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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія обласної ради 

з питань бюджету, фінансів та податків 
 
 
 
 

 
 
 

Протокол № 36 
 засідання постійної комісії обласної ради 

з питань бюджету, фінансів та податків  
 
від 15.02.2017 року 
м. Івано-Франківськ 

 
Всього членів комісії: 12 чол. 
Присутні: М.Палійчук, Б.Кобилянський, 
М.Кузьма, В.Дудкевич, П.Книшук, Г.Макота, 
О.Мельниченко, Д.Сіреджук 
 
Запрошені: 
О.Сич – голова обласної ради; 
В.Гладій – перший заступник голови 
обласної ради; 
С.Басараб – заступник голови обласної 
ради; 
М.Королик – депутат обласної ради; 
М.Піцуряк – голова постійної комісії обласної 
ради з питань охорони здоров'я та 
соціальної політики; 
Н.Іванів – директор департаменту 
будівництва, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації, депутат обласної 
ради; 
І.Мацькевич – директор департаменту 
фінансів облдержадміністрації; 
М.Матейко – директор департаменту 
охорони здоров'я облдержадміністрації; 
В.Федорів – заступник директора 
департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації; 
М.Стовбан – заступник директора 
департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації; 
Ж.Табанець – директор департаменту 
економічного розвитку, промисловості та 
інфраструктури облдержадміністрації; 

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

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



М.Дорошенко – начальник управління 
містобудування та архітектури департаменту 
будівництва, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації – головний архітектор 
області; 
В.Тимків – директор комунального 
підприємства обласної ради з питань пошуку 
та перепоховання жертв воєн, депортацій та 
репресій тоталітарних режимів "Пам'ять"; 
В.Федорак – начальник управління культури, 
національностей та релігій 
облдержадміністрації; 
Т.Лапка – заступник начальника управління – 
начальник відділу у справах 
національностей та релігій управління 
культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації; 
В.Кімакович – директор департаменту освіти, 
науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації; 
І.Зельманович – в.о. головного бухгалтера 
департаменту освіти, науки та молодіжної 
політики облдержадміністрації; 
В.Кіріндас – начальник відділу молодіжної 
політики департаменту освіти, науки та 
молодіжної політики облдержадміністрації; 
М.Гуменяк – начальник відділу 
бухгалтерського обліку та матеріально-
технічного забезпечення виконавчого 
апарату обласної ради; 
В.Пачків – заступник начальника управління 
Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій в області; 
В.Стебницький – начальник управління з 
питань цивільного захисту 
облдержадміністрації; 
С.Вінтонович – заступник директора 
департаменту агропромислового розвитку 
облдержадміністрації; 
О.Олійник – в.о. генерального директора 
Івано-Франківського обласного комунального 
агролісогосподарського підприємства "Івано-
Франківсьоблагроліс"; 
І.Дмитрів – завідувач сектору мобілізаційної 
роботи апарату облдержадміністрації; 
Р.Боднар – начальник відділу територіальної 
оборони Івано-Франківського обласного 
військового комісаріату; 
В.Даниш – начальник управління об’єктами 
спільної власності територіальних громад 
області обласної ради; 
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 виконання обласного бюджету 

за 2016 рік". 
2. Про перерозподіл 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. 

3. Про спрямування залишку медичної субвенції та перерозподіл 
бюджетних призначень по департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації. 

4. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2017 рік". 

5. Про календарний план заходів на 2017 рік Програми енергозбереження 
для населення Івано-Франківської області на 2015-2018 роки. 

6. Про календарний план заходів на 2017 рік регіональної цільової 
програми ведення містобудівного кадастру Івано-Франківської області на 2017-
2019 роки. 

7. Про календарний план заходів на 2017 рік регіональної цільової 
програми паспортизації пам'яток містобудування та архітектури місцевого 
значення Івано-Франківської області на 2016-2020 роки. 

8. Про календарний план заходів на 2017 рік обласної програми пошуку та 
перепоховання жертв воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів на 
2016-2018 роки. 

9. Про календарний план заходів на 2017 рік регіональної цільової 
програми фінансової підтримки комунального підприємства обласної ради з 
питань пошуку та перепоховання жертв воєн, депортацій та репресій 
тоталітарних режимів "Пам'ять" на 2016-2018 роки. 

10. Про погодження видатків по управлінню культури, національностей та 
релігій облдержадміністрації. 

11. Про календарний план заходів на 2017 рік регіональної цільової 
програми "Духовне життя" на 2016-2020 роки (по управлінню культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації). 

12. Про звернення департаменту освіти, науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації. 

13. Про перелік заходів на 2017 рік Програми розвитку освіти Івано-
Франківщини на 2016-2023 роки. 

14. Про календарний план заходів на 2017 рік обласної програми підтримки 
сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій громадського протесту в 
період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, 
осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що 
утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності 
України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в 



антитерористичній операції в районах її проведення (по департаменту освіти, 
науки та молодіжної політики облдержадміністрації). 

15. Про календарний план заходів на 2017 рік регіональної цільової 
програми "Духовне життя" на 2016-2020 роки (по департаменту освіти, науки та 
молодіжної політики облдержадміністрації). 

16. Про календарний план заходів на 2017 рік регіональної цільової 
програми підтримки книговидання на 2016-2020 роки (по департаменту освіти, 
науки та молодіжної політики облдержадміністрації). 

17. Про календарний план заходів на 2017 рік обласної цільової програми 
"Молодь Прикарпаття" на 2016-2020 роки. 

18. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до Програми 
розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки". 

19. Про календарний план заходів на 2017 рік регіональної цільової 
програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Івано-Франківській 
області на 2016-2020 роки. 

20. Про календарний план заходів на 2017 рік Програми розвитку місцевого 
самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки. 

21. Про внесення змін до кошторисних призначень по обласній раді. 
22. Про календарний план заходів на 2017 рік Комплексної цільової 

соціальної програми розвитку цивільного захисту Івано-Франківської області на 
2016-2020 роки. 

23. Про календарний план заходів на 2017 рік регіональної цільової 
програми "Духовне життя" на 2016-2020 роки (по управлінню з питань 
цивільного захисту облдержадміністрації). 

24. Про розподіл коштів на 2017 рік Регіональної програми відтворення, 
раціонального використання та охорони лісових ресурсів Івано-Франківського 
обласного комунального агролісогосподарського підприємства "Івано-
Франківсьоблагроліс" на 2016-2020 роки. 

25. Про календарний план заходів на 2017 рік Комплексної програми 
розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Івано-Франківської 
області на 2016-2020 роки. 

26. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до регіональної 
цільової програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та 
поліпшення житлово-побутових умов сільського населення "Власний дім" на 
2016-2020 роки. 

27. Про проект рішення обласної ради "Про обласну цільову програму 
проведення мобілізаційних заходів та підготовки до територіальної оборони на 
2017 рік". 

28. Про проект рішення обласної ради "Про виконання Програми 
приватизації об'єктів на 2014-2016 роки, Програму приватизації об'єктів спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що підлягають 
приватизації у 2017-2020 роках". 

29. Різне. 

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

виконання обласного бюджету за 2016 рік". 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: рекомендувати внести проект рішення "Про виконання 

обласного бюджету за 2016 рік" на розгляд тринадцятої сесії обласної ради. 
 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 



Рішення прийнято. 
 
2. Слухали: І.Мацькевич про перерозподіл 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. 

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

03.02.2017 року № 101/0/2-17/01-132 погодити перерозподіл 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 2017 рік, а саме: 

 
(тис. грн.) 

Назва районного, міського 
бюджету 

Обсяг субвенції 
(зменшення (-), 
збільшення (+)) 

Городенківський -20,0 
Бурштинський +20,0 
Всього: 0,0 

 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
3. Слухали: М.Матейка про спрямування залишку медичної субвенції та 

перерозподіл бюджетних призначень по департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації. 

Виступили: М.Палійчук, І.Мацькевич, О.Сич, М.Піцуряк. 
Вирішили:  
1) відповідно до листа обласної державної адміністрації від 14.02.2017 року 

№ 128/02-17/01-132 погодити розподіл залишку коштів медичної субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам, який склався станом на 01.01.2017 
року, в сумі 6368795,99 гривень, а саме: 

– по загальному фонду (видатки споживання): 
за КПКВКМБ 1412030 "Спеціалізована стаціонарна медична допомога 

населенню" в сумі 150000,00 гривень; 
за КПКВКМБ 1412220 "Інші заходи в галузі охорони здоров'я" на виконання 

заходів комплексної програми "Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020" в 
сумі 4190000,00 гривень; 

за КПКВКМБ 1412215 "Централізовані заходи з лікування онкологічних 
хворих" на виконання програми "Покращення діагностики, лікування та 
профілактики злоякісних новоутворень на 2017-2020 роки" в сумі 
135795,99 гривень; 

– по спеціальному фонду (видатки розвитку): 
за КПКВКМБ 1412030 "Спеціалізована стаціонарна медична допомога 

населенню" в сумі 193000,00 гривень. 
за КПКВКМБ 1412220 "Інші заходи в галузі охорони здоров'я" на виконання 

заходів комплексної програми "Здоров'я населення Прикарпаття 2013-2020" в 
сумі 1700000,00 гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) в сумі 1893000,00 гривень. 

 



2) департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації в межах 
загального обсягу видатків, передбачених в обласному бюджеті на 2017 рік, 
вишукати кошти на: 

– встановлення комп’ютерного томографа в обласній дитячій клінічній 
лікарні – 1000,0 тис. гривень; 

– дитячу онкологію (лікування онкохворих дітей) – 1000,0 тис. гривень; 
– придбання реанімобіля для обласного перинатального центру – 

500,0 тис. гривень. 
 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
3) відповідно до листа обласної державної адміністрації від 14.02.2017 року 

№ 129/02-17/01-132 погодити: 
1. Передачу бюджетних призначень в межах загального фонду (видатки 

споживання) обласного бюджету, а саме: 
зменшити бюджетні призначення департаменту охорони здоров'я 

облдержадміністрації за КПКВКМБ 1412220 "Інші заходи в галузі охорони 
здоров'я" на суму 42,3 тис. гривень та відповідно збільшити їх департаменту 
фінансів облдержадміністрації за КПКВКМБ 7618390 "Медична субвенція з 
державного бюджету місцевим бюджетам" для надання субвенції з обласного 
бюджету: 

– міському бюджету м. Івано-Франківська – 24,4 тис. гривень; 
– Снятинському районному бюджету – 17,9 тис. гривень. 
2. Перерозподіл видатків загального фонду (видатки споживання) 

обласного бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень, 
передбачених департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, зокрема 
зменшити бюджетні призначення за КПКВКМБ 1412220 "Інші заходи в галузі 
охорони здоров'я" в сумі 109,0 тис. гривень та, відповідно, збільшити їх за: 

КПКВКМБ 1412010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню" на суму 65,5 тис. гривень; 

КПКВКМБ 1412030 "Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню" на суму 43,5 тис. гривень. 
 

Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
4. Слухали: І.Мацькевич про проект рішення обласної ради "Про внесення 

змін до обласного бюджету на 2017 рік". 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: рекомендувати внести проект рішення "Про внесення змін до 

обласного бюджету на 2017 рік" на розгляд тринадцятої сесії обласної ради. 
 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 



 
5. Слухали: Ж.Табанець про календарний план заходів на 2017 рік 

Програми енергозбереження для населення Івано-Франківської області на 2015-
2018 роки. 

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

27.01.2017 року № 75/0/2-17/01-132 погодити календарний план заходів на 2017 
рік Програми енергозбереження для населення Івано-Франківської області на 
2015-2018 роки (додаток 1). 

 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
6. Слухали: М.Дорошенка про календарний план заходів на 2017 рік 

регіональної цільової програми ведення містобудівного кадастру Івано-
Франківської області на 2017-2019 роки. 

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

27.01.2017 року № 87/5/1-17/01-132 погодити календарний план заходів на 2017 
рік регіональної цільової програми ведення містобудівного кадастру Івано-
Франківської області на 2017-2019 роки (додаток 2). 

 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
7. Слухали: М.Дорошенка про календарний план заходів на 2017 рік 

регіональної цільової програми паспортизації пам'яток містобудування та 
архітектури місцевого значення Івано-Франківської області на 2016-2020 роки. 

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

27.01.2017 року № 87/5/1-17/01-132 погодити календарний план заходів на 2017 
рік регіональної цільової програми паспортизації пам'яток містобудування та 
архітектури місцевого значення Івано-Франківської області на 2016-2020 роки 
(додаток 3). 

 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
8. Слухали: В.Тимківа про календарний план заходів на 2017 рік обласної 

програми пошуку та перепоховання жертв воєн, депортацій та репресій 
тоталітарних режимів на 2016-2018 роки. 

Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа комунального підприємства з питань 

пошуку та перепоховання жертв воєн, депортацій та репресій тоталітарних 
режимів "Пам'ять" від 26.01.2017 року № 04-01/2017 погодити календарний план 



заходів на 2017 рік обласної програми пошуку та перепоховання жертв воєн, 
депортацій та репресій тоталітарних режимів на 2016-2018 роки (додаток 4). 

 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
9. Слухали: В.Тимківа про календарний план заходів на 2017 рік 

регіональної цільової програми фінансової підтримки комунального 
підприємства обласної ради з питань пошуку та перепоховання жертв воєн, 
депортацій та репресій тоталітарних режимів "Пам'ять" на 2016-2018 роки. 

Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа комунального підприємства з питань 

пошуку та перепоховання жертв воєн, депортацій та репресій тоталітарних 
режимів "Пам'ять" від 26.01.2017 року № 04-01/2017 погодити календарний план 
заходів на 2017 рік регіональної цільової програми фінансової підтримки 
комунального підприємства обласної ради з питань пошуку та перепоховання 
жертв воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів "Пам'ять" на 2016-
2018 роки (додаток 4). 

 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
10. Слухали: В.Федорака про погодження видатків по управлінню 

культури, національностей та релігій облдержадміністрації. 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

26.01.2017 року № 87/3/1-17/01-132 погодити розподіл видатків, передбачених 
управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації, зокрема: 

1. За КПКВКМБ 2414030 "Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші 
мистецькій заклади та заходи" на проведення культурно-мистецьких заходів – 
1500,0 тис. гривень (додаток  5), в т. ч.: 

 на виконання регіональної цільової програми "Культура Івано-
Франківщини" на 2016-2020 роки (проведення культурно-мистецьких 
заходів (п. 8.10.)) – 1440,0 тис. гривень; 

 на виконання обласної програми соціальної підтримки та реабілітації 
інвалідів зору на 2015-2019 роки (транспортне забезпечення 
гастрольної діяльності творчого колективу незрячих інвалідів 
"Горицвіт" (УТОС)) – 60,0 тис. гривень. 

2. На виконання регіональної цільової програми "Культура Івано-
Франківщини" на 2016-2020 роки: 

– за КПКВКМБ 2414040 "Видатки на заходи, передбачені державними і 
місцевими програмами розвитку культури і мистецтва" в сумі 1370,0 тис. 
гривень на зміцнення матеріально-технічної бази та проведення капітальних і 
поточних ремонтів закладів культури області (п. 9.1); 

– за КПКВКМБ 2417213 "Підтримка книговидання" в сумі 500,0 тис. гривень 
для фінансової підтримки науково-редакційного відділу "Звід пам'яток історії та 
культури. Івано-Франківська область" (п. 1.4.). 



3. На виконання обласної програми "Теплий заклад культури Прикарпаття" 
на 2016-2020 роки за КПКВКМБ 2414040 "Видатки на заходи, передбачені 
державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва"  в сумі 
552,0 тис. гривень на: 

– впровадження міні-котелень, газифікацію – 145,0 тис. гривень, 
– впровадження газових конвекторів – 5,0 тис. гривень, 
– встановлення автономного опалення – 20,0 тис. гривень, 
– встановлення пічного опалення – 12,0 тис. гривень, 
– встановлення котлів на твердому паливі – 60,0 тис. гривень, 
– заміну вікон – 75,0 тис. гривень, 
– придбання котлів – 120,0 тис. гривень, 
– заміну системи опалення – 60,0 тис. гривень, 
– реконструкція системи опалення – 30,0 тис. гривень, 
– ремонт системи опалення – 25,0 тис. гривень 

4. На виконання регіональної цільової програми "Просвіта ХХІ століття" на 
2017-2021 роки: 

за КПКВКМБ 2414200 "Інші культурно-освітні заклади та заходи" в сумі 
900,0 тис. гривень для проведення заходів та фінансової підтримки Івано-
Франківського ОО ВУТ "Просвіта" ім. Т.Шевченка. 

 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
11. Слухали: Т.Лапку про календарний план заходів на 2017 рік 

регіональної цільової програми "Духовне життя" на 2016-2020 роки (по 
управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації). 

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

26.01.2017 року № 87/3/1-17/01-132 погодити календарний план заходів на 2017 
рік регіональної цільової програми "Духовне життя" на 2016-2020 роки 
(додаток 6). 

 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
12. Слухали: В.Кімаковича про звернення департаменту освіти, науки та 

молодіжної політики облдержадміністрації. 
Виступили: О.Сич, П.Книшук, М.Палійчук. 
Вирішили:  
1) відповідно до листа департаменту освіти, науки та молодіжної політики 

облдержадміністрації від 30.01.2017 року № 98/01-12/07 підтримати та погодити 
механізм відзначення навчальних закладів області, які у 2017 році стануть 
переможцями обласного шкільного турніру з футзалу "Кубок НФК "Ураган". 

2) департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації 
опрацювати питання щодо зміни назви обласного шкільного турніру з футзалу. 

 
Голосували: 
"за" – 8 



"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
13. Слухали: В.Кімаковича про перелік заходів на 2017 рік Програми 

розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки. 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

27.01.2017 року № 87/4/1-17/01-132 погодити перелік заходів на 2017 рік 
Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки (додаток 7). 

 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
14. Слухали: В.Кімаковича про календарний план заходів на 2017 рік 

обласної програми підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових 
акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 
2014 року, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі 
добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, 
суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які 
залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в 
районах її проведення (по департаменту освіти, науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації). 

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

27.01.2017 року № 87/4/1-17/01-132 погодити календарний план заходів на 2017 
рік обласної програми підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових 
акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 
2014 року, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі 
добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, 
суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які 
залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в 
районах її проведення (по департаменту освіти, науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації) (додаток 8). 

 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
15. Слухали: В.Кімаковича про календарний план заходів на 2017 рік 

регіональної цільової програми "Духовне життя" на 2016-2020 роки (по 
департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації). 

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

27.01.2017 року № 87/4/1-17/01-132 погодити календарний план заходів на 2017 
рік регіональної цільової програми "Духовне життя" на 2016-2020 роки (по 
департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації) 
(додаток 6). 

 



Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
16. Слухали: В.Кімаковича про календарний план заходів на 2017 рік 

регіональної цільової програми підтримки книговидання на 2016-2020 роки (по 
департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації). 

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

27.01.2017 року № 87/4/1-17/01-132 погодити календарний план заходів на 2017 
рік регіональної цільової програми підтримки книговидання на 2016-2020 роки 
(по департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації) 
(додаток 9). 

 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
17. Слухали: В.Кімаковича про календарний план заходів на 2017 рік 

обласної цільової програми "Молодь Прикарпаття" на 2016-2020 роки. 
Виступили: Г.Макота, О.Сич, В.Кіріндас, М.Палійчук. 
Вирішили:  
1) департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації 

опублікувати в засобах масової інформації інформацію про вимоги до обласного 
конкурсу проектів та програм інститутів громадянського суспільства з 
молодіжної проблематики, та початок його проведення;  

2) відповідно до листа обласної державної адміністрації від 25.01.2017 року 
№ 66/0/2-17/01-132 погодити календарний план заходів на 2017 рік обласної 
цільової програми "Молодь Прикарпаття" на 2016-2020 роки (додаток 10). 

 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
18. Слухали: В.Кімаковича про проект рішення обласної ради "Про 

внесення змін до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 
роки". 

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

Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки" на розгляд 
тринадцятої сесії обласної ради. 

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



19. Слухали: М.Гуменяк про календарний план заходів на 2017 рік 
регіональної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства в 
Івано-Франківській області на 2016-2020 роки. 

Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної ради від 31.01.2017 року  

№ 11-166/112р/070 погодити календарний план заходів на 2017 рік регіональної 
цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Івано-
Франківській області на 2016-2020 роки (додаток 11). 

 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
20. Слухали: М.Гуменяк про календарний план заходів на 2017 рік 

Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 
2016-2020 роки. 

Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної ради від 31.01.2017 року  

№ 11-166/112р/070 погодити календарний план заходів на 2017 рік Програми 
розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 
роки (додаток 12). 

 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
21. Слухали: М.Гуменяк про внесення змін до кошторисних призначень по 

обласній раді. 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної ради від 14.02.2017 року  

№ 11-166/179/070 погодити внесення змін до кошторисних призначень по 
обласній раді, а саме за КПКВКМБ 0118600 "Програма розвитку місцевого 
самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки" зменшити 
кошторисні призначення за КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню (надання 
адресної матеріальної допомоги)" на суму 11375 гривень та відповідно 
збільшити їх за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування" на суму 11375 гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) на суму 11375 гривень. 

 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
22. Слухали: В.Стебницького про календарний план заходів на 2017 рік 

Комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Івано-
Франківської області на 2016-2020 роки. 

Виступив: М.Палійчук. 



Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 
24.01.2017 року № 87/1/1-17/01-132 погодити календарний план заходів на 2017 
рік Комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Івано-
Франківської області на 2016-2020 роки (додаток 13). 

 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
23. Слухали: В.Стебницького про календарний план заходів на 2017 рік 

регіональної цільової програми "Духовне життя" на 2016-2020 роки (по 
управлінню з питань цивільного захисту облдержадміністрації). 

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

24.01.2017 року № 87/1/1-17/01-132 погодити календарний план заходів на 2017 
рік регіональної цільової програми "Духовне життя" на 2016-2020 роки (по 
управлінню з питань цивільного захисту облдержадміністрації) (додаток 6). 

 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
24. Слухали: О.Олійника про розподіл коштів на 2017 рік Регіональної 

програми відтворення, раціонального використання та охорони лісових ресурсів 
Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського 
підприємства "Івано-Франківсьоблагроліс" на 2016-2020 роки. 

Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа Івано-Франківського обласного 

комунального агролісогосподарського підприємства "Івано-Франківсьоблагроліс" 
від 31.01.2017 року № 16 погодити розподіл коштів на 2017 рік, передбачених 
департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації за КПКВКМБ 
5327612 на виконання Регіональної програми відтворення, раціонального 
використання та охорони лісових ресурсів Івано-Франківського обласного 
комунального агролісогосподарського підприємства "Івано-Франківсьоблагроліс" 
на 2016-2020 роки, в сумі 100,0 тис. гривень, зокрема: 

Богородчанський спеціалізований агролісгосп – 20,0 тис. гривень; 
Долинський спеціалізований агролісгосп – 20,0 тис. гривень; 
Коломиймький спеціалізований агролісгосп – 20,0 тис. гривень; 
Надвірнянський спеціалізований агролісгосп – 20,0 тис. гривень; 
Снятинське спеціалізоване агролісництво – 20,0 тис. гривень. 
 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
25. Слухали: С.Вінтоновича про календарний план заходів на 2017 рік 

Комплексної програми розвитку агропромислового комплексу та сільських 
територій Івано-Франківської області на 2016-2020 роки. 



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

25.01.2017 року № 87/2/1-17/01-132 погодити календарний план заходів на 2017 
рік Комплексної програми розвитку агропромислового комплексу та сільських 
територій Івано-Франківської області на 2016-2020 роки (додаток 17). 

 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
26. Слухали: Т.Гаврилка про проект рішення обласної ради "Про внесення 

змін до регіональної цільової програми підтримки індивідуального житлового 
будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського 
населення "Власний дім" на 2016-2020 роки". 

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

регіональної цільової програми підтримки індивідуального житлового 
будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського 
населення "Власний дім" на 2016-2020 роки" на розгляд тринадцятої сесії 
обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
27. Слухали: І.Дмитріва про проект рішення обласної ради "Про обласну 

цільову програму проведення мобілізаційних заходів та підготовки до 
територіальної оборони на 2017 рік". 

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

програму проведення мобілізаційних заходів та підготовки до територіальної 
оборони на 2017 рік" на розгляд тринадцятої сесії обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
28. Слухали: В.Даниша про проект рішення обласної ради "Про виконання 

Програми приватизації об'єктів на 2014-2016 роки, Програму приватизації 
об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що 
підлягають приватизації у 2017-2020 роках". 

Виступили: О.Сич, М.Палійчук. 
Вирішили: рекомендувати внести проект рішення "Про виконання 

Програми приватизації об'єктів на 2014-2016 роки, Програму приватизації 
об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що 
підлягають приватизації у 2017-2020 роках" на розгляд тринадцятої сесії 
обласної ради. 

 



Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
29. Різне. 
 
29.1. Слухали: Н.Іваніва про зміну назви об'єктів.   
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

15.02.2017 року № 137/0/2-17/01-132 погодити внесення змін у додаток 2 до 
протоколу постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та 
податків від 31.01.2017 року № 35, а саме: 

1) назву об’єкта "Капітальний ремонт (заміна вікон) ЗОШ І-ІІІ ступенів 
с. Красна Надвірнянського району" замінити на "Капітальний ремонт 
(встановлення вікон) в новому корпусі Краснянської ЗОШ І-ІІІ ступенів в 
с. Красна Надвірнянського району"; 

2) назву об’єкта "Реконструкція Делятинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 з 
добудовою навчального корпусу та спортивного залу в смт. Делятин 
Надвірнянського району (І черга)" замінити на "Нове будівництво навчального 
корпусу та спортивного залу Делятинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 на 
вул. 16 липня в смт. Делятин Надвірнянського району Івано-Франківської 
області". 

 
Голосували: 
"за" – 8 
"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 15.02.2017 року № 36 

 

 
 

Календарний план заходів на 2017 рік 
програми енергозбереження для населення Івано-Франківської області на 2015-2018 роки 

 

№ 
з/п 

Найменування заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, тис. грн. 

1 

Відшкодування частини відсоткової ставки за 
кредитами, отриманими населенням (фізичними 
особами, ОСББ, ЖБК) на заходи з 
енергозбереження 

Департамент економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури 

облдержадміністрації 

протягом 
року 

1000,0 

2 

Популяризація економічних, екологічних і 
соціальних переваг енергозбереження, 
підвищення громадського освітнього рівня у цій 
сфері 

Департамент економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури 

облдержадміністрації 

протягом 
року 

30,0 

3 Організаційні заходи по супроводу програми 
Департамент економічного розвитку, 

промисловості та інфраструктури 
облдержадміністрації 

протягом 
року 

20,0 

Всього: 1050,0 
Резервні кошти: 150,0 

 



Додаток 2 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань 
бюджету, фінансів та податків 
від 15.02.2017 року № 36 

 
Календарний плані заходів на 2017 рік 

регіональної цільової програми ведення містобудівного кадастру  
Івано-Франківської області на 2017-2019 роки 

 
 

№ Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання  

Обсяг 
фінансування, 

тис.грн. 

1 

Проведення заходів по 
налаштуванню комунікаційних 
каналів обміну інформацією 
геоінформаційної системи та 
геопорталу містобудівного 
кадастру. 

Департамент 
будівництва, житлово-

комунального 
господарства, 

містобудування та 
архітектури 

облдержадміністрації 

Протягом 
року 

30,0 

2 

Придбання, встановлення 
робочих станцій 
геоінофрмаційної системи та 
інших технічних пристроїв, 
необхідних для 
функціонування 
містобудівного кадастру. 

Департамент 
будівництва, житлово-

комунального 
господарства, 

містобудування та 
архітектури 

облдержадміністрації 

Протягом 
року 

134,0 

3 

Придбання спеціалізованого 
програмного забезпечення 
геоінформаційної системи та 
геопорталу містобудівного 
кадастру. Встановлення та 
налаштування спеціального 
програмного забезпечення 
робочих станцій. Формування 
інформаційних ресурсів 
містобудівного кадастру. 

Департамент 
будівництва, житлово-

комунального 
господарства, 

містобудування та 
архітектури 

облдержадміністрації 

Протягом 
року 

99,0 

4 

Забезпечення технічного 
захисту робочих приміщень 
відповідно до законодавства. 
Забезпечення та організація 
системи захисту інформації та 
санкціонованого доступу до 
інформаційних ресурсів 
містобудівного кадастру. 

Департамент 
будівництва, житлово-

комунального 
господарства, 

містобудування та 
архітектури 

облдержадміністрації 

Протягом 
року 

25,0 

5 

Організація навчання 
спеціалістів для роботи з 
спеціалізованим програмним 
забезпеченням. Написання 
індивідуальних інструкцій та 
регламентів. Організація робіт 
з планового введення даних 
містобудівної документації до 
геоінформаційної системи та 
формування інформаційних 
ресурсів системи 
містобудівного кадастру. 

Департамент 
будівництва, житлово-

комунального 
господарства, 

містобудування та 
архітектури 

облдержадміністрації 

Протягом 
року 

12,0 

Разом: 300,0 

 
 



Додаток 3 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань 
бюджету, фінансів та податків 
від 15.02.2017 року № 36 

 
Календарний плані заходів на 2017 рік 

регіональної цільової програми паспортизації пам'яток містобудування та 
архітектури місцевого значення  

Івано-Франківської області на 2016-2020 року 
 

№ Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання  

Обсяг 
фінансування, 

тис.грн. 

1 
Виготовлення 
пам’яткоохоронної 
облікової документації 

Департамент 
будівництва, житлово-

комунального 
господарства, 

містобудування та 
архітектури 

облдержадміністрації 

Протягом 
року 

372,4 

 
 



Додаток 4 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань 
бюджету, фінансів та податків 
від 15.02.2017 року № 36 

 
Календарний план заходів на 2017 рік  

обласної Програми пошуку та перепоховання жертв воєн,  
депортацій та репресій тоталітарних режимів на 2016-2018 роки 

 

№ 
з/п 

Найменування заходу 
Термін 

виконання 

Обсяги 
фінансування 

(тис. грн.) 

1 
Проведення комплексу науково-ексгумаційних 
досліджень невідомих поховань жертв воєн, 
депортацій та репресій тоталітарних режимів 

Протягом 
року 

140,0 

2 

Збір необхідної інформації про поховання та пов’язані 
з ними історичні події. Поповнення банку даних про 
поховання жертв воєн, національно-визвольних 
змагань, політичних репресій, голодоморів та 
депортацій 

Протягом 
року 

50,0 

3 

Організація і проведення наукових конференцій з 
питань увічнення пам’яті жертв воєн, національно-
визвольних змагань, політичних репресій, голодоморів 
та депортацій 

Протягом 
року 

10,0 

4 
Висвітлення в засобах масової інформації області 
теми жертовності в українській історії, належного 
вшанування пам’яті про полеглих 

Протягом 
року 

5,0 

5 
Проведення інвентаризації існуючих кладовищ і 
поховань на території області 

Протягом 
року 

15,0 

6 

Облаштування і встановлення пам'ятних знаків, 
монументів у місцях визвольних подій, поховань жертв 
воєн, національно-визвольних змагань, політичних 
репресій, голодоморів і депортацій на території 
області 

Протягом 
року 

50,0 

7 
Видання матеріалів за результатами пошукових, 
наукових, дослідницьких та опоряджувальних робіт 

Протягом 
року 

30,0 

 Всього:  300,0 

 
 

Календарний план заходів на 2017 рік 
Регіональної цільової програми фінансової підтримки комунального 

підприємства обласної ради з питань пошуку та перепоховання жертв 
воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів  

"Пам'ять" на 2016-2018 роки 
 

№ 
з/п 

Найменування заходу 
Термін 

виконання 

Обсяги 
фінансування 

(тис. грн.) 

1 Утримання КП “Пам’ять” 
Протягом 

року 
220,0 

2 Придбання основних засобів 
Протягом 

року 
30,0 

 Всього:  250,0 

 
 



Додаток 5 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань 
бюджету, фінансів та податків 
від 15.02.2016 року № 36 

 
Перелік культурно-мистецьких заходів на 2017 рік 

Регіональна цільова програма "Культура Івано-Франківщини" на 2016-2020 роки 
 

№ 
п/п 

Найменування заходу 
Час 

проведення 
Виконавець 

Сума,  
тис. гривень 

п. 8.10 

1 Різдвяний фестиваль "Коляда на Майзлях" січень 
Управління  культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації,  
театр фольклору, народних свят і видовищ 

15,0 

2 
Обласний різдвяний фестиваль “Різдво в Карпатах” 
(м. Яремче) 

січень 
 

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

15,0 

3 
Урочистості та святковий концерт, присвячені  
Дню Соборності України 

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

50,0 

4 Мистецький проект "Військово-польовий АРТ" січень 
Управління  культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний центр 
культури і туризму Прикарпаття 

10,0 

5 Обласне свято народної творчості "Розколяда"  січень 
Управління  культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний центр 
культури і туризму Прикарпаття 

10,0 

6 Фестиваль естрадно-спортивного танцю "Фест-2017" 
лютий 

 

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

10,0 

7 

Відкритий дитячий фестиваль-конкурс української 
естрадної пісні "Водограй", присвячений памяті поета, 
композитора В.Івасюка 
(Брошнів-Осада, Рожнятівський р-н) 

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

15,0 

8 Вшанування Дня Героїв Небесної Сотні  лютий 
Управління  культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, 
театр фольклору, народних свят і видовищ 

10,0 

 



продовження додатка 5 

 
№ 
п/п 

Найменування заходу 
Час 

проведення 
Виконавець 

Сума,  
тис. гривень 

9 
Регіональний фестиваль народних музик "Кобзареві 
струни" 

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

10,0 

10 
Вручення  премії імені В. Смоляка в галузі театрального 
мистецтва 

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

35,0 

11 Відзначення 203-ї річниці від дня народження Т.Шевченка  березень 
Управління  культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації,  
театр фольклору, народних свят і видовищ 

20,0 

12 
Урочистості з нагоди вручення премії ім. Я.Лукавецького в 
галузі образотворчого мистецтва 

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

20,0 

13 
Обласний оглад-конкурс читців імені Тараса Шевченка  
(м. Івано-Франківськ) 

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

10,0 

14 
Обласний відкритий фестиваль професійного музичного 
мистецтва "Прикарпатська весна-2017"  
(м. Івано-Франківськ) 

квітень 
Управління  культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, Івано-Франківська обласна 
філармонія, театр фольклору, народних свят і видовищ 

35,0 

15 Фестиваль "Stanislaviv dance festival"  квітень 
Управління  культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації,  
театр фольклору, народних свят і видовищ 

20,0 

16 Всеукраїнський фестиваль "Писанка" квітень 
Управління  культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний центр 
культури і туризму Прикарпаття 

20,0 

17 
Фестиваль одягу з елементами народних мотивів "Весняні 
акорди" 

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

8,0 

18 Тиждень українського патріотичного кіно квітень 
Управління  культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний центр 
культури і туризму Прикарпаття 

20,0 

19 Фестиваль "Великдень у Космачі" (Косівський р-н) квітень 
Управління  культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації,  
театр фольклору, народних свят і видовищ 

20,0 

 



продовження додатка 5 

 
№ 
п/п 

Найменування заходу 
Час 

проведення 
Виконавець 

Сума,  
тис. гривень 

20 Еко-етно фестиваль в с. Пістинь (Косівський р-н) травень 
Управління  культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний центр 
культури і туризму Прикарпаття 

5,0 

21 Фестиваль історичної літератури "Софія" травень 
Управління  культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації,  
театр фольклору, народних свят і видовищ 

10,0 

22 
Урочистості з нагоди відзначення 72-ї річниці Перемоги 
над нацизмом у Європі та 72-ї річниці завершення Другої 
світової війни  

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

10,0 

23 День пам’яті та примирення травень 
Управління  культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації,  
театр фольклору, народних свят і видовищ 

5,0 

24 
Урочистості з нагоди вручення обласної премії ім. Василя 
Стефаника  в галузі літератури 

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

30,0 

25 
ІІ обласний відкритий фестиваль сучасних сценічних 
мистецтв "Час театру"/time of theater - 2017 (м.Івано-
Франківськ) 

травень 

Управління  культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації,  
Івано-Франківський академічний обласний український 
музично-драматичний театр ім. І.Франка, театр 
фольклору, народних свят і видовищ 

35,0 

26 
Міжнародний етнокультурний фестиваль країн 
Карпатського Єврорегіону "Карпатський простір" (м. Івано-
Франківськ) 

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

100,0 

27 
Обласне свято духової музики, присвячене відзначенню 
175-річчю Миколи Лисенка та 75-річчю УПА 

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

15,0 

28 
Урочистості з нагоди відзначення 90-річчя Катерини 
Мандрик-Куйбіди (м. Болехів) 

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

10,0 

29 
 Обласний  фестиваль народного танцю "Арканове коло", 
(м. Івано-Франківськ) 

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

20,0 

 
 



продовження додатка 5 

 
№ 
п/п 

Найменування заходу 
Час 

проведення 
Виконавець 

Сума,  
тис. гривень 

30 Творчий звіт ансамблю "Росинка" червень 
Управління  культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації,  
театр фольклору, народних свят і видовищ 

10,0 

31 Обласне свято "Полонинське літо" (Верховинський р-н) червень 
Управління  культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації,  
театр фольклору, народних свят і видовищ 

20,0 

32 
Урочистості з нагоди відзначення 21-ї річниці Конституції 
України 

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

15,0 

33 
ХVІІІ Всеукраїнський дитячий конкурс-фестиваль 
"Карпатські соловейки" 

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

15,0 

34 
Міжнародний фестиваль карильйонного та дзвонового  
мистецтва "Дзвони Ясної гори єднають усіх" (с. Гошів 
Долинського р-ну) 

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

25,0 

35 
V Літературний фестиваль "Письменницька ватра над 
Черемошем" (с-ще Верховина) 

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

10,0 

36 Обласний мандрівний фестиваль троїстих  музик липень 
Управління  культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний центр 
культури і туризму Прикарпаття 

20,0 

37 Обласний фестиваль патріотичної пісні "Яворина" липень 
Управління  культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний центр 
культури і туризму Прикарпаття 

15,0 

38 
Урочистості з нагоди Дня Державного Прапора України та 
26-ї річниці Незалежності України 

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

30,0 

39 
ХХІV Міжнародний гуцульський фестиваль (Коломийський 
р-н) 

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

60,0 

40 
Обласний відкритий фестиваль народної творчості "Пісні 
Опілля"  (м. Рогатин) 

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

20,0 

 



продовження додатка 5 

 
№ 
п/п 

Найменування заходу 
Час 

проведення 
Виконавець 

Сума,  
тис. гривень 

41 
Регіональний фестиваль "Родинні скарби"  
(с-ще Богородчани) 

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

20,0 

42 
Обласний відкритий етап Всеукраїнського фестивалю 
"Червона рута" (м. Івано-Франківськ) 

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

15,0 

43 
Обласний відкритий фестиваль аматорського мистецтва 
"Покутські джерела" (м. Городенка) 

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

20,0 

44 
ІХ Всеукраїнський театральний фестиваль сценічних 
першочитань "Коломийські представлення - 2017"  
(м. Коломия) 

вересень 

Управління  культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації,  
Коломийський академічний обласний український 
драматичний театр ім.І.Озаркевича, театр фольклору, 
народних свят і видовищ 

35,0 

45 V кінофестиваль "Тіні забутих предків" (с-ще Верховина) вересень 
Управління  культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний центр 
культури і туризму Прикарпаття 

10,0 

46 
Урочистості з нагоди вручення премії імені Володимира 
Полєка в галузі краєзнавства 

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

30,0 

47 
VІ міжнародний фестиваль національної класики на сцені 
театрів ляльок "Обереги – 2017" 

вересень 

Управління  культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, театр фольклору, народних свят і 
видовищ, Івано-Франківський академічний обласний 
театр ляльок імені Марійки Підгірянки 

75,0 

48 
Літературний фестиваль "Покрова" імені  Тараса 
Мельничука 

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

10,0 

49 
Ювілейна мистецька  академія, присвячена відзначенню 
75-річчя УПА та Дню захисника України 

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

20,0 

50 
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 

10,0 

 



продовження додатка 5 
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51 
Обласний фестиваль чоловічих хорів та вокальних 
ансамблів "Вознесись, Україно!" (75-річчя УПА) 

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

5,0 

52 
Відзначення Дня гідності та свободи.  
Річниці початку Революції Гідності 

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

5,0 

53 
ХХХІ Всеукраїнський фестиваль музичного мистецтва імені 
Кос-Анатольського 

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

5,0 

54 Літературно-мистецький фестиваль "Листопадовий чин" листопад 
Управління  культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації,  
театр фольклору, народних свят і видовищ 

10,0 

55 
Урочистості з нагоди вручення обласної премії імені 
Параски Хоми   

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

10,0 

56 Обласний конкурс виконавців гумору ім. Павла Глазового грудень 
Управління  культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний центр 
культури і туризму Прикарпаття 

15,0 

57 
Обласний конкурс обрядів різдвяно-новорічного циклу 
(Вертепів та Меланок) та різдвяної атрибутики (дідухів, 
павуків) 

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

7,0 

58 Відзначення Дня Збройних сил України грудень 
Управління  культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації,  
театр фольклору, народних свят і видовищ 

15,0 

59 
Стипендія голови облдержадміністрації та голови обласної 
ради в галузі культури і мистецтв 

упродовж 
року 

Управління  культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації 

100,0 

60 
Підтримка творчих спілок, державних і недержавних 
організацій у проведенні культурно-мистецьких заходів  

упродовж 
року 

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

20,0 

61 
Участь у VІ Всесвітніх бойківських фестинах  
(с-щеТурка Львівської області) 

упродовж 
року 

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

20,0 

 
 



продовження додатка 5 

 
№ 
п/п 

Найменування заходу 
Час 

проведення 
Виконавець 

Сума,  
тис. гривень 

62 
10-ий мандрівний міжнародний фестиваль 
документального кіно про права людини 

упродовж 
року 

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

10,0 

63 Непередбачені видатки 
упродовж 

року 

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

140,0 

ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ: 1440,0 

 
Обласна  програма соціальної підтримки та реабілітації інвалідів зору на 2015-2019 роки 

 
№ 
п/п 

Найменування заходу 
Час 

проведення 
Виконавець 

Сума,  
тис. гривень 

1 
Транспортне забезпечення гастрольної діяльності творчого 
колективу незрячих інвалідів "Горицвіт" (УТОС) 

упродовж 
року 

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

60,0 

ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ: 60,0 
ВСЬОГО ПО (2-х) ПРОГРАМАХ: 1500,0 

 
 
 
 



Додаток 6 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань 
бюджету, фінансів та податків 
від 15.02.2016 року № 36 

 
Календарний план заходів на 2017 рік 

регіональної цільової програми "Духовне життя" на 2016-2020 роки 
 

№ 
з/п 

Найменування заходу Виконавець 
Термін 

виконання 

Обсяги 
фінансування, 

тис. грн. 

Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації 

1 
Утримувати програму ведення обліку релігійних 
організацій в області в електронному вигляді та 
системне її поновлення (п.4) 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, відділ інформаційно-
комп’ютерного забезпечення апарату 
облдержадміністрації 

Протягом року 5,0 

2 
Сприяти проведенню культурних заходів, присвячених 
державним і релігійним святам, ювілеїв, офіційних дат, 
визначних подій і т.п. (п.8) 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації 

Протягом року 53,2 

3 

Сприяти проведенню екуменічних молебнів, прощ до 
паломницьких місць області, України та зарубіжжя, в 
тому числі до Чудотворної ікони Маріямпільської Божої 
Матері (п.9) 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, департамент міжнародного 
співробітництва, євроінтеграції та розвитку 
туристичної інфраструктури облдержадміністрації 

Протягом року 150,0 

4 
Проведення духовно-реколекційних наметових таборів 
(п.10) 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, департамент міжнародного 
співробітництва, євроінтеграції та розвитку 
туристичної інфраструктури облдержадміністрації 

Протягом року 60,0 

5 
Популяризація релігійного та паломницького туризму, 
сприяння організації паломницьких турів до об’єктів 
сакральної спадщини області (п.11) 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, департамент міжнародного 
співробітництва, євроінтеграції та розвитку 
туристичної інфраструктури облдержадміністрації 

Протягом року 58,0 

6 
Сприяти у проведенні фестивалів духовного співу, 
конкурсів, оглядів духовної творчості, виставок дитячих 
художніх творів та ін. (п.13) 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації 

Протягом року 20,0 

7 
Сприяти функціонуванню благодійних їдалень в 
області для харчування безпритульних, потребуючих 
допомоги та малозабезпечених осіб (п.14) 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, департамент соціальної 
політики облдержадміністрації 

Протягом року 50,0 



продовження додатка 6 

 

№ 
з/п 

Найменування заходу Виконавець 
Термін 

виконання 

Обсяги 
фінансування, 

тис. грн. 

8 

Сприяти висвітленню у засобах масової інформації 
питань у сфері державно-церковних відносин, 
розширивши час використання ефірного простору для 
духовно-просвітницьких програм, у тому числі за 
участю релігійних організацій (п.18) 

Департамент інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, 
управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, виконавчий апарат обласної 
ради 

Протягом року 30,0 

9 
Організація прийомів офіційних делегацій (патріархів, 
митрополитів всіх конфесій) з України та з-за кордону 
(п.19) 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації 

Протягом року 10,0 

10 
Ініціювати проведення краєзнавчих експедицій з 
дослідження проблем християнсько-регіональної 
історії, етнографії, фольклору, народного побуту (п.20) 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації 

Протягом року 10,0 

11 

Підтримка дій та заходів, що популяризують 
багатокультурність місцевих суспільств, зокрема 
культуру національних та етнічних меншин на території 
області, а також реалізація заходів, що популяризують 
традиції, історію і культурну спадщину Прикарпаття 
(п.22) 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації 

Протягом року 10,0 

12 

Організувати за участю представників єпархіальних 
управлінь на обласному телебаченні та радіо цикли 
передач і рубрик за тематикою: "Історія церков мого 
краю"; "Видатні церковні діячі Прикарпаття" (п.31) 

Департамент інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, 
управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, виконавчий апарат обласної 
ради 

Протягом року 20,0 

13 
Утримання веб-сторінки “Духовне життя Прикарпаття” 
(п.34) 

Департамент інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, 
управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації 

Протягом року 2,0 

14 
Проводити щорічну літературно-мистецьку премію 
імені Митрополита Андрея Шептицького та імені 
Патріарха Володимира Романюка (п.37) 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації,  
департамент інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації 

Протягом року 50,0 

 
 
 



продовження додатка 6 

 

№ 
з/п 

Найменування заходу Виконавець 
Термін 

виконання 

Обсяги 
фінансування, 

тис. грн. 

15 
Здійснювати видання та придбання творів духовної 
тематики (п.38) 

Департамент інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, 
управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації 

Протягом року 60,0 

16 

Сприяти забезпеченню пожежної охорони із 
залученням техніки під час проведення екуменічних 
молебнів, прощ до паломницьких місць області, 
проведення духовно-реколекційних наметових таборів 
(п.40) 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, аварійно-рятувальний загін 
спеціального призначення Управління Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій в області 

Протягом року 15,0 

ВСЬОГО (по управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації): 603,2 
 

Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації 

1 
Запровадити обласний щорічний конкурс учнівських 
творів на морально-етичну тематику "Бог – Україна – 
Родина і я" (п.25) 

департамент освіти, науки  та молодіжної політики 
облдержадміністрації 

Березень 6,0 

2 
Запровадити щорічну учнівську олімпіаду "Як ти знаєш 
Біблію?" за участю представників єпархіальних 
управлінь (п.26) 

департамент освіти, науки  та молодіжної політики 
облдержадміністрації 

Березень 4,0 

ВСЬОГО (по департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації): 10,0 
 

Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації 

1 
Сприяти релігійним організаціям у забезпеченні 
своєчасного проведення вогнезахисного просочення 
дерев'яних конструкцій культових споруд (п.41) 

Управління з питань цивільного захисту 
облдержадміністрації, департамент будівництва, 
житлово-комунального господарства, містобудування та 
архітектури облдержадміністрації, управління культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації 

Протягом року 100,0 

2 
Сприяти релігійним організаціям у забезпеченні 
обладнання культових споруд системами 
протипожежного захисту (п.42) 

Управління з питань цивільного захисту 
облдержадміністрації, департамент будівництва, 
житлово-комунального господарства, містобудування та 
архітектури облдержадміністрації, управління культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації 

Протягом року 300,0 

ВСЬОГО (по управлінню з питань цивільного захисту облдержадміністрації): 400,0 

 



Додаток 7 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань 
бюджету, фінансів та податків 
від 15.02.2017 року № 36 

 
Перелік заходів на 2017 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  

1.7 
Здійснювати відзначення кращих дошкільних навчальних закладів за 
результатами їх діяльності та нагородження їх з нагоди святкових і 
ювілейних дат 

35000 

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

15000 

1.12 
Забезпечувати дошкільні навчальні заклади необхідною навчально-
методичною літературою. Проводити передплату дитячих журналів, 
газет, педагогічної преси 

10000 

1.13 
Проводити обласні конкурси педагогічної майстерності серед 
вихователів, інструкторів фізичного виховання, практичних психологів, 
методистів, завідувачів та інших працівників дошкільних закладів 

12000 

1.14 
Проводити обласні науково-практичні конференції, педагогічні читання з 
питань дошкільної освіти та виставки дидактичних матеріалів 

4000 

1.15 

Організовувати, проводити обласні та брати участь у всеукраїнських 
конкурсах та інших заходах, пов’язаних із питаннями розвитку дошкільної 
освіти (зокрема, "Кращий сайт дошкільного навчального закладу", 
"Дошкільний навчальний заклад майбутнього", фестиваль "Гармонія 
руху" тощо) 

15000 

1.17 

Проводити капітальні ремонти дошкільних навчальних закладів, 
зокрема, дахів, систем комунікацій та обладнання і котельнь відповідно 
до проведеного обстеження їх стану та будівництво нових відповідно до 
потреб регіону з врахуванням енергозберігаючих технологій. При цьому 
надавати перевагу у фінансуванні місцевим органам виконавчої влади 
громадам, які беруть участь у співфінансуванні 

500000 

1.18 
Здійснювати заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази 
дошкільних закладів. Забезпечити дошкільні навчальні заклади ігровим 
матеріалом та спортивним інвентарем згідно з діючими вимогами 

200000 

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 

200000 

 Всього 991000 
   
 Підпрограма 2. Розвиток загальної середньої освіти  

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

25000 

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 

30000 

2.12 

Забезпечити: 

100000 
– передплату науково-методичної, педагогічної та літературно-
публіцистичної преси для педагогічних колективів; 
– навчальні заклади науковими, навчально-методичними посібниками, 
розробками та іншою методичною літературою 

 



продовження додатка 7 
 

№ з/п 
підпро-
грами 

Найменування заходу 
Сума, 
грн. 

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 

50000 

2.16 

Забезпечувати участь навчальних закладів області у міжнародних і 
всеукраїнських моніторингових дослідженнях якості освіти. 
Організовувати і проводити обласні моніторингові дослідження якості 
освіти 

30000 

2.17 
Передбачати кошти на реконструкцію та капітальний ремонт 
загальноосвітніх навчальних закладів 

1000000 

2.18 
Здійснювати фінансову підтримку організації навчально-виховного 
процесу загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми 
власності 

1000000 

2.23 Оснащення загальноосвітніх навчальних закладів шкільними меблями 900000 

2.24 
Забезпечення зміцнення  матеріально-технічної бази загальноосвітніх 
навчальних закладів  

1200000 

2.25 
Забезпечувати облаштування санвузлів та внутрішніх туалетів 
навчальних закладів області 

800000 

2.36 

Забезпечувати участь працівників органів управління освітою, шкільних 
бібліотекарів, педагогічних працівників, учнів у проведенні міжнародних, 
всеукраїнських, міжобласних конференціях, семінарах, нарадах, 
тренінгах, форумах, днях відкритих дверей тощо 

10000 

2.47 Організовувати вивчення cтану розвитку шкіл-інтернатів області 10000 

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

10000 

2.52 Проведення оглядів-конкурсів з організації методичної роботи 10000 

2.58 
Завершення реконструкції навчального корпусу Солотвинської ЗОШ для 
потреб школи-інтернату 

500000 

2.59 
Завершення реконструкції гуртожитку обласного ліцею-інтернату для 
обдарованих дітей із сільської місцевості 

500000 

2.60 
Будівництво другої черги Черченського обласного навчально-
реабілітаційного центру Івано-Франківської обласної ради 

1500000 

2.65 
Проведення заходів з національно-патріотичного виховання в 
навчальних закладах 

15000 

   
 Всього 7690000 
 Підпрограма 3.  Розвиток позашкільної освіти  

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

8000 

3.4 
Забезпечення проведення обласних та участь у всеукраїнських 
конкурсах з фахової майстерності позашкільних закладів 

8000 

3.5 
Забезпечення проведення обласних науково-практичних конференцій, 
семінарів, “круглих столів” , фестивалів тощо з питань позашкільної 
освіти 

10000 

3.10 
Забезпечувати зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних 
навчальних закладів 

180000 

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

10000 

3.14 Здійснювати фінансову підтримку дитячо-юнацьким спортивним школам 500000 

3.15 
Забезпечення видруку навчальних програм з позашкільної освіти, 
навчально-методичної літератури, матеріалів переможців обласних 
конкурсів професійної майстерності з позашкільної освіти тощо 

10000 

 Всього 726000 
 Підпрограма 4. Обдаровані діти  

4.3 

Організовувати оздоровчі табори для учнів – переможців всеукраїнських 
і обласних олімпіад, конкурсів, змагань, активістів учнівського 
самоврядування та дітей пільговий категорій тощо. Забезпечувати їх 
оздоровлення у стаціонарних відпочинкових оздоровчих закладах 

105000 

 



 
продовження додатка 7 
 

№ з/п 
підпро-
грами 

Найменування заходу 
Сума, 
грн. 

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

1408300 

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

8000 

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

130000 

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 

1000000 

 Всього  2651300 
 Програма 5. Вчитель  

5.12 
Проводити постійно діючий семінар керівників органів управління 
освітою з питань удосконалення керівництва галузі, фінансово-
економічної діяльності, трудового законодавства тощо 

10000 

5.16 
Щорічно проводити обласний конкурс професійної майстерності 
“Учитель року” з різних номінацій та інші обласні конкурси з професійної 
майстерності 

100000 

5.17 Відзначати професійні свята (День працівника освіти, День науки та інші) 75000 

5.18 
Забезпечити проведення щорічних науково-практичних конференцій з 
проблем розвитку освіти 

10000 

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 

60000 

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

430000 

 Всього 685000 

 
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 

1500000 

 Всього 1500000 
 Підпрограма 7. Шкільний автобус  

6.1 
Передбачати в обласному та місцевих бюджетах кошти на придбання 
автобусів для перевезення учнів та педагогічних працівників, які 
проживають у сільській місцевості 

5750000 

 Всього 5750000 
 Підпрограма 8. Тепло дітям  

8.1 
Проводити у навчальних закладах заміну старих віконних блоків на 
енергозберігаючі  

700000 

 Всього 700000 
 Підпрограма 9. Розвиток професійно-технічної освіти  

9.6 
Сприяти оновленню меблів у гуртожитках, навчальних кабінетах і 
майстернях, лабораторіях, актових та спортивних залах професійно-
технічних навчальних закладів 

900000 

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

40000 

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

40000 

 Всього 980000 
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 Підпрограма 10. Розвиток вищої освіти  

10.3 
Призначати стипендії голови облдержадміністрації та обласної ради 
учасникам АТО, які навчаються за кошти фізичних осіб у ВНЗ державної 
та комунальної форм власності 

300000 

 Всього 300000 
Всього по департаменту освіти, науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації 

21973300 

 
Івано-Франківський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 
516700 

 Підпрограма 4. Обдаровані діти  

4.1 
Організовувати тренувально-відбіркові збори переможців III етапу 
всеукраїнських предметних олімпіад, відповідних конкурсів та турнірів 

200000 

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

316700 

 Всього 516700 
   

 
Івано-Франківський обласний державний центр туризму і 

краєзнавства учнівської молоді 
160000 

 Підпрограма 4. Обдаровані діти  

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

160000 

 Всього 160000 
Разом по Програмі розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки 22650000 

 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 8 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань 
бюджету, фінансів та податків 
від 15.02.2017 року № 36 

 

 
 

Календарний план заходів на 2017 рік 
обласної програми підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій громадського протесту в період з 
21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі 

добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та 
інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення, 

затвердженої рішенням обласної ради від 06.06.2014. № 1259-28/2014 (зі змінами) 
(по департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації) 

 

№ 
з/п 

Найменування заходу Виконавець 
Термін 

виконання 

Обсяги 
фінансування, 

тис. грн. 

1 

Забезпечення безкоштовним навчанням у державних 
професійно-технічних, вищих (І-ІV рівня акредитації) 
навчальних закладах дітей, батьки, яких загинули або 
постраждалих під час масових акцій громадського 
протесту  
п. 2.11 

департамент освіти, науки  та молодіжної політики 
облдержадміністрації 

червень, 
грудень 

50,0 

2 

Забезпечення безкоштовним навчанням у державних 
професійно-технічних, вищих (І-ІV рівня акредитації) 
навчальних закладах дітей, батьки, яких загинули або 
постраждалих під час антитерористичної операції 
п. 3.14 

департамент освіти, науки  та молодіжної політики 
облдержадміністрації 

червень, 
грудень 

75,0 

 Всього    125,0 

 
 



Додаток 9 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань 
бюджету, фінансів та податків 
від 15.02.2017 року № 36 

 

 
 

Календарний план заходів на 2017 рік 
регіональної цільової програми підтримки книговидання на 2016-2020 роки 

(по департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації) 
 

№ 
з/п 

Найменування заходу Виконавець 
Термін 

виконання 

Обсяги 
фінансування, 

тис. грн. 

1 
Підтримка випуску та закупівля дитячої навчальної, 
художньої та науково-пізнавальної літератури  
п. 10 

департамент освіти, науки  та молодіжної політики 
облдержадміністрації 

березень 150,0 

 Всього    150,0 

 
 
 
 



Додаток 10 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань 
бюджету, фінансів та податків 
від 15.02.2017 року № 36 

 
Календарний план заходів на 2017 рік 

обласної цільової соціальної програми  
"Молодь Прикарпаття" на 2016 – 2020 роки 

 
№ 
з/п 

Пункт 
Прог-
рами 

Назва заходу Сума, грн. 
Період 

проведення 

Пріоритет 1. Громадянськість і патріотизм 

1 1.1 
Проведення обласної молодіжної патріотичної 
науково-пізнавальної програми "Чорний Ліс" 

110 000,00 серпень 

2 1.2 
Проведення молодіжної науково – пізнавальної 
експедиції "Повстанськими стежками" 

8 000,00 жовтень 

3 1.3 
Проведення обласної національно-патріотичної 
молодіжної військової гри "Карпатський Легіон" 

33 000,00 
червень - 
липень 

4 1.6 
Проведення молодіжної патріотичної акції 
"Листопадовий зрив" (до річниці утворення Західно-
Української Народної Республіки) 

5 000,00 листопад 

5 1.7 
Проведення обласної молодіжної акції "Почесна 
варта Говерли" 

8 000,00 
липень – 
серпень 

6 1.10 
Проведення обласного конкурсу патріотичних 
соціальних відеороликів 

10 000,00 
протягом 

року 

7 1.11 

Проведення обласних пластових вишкільних 
таборів патріотичного спрямування "Ніхто крім нас", 
"Гайда до Пласту", "Дорога в Легіон", "Незвіданими 
стежками" та ін. 

20 000,00 
червень – 
листопад 

8 1.12 

Сприяння розвитку системи допризовної підготовки 
та військово-патріотичного виховання на основі 
традицій національно-визвольних змагань 
українців, захисту незалежності та територіальної 
цілісності України, організація літніх військово-
спортивних таборів для допризовної та призовної 
молоді 

20 000,00 
протягом 

року 

9 1.14 
Проведення урочистих проводів призовників до 
Збройних Сил України 

6 000,00 
два рази 

на рік 

10 1.17 
Організація і проведення молодіжних заходів із 
належного вшанування подвигу учасників Революції 
Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні 

8 000,00 
лютий, 

листопад 

11 1.18 

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

50 000,00 
протягом 

року 

12 1.23 

Проведення тематичних диспутів, навчальних 
програм, круглих столів,  семінарів-тренінгів, 
конференцій, інших заходів з питань  правового 
виховання та правового  захисту молоді 

8 000,00 жовтень 

13 1.24 
Реалізація молодіжного проекту "Молодь для 
молоді: знай свої права, змінюй життя" 

8 000,00 щорічно 

14 1.25 
Проведення обласної тематичної конференції 
"Профілактика негативних явищ в дитячому та 
молодіжному середовищах" 

7 000,00 
листопад – 

грудень 

15 1.27 

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

10 000,00 
протягом 

року 

16 1.31 
Сприяння в реалізації екологічних проектів 
молодіжних  громадських організацій 

12 400,00 
липень - 
жовтень 

Разом за пріоритетом 1: 323 400,00 

 



продовження додатка 10 

 
№ 
з/п 

Пункт 
Прог-
рами 

Назва заходу Сума, грн. 
Період 

проведення 

Пріоритет 2. Здоровий та безпечний спосіб життя 

17 2.2 

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

15 000,00 
протягом 

року 

18 2.3 
Проведення молодіжної профілактичної акції 
"Прикарпаття проти наркотиків" 

6 000,00 червень 

19 2.4 
Проведення обласного етапу Всеукраїнського 
фестивалю-конкурсу "Молодь обирає здоров’я" 

10 000,00 щорічно 

20 2.6 

Реалізація молодіжного проекту "Безпечна 
поведінка" (формування у молоді свідомого 
ставлення до свого життя, вчинків та дій, до 
збереження репродуктивного здоров’я, безпечного 
материнства та відповідального батьківства) 

8 000,00 щорічно 

21 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) 

10 000,00 
липень 
грудень 

22 2.8 
Проведення обласних конкурсів соціальної реклами 
"Наше майбутнє – без шкідливих звичок", 
"Правильний вибір" 

5 000,00 щорічно 

23 2.9 

Виготовлення та розповсюдження рекламних 
роликів, відеофільмів, соціальної реклами з питань 
профілактики негативних явищ в молодіжному 
середовищі та пропаганди здорового способу 
життя, популяризації серед молоді знань з безпеки 
життєдіяльності 

8 000,00 
протягом 

року 

Разом за пріоритетом 2: 62 000,00 
Пріоритет 3. Розвиток неформальної освіти 

24 3.2 

Проведення навчальної програми для працівників 
структурних підрозділів молоді та спорту, лідерів 
молодіжних громадських організацій, органів 
молодіжного й студентського самоврядування в 
рамках базових тренінгів "Молодіжний працівник" та 
"Проектний менеджмент", "Студентське 
самоврядування" тощо 

12 000,00 
липень - 
вересень 

25 3.4 

Організація та проведення навчальних семінарів-
практикумів для лідерів молодіжних громадських 
організацій, органів молодіжного та студентського 
самоврядування, молодих депутатів, волонтерів 

13 000,00 
червень - 
грудень 

26 3.9 
Проведення обласного конкурсу молодіжного 
лідерства "Молодий лідер Прикарпаття" у різних 
галузях життєдіяльності області 

8 200,00 щорічно 

27 3.27 

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

33 000,00 
протягом 

року 

28 3.32 
Забезпечення діяльності молодіжного веб-сайту 
"Молодь Прикарпаття" 

6 400,00 
протягом 

року 

29 3.35 

Створення молодіжного та студентського паспортів 
Прикарпаття: "Прикарпаття: можливості для молоді" 
(молодіжні установи, організації, об’єднання, 
центри, агентства, біржі, інститути громадянського 
суспільства,  творчі  спілки, навчальні, культурні та 
спортивні заклади, молодіжні структури, органи 
молодіжного та студентського самоврядування, 
студентські формації  тощо) 

12 000,00 
протягом 

року 

 



продовження додатка 10 

 
№ 
з/п 

Пункт 
Прог-
рами 

Назва заходу Сума, грн. 
Період 

проведення 

30 3.37 

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

200 000,00 
протягом 

року 

31 3.42 

Сприяння Молодіжній комісії УГКЦ Івано-
Франківської Архієпархії  у проведенні молодіжного 
християнського фестивалю "Вгору серця",  
молодіжних прощ, духовних реколекцій для молоді 
та молодих сімей 

12 000,00 
протягом 

року 

32 3.43 

Сприяння в реалізації молодіжних проектів  міського  
локального  комітету "AIESEC" "Фестиваль культур", 
"Світ без кордонів. Активна молодь", "Лідери. Івано-
Франківщина" 

12 000,00 
протягом 

року 

Разом за пріоритетом 3: 308 600,00 
Пріоритет 4. Зайнятість та розвиток підприємницької діяльності молоді 

33 4.1 

Проведення інформаційно-профорієнтаційних 
заходів для сільської  молоді, семінарів з питань 
профорієнтаційної роботи серед молоді, акцій, 
виставок, конференцій, засідань, тренінгів з питань 
професійної орієнтації  

18 000,00 
червень - 
жовтень 

34 4.3 

Організація проведення навчальних програм 
"Техніка пошуку роботи випускниками навчальних 
закладів на сучасному ринку праці", "Умови 
оптимального вибору професії", "Шукаємо роботу 
ефективно" 

8 000,00 
червень - 
серпень 

Разом за пріоритетом 4: 26 000,00 
Пріоритет 5. Соціальний захист молоді та надання соціальної допомоги молоді 

35 5.7 
Проведення навчально-реабілітаційного табору для 
дітей та молоді із функціональними обмеженнями 

32 000,00 
червень - 
серпень 

Разом за пріоритетом 5: 32 0000,00 
 

ВСЬОГО: 752 000,00 

  
 
 



Додаток 11 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань 
бюджету, фінансів та податків 
від 15.02.2017 року № 36 

 
Календарний план заходів на 2017 рік 

регіональної цільової програми сприяння розвитку громадянського 
суспільства в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки 

 

№ 
з/п 

Найменування заходу Сума, грн. 

1 
Залучення громадськості до обговорення суспільно значущих питань, що 
вносяться на розгляд обласної ради (п. 2.1.) 

20000 

2 

Проведення досліджень (в т. ч. соціологічних опитувань) громадської думки 
з метою виявлення пріоритетних напрямів у роботі місцевих органів влади, 
потреб громадськості та ставлення населення до нагальних проблем 
розвитку держави, області та ІГС , соціально значущих питань в масштабах 
Івано-Франківської області (п. 2.2.) 

70000 

3 

Забезпечення проведення публічних консультацій з громадськістю 
(громадських обговорень, слухань, засідань круглих столів, засідань 
громадської та наукової рад при голові обласної ради) з актуальних питань 
соціально-економічного та гуманітарного розвитку (п. 2.3.) 

35000 

4 

Підтримка на конкурсних засадах проектів і програм громадських, 
волонтерських та благодійних організацій, організацій учасників АТО, творчих 
спілок, спрямованих на вирішення завдань регіональної політики за напрямами: 
соціально-економічний розвиток; культурно-просвітницька діяльність; 
патріотичне виховання; краєзнавча робота, охорона пам’яток історії та 
культури; аналітична діяльність та проведення соціологічних досліджень; 
допомога соціально незахищеним верствам населення; екологічна безпека; 
протидія корупції (відповідно до Положення про порядок проведення конкурсу з 
визначення проектів (програм, заходів), розроблених інститутами 
громадянського суспільства) (п. 3.1.) 

110000 

5 
Ресурсне забезпечення діяльності громадської та наукової рад при голові 
обласної ради (п. 3.3.) 

20000 

6 
Проведення інформаційної кампанії з питань налагодження взаємодії з 
органами влади, підвищення рівня інституційної спроможності та діяльності 
ІГС, виготовлення аудіо-, відео-, візуальної реклами (п. 5.2.) 

20000 

 ВСЬОГО 275000 

 
  

 
 



Додаток 12 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань 
бюджету, фінансів та податків 
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Календарний план заходів на 2017 рік 
Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській 

області на 2016-2020 роки 
 

Найменування заходу Сума, грн. 

V. Підпрограма "Фонд обласної ради на виконання депутатських 
повноважень"  

Реалізація напрямів використання коштів Підпрограми "Фонд обласної 
ради на виконання депутатських повноважень" (п. 5.1.) 

5040000 

Відшкодування депутатам Івано-Франківської обласної ради витрат, 
пов’язаних з депутатською діяльністю (компенсаційні беззвітні виплати 
депутатам обласної ради) (п. 5.2.) 

50000 

Всього 5090000 
VI. Підпрограма "Обмін досвідом та сприяння розвитку місцевого 

самоврядування"  

Створення відповідних умов для забезпечення депутатів обласної ради 
документами, довідково-інформаційними та іншими матеріалами, 
необхідними для ефективного здійснення депутатських повноважень 
(п. 6.1)  

272900 

Забезпечення проведення науково-практичних та соціологічних 
досліджень з проблематики місцевого самоврядування (п. 6.7.) 

90000 

Забезпечення створення системи інформаційного забезпечення діяльності 
органів місцевого самоврядування та сприяння функціонуванню цієї 
системи; вирішення питання щодо створення інформаційного ресурсу 
органів місцевого самоврядування в міжнародній інформаційній мережі 
Internet (п. 6.11.) 

100000 

Членські внески до Асоціації місцевих та регіональних влад (6.12.) 45000 
Співпраця обласної ради з іншими органами місцевого самоврядування. 
Сприяння співробітництву органів місцевого самоврядування області, їх 
асоціацій та інших об'єднань з органами місцевого самоврядування 
іноземних держав, їх асоціаціями, відповідними міжнародними 
організаціями та фондами з питань розвитку місцевого самоврядування 
(п. 6.14.) 

50000 

Організація та проведення навчань для депутатів обласної, районних, 
міських, селищних і сільських рад. Вдосконалення підготовки та 
підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування 
(п. 6.15.) 

44000 

Встановлення нагород обласної ради: Грамота та Подяка голови Івано-
Франківської обласної ради і відзнака "Цінний подарунок голови Івано-
Франківської обласної ради" та затвердження Положення про них (п. 6.17.) 

369900 

Відзначення пам’ятних дат, Днів сіл, селищ та міст, ювілейних дат 
підприємств, установ та організацій (п. 6.18.). 

180000 

Організація проведення змагань серед територіальних громад області та 
відзначення учасників спортивного дозвілля. Забезпечення участі збірної 
команди області, сформованої з депутатів рад усіх рівнів у Всеукраїнських 
спартакіада (п. 6.19.) 

100000 

Всього 1251800 

 
 
 
 



продовження додатка 12 

 
VII. Підпрограма "Висвітлення роботи обласної ради та органів 

місцевого самоврядування в засобах масової інформації" 
 

Надання фінансової підтримки засобам масової інформації, засновниками 
(співзасновниками) яких є місцеві органи виконавчої влади та органи 
місцевого самоврядування (п. 7.4.) 

1200000 

Всього 1200000 
РАЗОМ 7541800 

 
 
 
 



Додаток 13 
до протоколу постійної комісії 
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Календарний план заходів на 2017 рік 
комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту 

Івано-Франківської області на 2016-2020 роки  
 

№  
з/п 

Зміст заходів 
Обсяги 

фінансування, 
 тис. грн. 

I. Підпрограма накопичення обласного матеріального резерву для запобігання та 
ліквідації надзвичайних ситуацій на 2016-2020 роки 

1.1. Придбання засобів для аварійно-рятувальних робіт 50,0 
1.2. Придбання пально-мастильних матеріалів 100,0 

 Всього по підпрограмі 150,0 
II. Підпрограма непрацюючого населення області засобами органів дихання від 

небезпечних хімічних речовин на 2016-2020 роки 
2.1. Придбання протигазів 100,0 

 Всього по підпрограмі 100,0 
ІІІ. Підпрограма утримання обласних складів цивільного захисту (селище Отинія, 

селище Гвіздець Коломийського району) на 2016-2020роки 
3.1. Заробітна плата 340,5 
3.2. Нарахування на оплату праці 68,3 
3.3. Придбання предметів, матеріалів, обладнання 9,0 
3.4. Оплата послуг (крім комунальних) 2,0 
3.5. Оплата водопостачання та водовідведення 0,5 
3.6. Оплата електроенергії 21,8 
3.7. Оплата інших енергоносіїв 2,1 

 Всього по підпрограмі 444,2 
ІV. Підпрограма організації запобіжних та рятувальних заходів на водних об’єктах 

Івано-Франківської області на 2016-2020 роки 
4.1. Заробітна плата 1831,7 
4.2. Нарахування на оплату праці 402,9 
4.3. Придбання предметів, матеріалів, обладнання 26,1 
4.4. Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2,0 
4.5. Оплата послуг (крім комунальних) 38,6 
4.6. Видатки на відрядження 7,0 
4.7. Оплата електроенергії 7,2 
4.8. Оплата природного газу 96,2 
4.9. Пільгові пенсії 118,4 

4.10. 
Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування 

100,0 

 Всього по підпрограмі 2630,1 
V. Підпрограма утримання обласної системи оповіщення та функціонування 
мобільно-оперативної групи обласної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту на 2016-2020 роки 
5.1. Заробітна плата 1159,5 
5.2. Нарахування на оплату праці 255,5 
5.3. Придбання предметів, матеріалів, обладнання 140,0 
5.4. Оплата послуг (крім комунальних) 50,0 
5.5. Інші видатки 0,4 
5.6. Видатки на відрядження 2,5 

 Всього по підпрограмі 1607,9 
VI. Підпрограма створення страхового фонду документації Івано-Франківської 

області на 2011-2015 роки 

6.1. 

Формування СФД: Галицький район с. Крилос – Успенський 
собор, церква Іллі, митрополичі палати; 
Галицький район с. Крилос, музей народної архітектури та 
побуту.  

12,2 

 Всього по підпрограмі 12,2 
 Разом по програмі 4944,7 



Додаток 14 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 15.02.2017 року № 36 

 
Календарний план заходів на 2017 рік 

Комплексної програми розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Івано-Франківської області  
на 2016-2020 роки 

 

Назва програми, заходів Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис. грн. 
Стабілізація ситуації у тваринництві шляхом інвестування нових і реконструкції 
діючих виробничих потужностей, покращення селекційної роботи, нарощування 
поголів’я худоби (п.3. з.п.) 

Департамент агропромислового 
розвитку ОДА 

протягом року 1370,0 

Підтримка селекції та насінництва в рослинництві (п.2. з.п.) 
Департамент агропромислового 

розвитку ОДА  
протягом року 300,0 

Проведення семінарів, навчань та інформаційно-програмне забезпечення 
агропромислового сектору економіки області (п.7. з.п.) 

Департамент агропромислового 
розвитку ОДА 

протягом року 30,0 

Проведення робіт з розкислення (вапнування) ґрунтів (п.1. з.п.) 
Департамент агропромислового 

розвитку ОДА 
протягом року 100,0 

Всього   1800,0 
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