

101,765 

4716310 
Реконструкція дитячого садка в смт. Єзупіль по вул. Степана 
Бандери Тисменицького району Івано-Франківської області  

200,0 

4716310 
Капітальний ремонт (заміна вікон) у Бурштинській гімназії 
Бурштинської міської ради Івано-Франківської області  

100,0 

4716310 
Капітальний ремонт адмінприміщення сільської ради в с.Нові 
Кривотули Тисменицького району 

50,0 

4716310 
Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) у Вигодській 
міській лікарні смт Вигода Долинського району  

100,0 

4716310 
Капітальний ремонт (заміна вікон) в приміщеннях 
Заболотівської районної лікарні Снятинського району  

100,0 

4716310 
Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини в с. Русів Снятинського району (в тому числі 
виготовлення ПКД)  

300,0 

4716310 
Реконструкція дитячого садка на 280 місць під дитячий садок 
на 120 місць та спальний корпус на 80 місць для дівчаток 
школи-інтернату в с-щі Гвіздець Коломийського району 

400,0 

4716310 
Капітальний ремонт (заміна вікон) ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 
м. Косів  

250,0 

4716310 
Капітальний ремонт (заміна вікон) ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Старий 
Лисець Тисменицького району 

130,0 

4716310 
Капітальний ремонт, влаштування (будівництво тротуарних 
доріжок та впорядкування парку) центральної частини селища 
Єзупіль Тисменицького району 

300,0 

4716310 
Капітальний ремонт (заміна вікон) ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Красна 
Надвірнянського району 

200,0 

4716310 
Капітальний ремонт (заміна вікон) Рожнівського навчально-
виховного комплексу "Гуцульщина" ім. Ф. Погребенника 
НАУКМА Косівської районної ради 

200,0 

4716310 
Капітальний ремонт даху амбулаторії в с. Кропивник 
Калуського району 

100,0 

4716310 
Добудова незавершеного будівництва загальноосвітньої 
школи в смт. Солотвин Богородчанського району (корпус № 3, 
нове будівництво) 

3,0 

4716310 
Будівництво народного дому з глядацьким залом на  
200 місць, с. Белелуя Снятинського району 

1000,0 

4716310 
Капітальний ремонт приміщень клініко-діагностичної 
лабораторії Снятинської центральної районної лікарні  

550,0 

4716310 
Загальноосвітня школа I-III ступенів у с. Княжолука 
Долинського району Івано-Франківської області. I Черга 
будівництва. Коригування кошторисів у ціни 2016 року  

50,0 

4716310 
Будівництво дитячого дошкільного закладу в с. Гринява 
Верховинського району Івано-Франківської області 

3,0 



продовження додатка 2 

 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, об’єктів 
Сума, 

тис. грн. 

4716310 
Реконструкція будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. з добудовою навчального 
корпусу та спортивного залу в с. Красноїлля Верховинського 
району Івано-Франківської області 

3,0 

4716310 
Нове будівництво зруйнованого пожежею Народного дому в 
смт. Верховина Івано-Франківської області 

3,0 

4716310 
Нове будівництво обласного перинатального центру з 
добудовою незавершеного будівництва поліклініки по  
вул. Федьковича, 91 в м. Івано-Фрвнківську 

3,0 

4716310 
Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в 
с. Комарів Галицького району 

150,0 

4716310 
Капітальний ремонт будинку культури в с. Дубівці Галицького 
району 

150,0 

4716310 
Реконструкція нежитлової будівлі (приміщення старої школи) 
по вул. Грушевського, 61а  в с. Лісний Хлібичин 
Коломийського району під дитячий садок 

3,0 

4716310 

Реконструкція Черченського обласного навчально-
реабілітаційного центру Івано-Франківської обласної ради з 
добудовою корпусу в с. Черче Рогатинського району Івано-
Франківської області 

700,0 

4716310 
Добудова 2-х класів для Новицького НВК Калуського району 
Івано-Франківської області. Нове будівництво 

430,0 

4716310 
Реконструкція з добудовою дитячого садка по вул. Січових 
Стрільців, 34 в с-щі Лисець Тисменицького району 

50,0 

4716650 
Капітальний ремонт дорожнього покриття на вул. Польова у 
с. Клузів Тисменицького району 

10,0 

4716310 
Будівництво дитячого садка загального типу на 50 місць в 
с. Черніїв Тисменицького району 

118,37500 

4716310 
Виготовлення і коректура  проектно-кошторисної документації 
та витрати, пов’язані із введенням об’єктів в експлуатацію, 
поновленням технічних умов на об’єкти будівництва тощо 

210,0 

4716650 
Капітальний ремонт мостового переходу через р. Сівка по 
вул. Залізнична в с. Креховичі Рожнятівського району Івано-
Франківської області 

2,0 

4716310 
Реконструкція навчального корпусу музичного училища на 
вул. Січових Стрільців, 44 Б в м. Івано-Франківську. Добудова 
актової зали з навчальними приміщеннями 

2,0 

4716310 
Реконструкція Делятинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 з 
добудовою навчального корпусу та спортивного залу в 
смт. Делятин Надвірнянського району (І черга) 

3,0 

4716310 
Добудова незавершеного будівництвом головного корпусу  
центральної районної лікарні на вул. Н. Вівчаренко в м. Галичі 
Івано-Франківської області 

3000,0 

4716310 
Капітальний ремонт хіміотерапевтичного відділення КЗ 
"Прикарпатський клінічний онкологічний центр" 

1000,0 

4716310 

Станковецький навчально-виховний комплекс 
"Загальноосвітня школа I ступеня — дошкільний навчальний 
заклад" с. Станківці Долинського району Івано-Франківської 
області (коригування кошторисної частини) 
(в тому числі на виготовлення проектно-кошторисної 
документації) 

180,0 

4718050 

Оплата інфляційних витрат та судового збору по наступних 
об’єктах: 
– капітальний ремонт приміщення на бульварі  
Л. Українки, 47 в м. Коломиї; 
–  капітальний ремонт територіального об'єднання 
"Українське товариство охорони глухих" на вул. Чорновола, 
25, в м. Коломия Івано-Франківської області; 
– капітальний ремонт північного та західного фасадів музею 
історії м. Коломиї на вул. Шухевича, 80 в м. Коломия, Івано-
Франківської області. 

225,20392 



продовження додатка 2 

 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, об’єктів 
Сума, 

тис. грн. 

4718050 
Прибудова спорткомплексу до школи в с. Новиця Калуського 
району (погашення заборгованості) 

400,0 

 Департамент охорони здоров`я облдержадміністрації 1000,0 

1412030 
Придбання медичного обладнання для КЗ "Івано-
Франківський обласний госпіталь ветеранів війни", по вул. 
Шкрумеляка, 26 в м. Коломия 

1000,0 

 
Департамент освіти, науки та молодіжної політики 

облдержадміністрації 
499,0 

1018370 

Надання субвенції з обласного бюджету державному бюджету 
для Прикарпатського національного університету імені 
Василя Стефаника на виконання заходів Програми розвитку 
освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки (для зміцнення 
матеріально-технічної бази) 

300,0 

1011110 
Здійснення поточних видатків для Брошнівського 
професійного лісопромислового ліцею 

199,0 

 
Департамент соціальної політики 

облдержадміністрації 
130,0 

1513102 
Виконання робіт з облаштування доріжок з твердим 
покриттям для пересування інвалідів-колясочників у 
Снятинському психоневрологічному інтернаті  

130,0 

 Субвенції місцевим бюджетам 3516,0 
 Богородчанський районний бюджет 800,0 

7618800 
Облаштування дитячого ігрового та спортивного майданчика 
в с. Жураки Богородчанського району  

200,0 

7618800 
Капітальний ремонт дитячого садка в с. Грабовець 
Богородчанського району 

400,0 

7618800 
Капітальний ремонт Грабовецької ЗОШ І-ІІ ступенів 
Богородчанського району 

100,0 

7618800 
Капітальний ремонт огорожі Старунського НВК 
Богородчанського району 

50,0 

7618800 
Капітальний ремонт (заміна вікон) Ластівецького НВК 
Богородчанського району 

50,0 

 Верховинський районний бюджет 600,0 

7618800 
Капітальний ремонт котельні Верховинської ЦРЛ з 
облаштуванням піднавісу для зберігання дров 

300,0 

7618800 
Капітальний  ремонт (заміна вікон та дверей) в 
Красноїллівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 
Верховинського району 

150,0 

7618800 
Капітальний  ремонт (заміна вікон та дверей) в Голошинській 
загальноосвітній школі І ступенів  Верховинського району 

20,0 

7618800 
Капітальний  ремонт (заміна вікон та дверей) в Довгопільській 
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Верховинського району  

60,0 

7618800 
Капітальний  ремонт (заміна вікон та дверей) в навчально-
виховному  комплексі села  Яблуниця Верховинського району  

60,0 

7618800 
Капітальний  ремонт (заміна вікон та дверей) в дошкільному 
навчальному  закладі  села Черемошна Верховинського 
району 

10,0 

 Городенківський районний бюджет 300,0 

7618800 
Капітальний ремонт дахів приміщень школи с. Ясенів Пільний 
Городенківського району  

100,0 

7618800 
Капітальний ремонт будинку культури в с. Корнів 
Городенківського району  

200,0 

 Долинський районний бюджет 65,0 

7618800 
Капітальний ремонт приміщень Церківнянської ЗОШ  
І-ІІ ступенів 

15,0 

 
 
 
 



продовження додатка 2 

 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, об’єктів 
Сума, 

тис. грн. 

7618800 
Придбання медичного обладнання для фізіотерапевтичного 
кабінету Долинської ЦРЛ 

30,0 

7618800 
Зміцнення матеріально-технічної бази ФАПу в с.Оболоня 
Долинського району (придбання дверей – 10,0 тис. грн., 
придбання медичного обладнання – 10,0 тис. грн.) 

20,0 

 Косівський районний бюджет 461,0 
7618800 Капітальний ремонт Косівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 200,0 

7618800 
Влаштування спортивного майданчика з штучним покриттям в 
с.Шепіт участок Підкородистий с. Шепіт Косівського району  

60,0 

7618800 
Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) Черганівської 
ЗОШ І-ІІ ступенів Косівського району 

76,0 

7618800 
Капітальний ремонт пам`ятника Т. Шевченку в с. Тюдів 
Косівського району 

125,0 

 Рожнятівський районний бюджет 100,0 

7618800 
Придбання крісел для сільського клубу с. Ясеновець 
Рожнятівського району (загальний фонд) 

100,0 

 Снятинський районний бюджет 240,0 

7618800 
Придбання крісел для Будинку культури с. Стецева 
Снятинського району (загальний фонд) 

140,0 

7618800 
Капітальний ремонт Прутівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
ім. В. Самійленка Снятинського району  

100,0 

 Тисменицький районний бюджет 280,0 

7618800 
Благоустрій території цвинтаря в с. Чорнолізці Тисменицького 
району (загальний фонд) 

190,0 

7618800 
Влаштування дитячого майданчика в с. Марківці 
Тисменицького району  

90,0 

 Тлумацький районний бюджет 90,0 
7618800 Капітальний ремонт клубу в с.Підвербці Тлумацького району 90,0 

 Болехівський міський бюджет 180,0 
7618800 Капітальний ремонт Болехівської ЗОШ І-ІІІ ст. №2  100,0 

7618800 
Буріння водозабірної свердловини в с. Тисів Болехівської 
міської ради 

80,0 

 Яремчанський міський бюджет 250,0 

7618800 
Зміцнення матеріально-технічної бази Микуличинської  
ЗОШ І-ІІІ ст. Яремчанської міської ради 

250,0 

 
Бюджет Більшівцівської об’єднаної територіальної 

громади 
100,0 

7618800 
Облаштування Співочого поля (проект на крісла та доріжки) в 
смт. Більшівці Більшівцівської ОТГ Галицького району  

100,0 

 Бюджет Космацької об’єднаної територіальної громади 50,0 

7618800 
Капітальний ремонт приміщення Брустурівської ЗОШ  
І-ІІІ ступенів Космацької об'єднаної територіальної громади 
Косівського району  

50,0 

 
 

 
 
 
 
 



Додаток 3 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 31.01.2017 року № 35 

 
Календарний план заходів на 2017 рік 

 Комплексної регіональної цільової Програми розвитку туризму в області на 2016-2020 роки 
 

№ 
з/п 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, тис.грн. 

Підпрограма 1. Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури 

1 
Виготовлення (оновлення) і встановлення вказівників, інформаційних щитів та знаків до 
основних туристично-екскурсійних об’єктів, туристичних атракцій, санітарних місць, закладів 
розміщення і харчування, транспортних вузлів (п. 1.1) 

Управління міжнародного 
співробітництва, євроінтеграції, 

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації  

протягом 
року 50,0 

2 

Визначення та облаштування місць для стоянок туристичного автотранспорту, кемпінгів, 
санітарних місць при в’їзді в туристичні центри, біля основних туристично-екскурсійних об’єктів 
(з’їзди, вказівники об’єктів та режиму стоянок, пункти туристичної інформації, санітарно-гігієнічні 
вузли тощо) (п. 1.2) 

-//- -//- 50,0 

в тому числі: 

 
Облаштування місць для стоянки туристичного автотранспорту на території Галицького 
національного природного парку -//- -//- 25,0 

 Облаштування місць для стоянки туристичного автотранспорту біля Манявського Скиту -//- -//- 25,0 

3 
Здійснення заходів з впорядкування територій рекреаційного призначення, туристських 
маршрутів, об’єктів. Проведення знакування, маркування, паспортизації маршрутів і екологічних 
стежок (п. 1.3) 

-//- -//- 50,0 

в тому числі: 

 Облаштування Одаївського печерного комплексу (Тлумацький район) -//- -//- 10,0 

 
Маркування туристичного пішохідного маршруту "Скелі Довбуша – озеро Гірське – село 
Буковець" -//- -//- 5,0 

 
Облаштування туристичного маршруту в урочищі "Цапино" (с. Церківна) та молодіжного 
патріотичного маршруту "Сходження на гору Лиса" (Долинський район) 

-//- -//- 5,0 

4 
Сприяння розвитку організованого туризму та рекреаційної діяльності на територіях природно-
заповідного фонду області. Проведення екологічних акцій щодо очищення берегів річок та 
територій рекреаційного призначення (п. 1.4) 

-//- -//- 20,0 



продовження додатка 3 
 

№ 
з/п 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, тис.грн. 

5 Розвиток туристичної інфраструктури Дністровського каньйону (п. 1.11) 

Управління міжнародного 
співробітництва, євроінтеграції, 

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації  

протягом 
року 20,0 

6 Реалізація проекту ЄС "Івано-Франківська область – край для туризму" (п. 1.15) -//- -//- 2000,0 

Підпрограма 2. Розвиток і диверсифікація туристичного продукту, підвищення якості послуг 

7 
Спорудження та облаштування оглядових майданчиків, місць панорамного огляду основних 
туристичних та екскурсійних об'єктів області з дотриманням вимог безпеки (п. 2.2) – 
облаштування оглядового майданчика на горі Городище біля м. Надвірна 

-//- -//- 20,0 

8 
Сприяння збереженню і облаштуванню природних та культурно-історичних пам’яток (у т.ч. 
пам’яток ЮНЕСКО) (п. 2.3) -//- -//- 30,0 

9 
Відновлення криївок як центрів патріотичного виховання: с. Рудники Снятинського району;  
с. Воронів Рогатинського району; с. Грабівка Калуського району; с. Зелене Надвірнянського 
району; с. Липа Долинського району (п. 2.5) 

-//- -//- 20,0 

10 

Підтримка розвитку дитячого та молодіжного туризму (проведення туристично-краєзнавчих, 
патріотично-виховних, спортивно-туристичних заходів з учнівською і студентською молоддю;  
підтримка участі команд області у Чемпіонатах (Кубках) України з різних видів спортивного 
туризму, альпінізму, скелелазіння) (п. 2.8) 

-//- -//- 10,0 

11 
Оперативне реагування на випадки виникнення надзвичайних ситуацій, ефективне та 
своєчасне рятування туристів.  Створення умов для забезпечення безпеки туристів і 
екскурсантів (п. 2.12) 

-//- -//- 40,0 

Підпрограма 3. Промоція туристичного потенціалу 

12 
Розвиток мережі та сприяння роботі туристично-інформаційних центрів та пунктів, 
встановлення сенсорних інформаційних кіосків (п. 3.1) -//- -//- 15,0 

13 
Організація та участь у нарадах, круглих столах, семінарах, конференціях з питань розвитку 
туризму (п. 3.2) -//- -//- 50,0 

14 
Проведення заходів, присвячених відзначенню в області Всесвітнього дня туризму та Дня 
туризму в Україні (п. 3.3) -//- -//- 5,0 

15 
Створення та поширення рекламно-інформаційної та науково-методичної продукції. 
Виготовлення стендів для рекламно-інформаційної продукції (п. 3.4) -//- -//- 100,0 

16 
Організація та проведення в області туристичних заходів, у т. ч. фестивалів, конференцій, 
круглих столів, змагань, акцій тощо з метою розвитку внутрішнього туризму (п. 3.5) -//- -//- 40,0 

17 
Організація та проведення ознайомлювальних турів для представників туристичних фірм, 
засобів масової інформації з України і з-за кордону, інших рекламних та інформаційних акцій в 
межах області з підтримки внутрішнього та в’їзного туризму (п. 3.6) 

-//- -//- 60,0 



продовження додатка 3 
 

№ 
з/п 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, тис.грн. 

18 
Представлення області на національних і міжнародних туристичних виставках в Україні та за 
кордоном, в тому числі представлення інвестиційних пропозицій на цих та інших заходах (п. 3.7) -//- -//- 70,0 

ВСЬОГО 2650,0 



Додаток 4 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 31.01.2017 року № 35 

 
Календарний план заходів на 2017 рік 

регіональної цільової Програми сприяння залученню інвестицій в економіку Івано-Франківської області на 2016-2020 року 

 

№ 
з/п 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 

Обсяг 
фінансування, 

тис. грн. 

1 
Участь у заходах і проведення заходів з  обговорення та узагальнення проблем, 
які негативно впливають на інвестиційний клімат та стримують процес 
інвестування (п.5) 

Управління міжнародного 
співробітництва, євроінтеграції, 

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації 

Протягом 
року 

5,0 

2 

Участь у заходах і проведення заходів з налагодження нових зв’язків з 
інвесторами, представлення економічного, інвестиційного та експортного 
потенціалу, промоція області і конкретних інвестиційних продуктів, вивчення 
досвіду залучення інвестицій (виставки, виставкові акції, форуми, ярмарки, торгові 
місії, роуд-шоу, бізнес-зустрічі, візити, засідання, наради, конференції, 
презентації, переговори тощо) (п.22) 

Управління міжнародного 
співробітництва, євроінтеграції, 

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації 

Протягом 
року 

220,0 

3 

Створення/виготовлення і підтримка інформаційних і презентаційних 
ресурсів/матеріалів, зокрема, буклетів, компакт-дисків, флаєрів, постерів, 
планшетів, інформаційних програм і роликів, відеофільмів, плакатів, банерів, 
стендів, інвестиційних карт, веб-сайтів, інших презентаційних матеріалів про 
економічний потенціал, інвестиційний клімат, можливості залучення інвестицій в 
економіку області і для промоції конкретних інвестиційних продуктів (проектів) та 
поширення матеріалів серед потенційних інвесторів (п.23) 

Управління міжнародного 
співробітництва, євроінтеграції, 

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації 

Протягом 
року 

190,0 

4 
Проведення засідань, нарад, конференцій, семінарів, навчань, тренінгів, конкурсів 
з питань підготовки інвестиційних продуктів, залучення інвестицій, інвестиційної 
діяльності; участь в аналогічних заходах за межами області (п.25) 

Управління міжнародного 
співробітництва, євроінтеграції, 

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації 

Протягом 
року 

50,0 

5 
Проведення наукової експертизи інвестиційних проектів з обов`язковим кількісним 
моделюванням екологічних, економічних, технологічних та соціальних наслідків 
(п.27) 

Управління міжнародного 
співробітництва, євроінтеграції, 

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації 

Протягом 
року 

80,0 



продовження додатка 4 
 

№ 
з/п 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 

Обсяг 
фінансування, 

тис. грн. 

6 

Інформаційно-технічне забезпечення виконання програми (виготовлення 
інформаційних, в т.ч. статистичних, аналітичних матеріалів з питань залучення 
прямих іноземних інвестицій, діяльності підприємств з іноземними інвестиціями,   
перелік об’єктів незавершеного будівництва комерційного  призначення тощо), 
поліпшення матеріально-технічного забезпечення для ведення баз даних, 
підготовки презентацій тощо) (п.28) 

Управління міжнародного 
співробітництва, євроінтеграції, 

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації 

Протягом 
року 

20,0 

Всього:  565,0 

 
 



Додаток 5 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 31.01.2017 року № 35 

 

Календарний план заходів на 2017 рік 
регіональної цільової Програми розвитку міжнародного співробітництва області на 2016-2020 роки 

 

№ 
з/п 

Назва заходу 
Обсяг 

фінансування, 
тис. грн. 

1 

Реалізація положень міжрегіональних угод, укладених з адміністративно-територіальними одиницями іноземних держав: 
Опольське воєводство, Підкарпатське воєводство, Любуське воєводство, (Республіка Польща); повіт Сучава, повіт Васлуй, повіт 
Марамуреш (Румунія); Кахетинський край (Грузія); земля Тіроль (Австрійська Республіка); провінція Шаньсі (КНР); провінція 
Альберта (Канада). Організація прийому і перебування в області делегацій з регіонів-партнерів, закордонні візити представників 
області 

70,0 

2 
Започаткування міжрегіонального співробітництва з регіонами іноземних країн з метою розширення географії міжнародних 
зв’язків області 

20,0 

3 
Забезпечення прийому і перебування в області представників дипломатичних установ, акредитованих в Україні, міжнародних 
організацій, іноземних компаній та підприємств тощо 

50,0 

4 
Сприяння у налагодженні зв’язків між об’єднаннями українців за кордоном: творчими колективами, організаціями літераторів, 
художників, музеями, бібліотеками, туристичними організаціями та Івано-Франківською областю (Республіка Білорусь, Румунія, 
Угорська Республіка, Республіка Польща,  Хорватія, Сербія тощо) 

15,0 

5 
Презентація економічного, інвестиційного і туристичного потенціалу області в дипломатичних представництвах України в країнах 
перебування 

10,0 

6 
Участь у заходах міжнародного характеру та проведення заходів в області (забезпечення прийому і перебування) з метою 
формування позитивного іміджу регіону (презентації, наради, форуми, зустрічі, ярмарки, семінари-навчання, круглі столи, 
конференції, бізнес-зустрічі, бізнес-місії, стажування, тренінги, навчальні виїзди тощо) 

50,0 

7 
Випуск презентаційних матеріалів про область (буклетів, інформаційних листків, флаєрів, листівок, вимпелів, плакатів, пакетів, 
ручок, блокнотів, постерів, компакт-дисків, інших інформаційних матеріалів, поновлення інформаційних стендів; створення відео- 
та інших презентаційних матеріалів про область українською та іноземними мовами тощо) 

20,0 

8 
Проведення святкування Дня Європи та днів ЄС (організація та проведення культурно-масових заходів в м. Івано-Франківську, 
районний центрах області та центрах добровільно об’єднаних територіальних громад) 

10,0 

9 
Участь та проведення заходів щодо підготовки проектів міжнародної технічної допомоги і транскордонного співробітництва в 
рамках Європейського інструменту сусідства та партнерства, Східного партнерства, SIDA та інших міжнародних донорів 

25,0 

10 
Партнерська участь області в проектах програм міжнародної технічної допомоги з метою покращення інфраструктури та 
забезпечення умов для подальшого сталого розвитку 

80,0 

 РАЗОМ 350,0 
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