
  
УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія обласної ради 

з питань бюджету, фінансів та податків 
 
 
 
 

 
 
 

Протокол № 37 
 засідання постійної комісії обласної ради 

з питань бюджету, фінансів та податків  
 
від 22.02.2017 року 
м. Івано-Франківськ 

 
Всього членів комісії: 12 чол. 
Присутні: М.Палійчук, Б.Кобилянський, 
М.Кузьма, І.Данів, В.Дудкевич, П.Книшук, 
Г.Макота, О.Мельниченко, В.Попович, 
Д.Сіреджук, Б.Соляник 
 
Запрошені: 
О.Сич – голова обласної ради; 
В.Гладій – перший заступник голови 
обласної ради; 
С.Басараб – заступник голови обласної 
ради; 
Н.Іванів – директор департаменту 
будівництва, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації, депутат обласної 
ради; 
М.Якимчук – депутат обласної ради; 
О.Токарчук – депутат обласної ради; 
І.Мацькевич – директор департаменту 
фінансів облдержадміністрації; 
Ж.Табанець – директор департаменту 
економічного розвитку, промисловості та 
інфраструктури облдержадміністрації; 
С.Подошва – заступник директора 
департаменту – начальник управління 
промисловості та енергетичної політики 
департаменту економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури 
облдержадміністрації; 
А.Пліхтяк – заступник начальника управління 
екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації; 

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

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



Р.Пилюк – директор комунального 
підприємства "Автопідприємтсво Івано-
Франківської 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 внесення змін до Програми 

забезпечення діяльності Івано-Франківської обласної ради на 2016-2018 роки". 
2. Про врахування в обласному бюджеті цільової субвенції. 
3. Про спрямування частини залишку коштів обласного бюджету. 
4. Про проект рішення обласної ради "Про розподіл коштів бюджету 

розвитку обласного бюджету на 2017 рік". 
5. Про внесення змін до протоколу постійної комісії обласної ради з питань 

бюджету, фінансів та податків. 
6. Про проект рішення обласної ради "Про фінансування 

природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища за рахунок планових надходжень у 2017 році". 

7. Про спрямування залишку коштів обласного фонду охорони 
навколишнього середовища, який утворився станом на 01.01.2017 року. 

8. Про проект рішення обласної ради "Про виконання програми соціально-
економічного та культурного розвитку області за 2016 рік і програму соціально-
економічного та культурного розвитку області на 2017 рік". 

9. Про проект рішення обласної ради "Про план роботи обласної ради 
сьомого демократичного скликання на 2017 рік". 

10. Різне. 

 
1. Слухали: Р.Пилюка про проект рішення обласної ради "Про внесення 

змін до Програми забезпечення діяльності Івано-Франківської обласної ради на 
2016-2018 роки". 

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

Програми забезпечення діяльності Івано-Франківської обласної ради на 2016-
2018 роки" на розгляд тринадцятої сесії обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 11 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
2. Слухали: І.Мацькевич про врахування в обласному бюджеті цільової 

субвенції. 



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

15.02.2017 року № 133/0/2-17/01-132 врахувати в доходах спеціального фонду 
обласного бюджету субвенцію з Черніївського сільського бюджету 
Тисменицького району в сумі 1300,0 тис. гривень та спрямувати її департаменту 
будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та 
архітектури облдержадміністрації за КПКВКМБ 4716310 "Реалізація заходів 
щодо інвестиційного розвитку територій" для будівництва дитячого садка 
загального типу на 50 місць в с. Черніїв Тисменицького району. 

 
Голосували: 
"за" – 11 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
3. Слухали: І.Мацькевич про спрямування частини залишку коштів 

обласного бюджету. 
Виступили: М.Якимчук, Н.Іванів, М.Палійчук. 
Вирішили:  
1. Кошти в сумі 250,0 тис. гривень, передбачені як субвенція бюджету 

Верхнянської об’єднаної територіальної громади на Капітальний ремонт даху 
будівлі ЗОШ І-ІІ ст. с. Станькова Верхнянської сільської ради об’єднаної 
територіальної громади Калуського району Івано-Франківської області, 
спрямувати департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації. 

2. Відповідно до листа обласної державної адміністрації від 22.02.2017 
року № 161/0/2-17/01-132 погодити: 

1) передачу залишку коштів спеціального фонду обласного бюджету, який 
склався станом на 01.01.2017 року за рахунок надходжень екологічного податку, 
до загального фонду обласного бюджету в сумі 33 100,0 тис. гривень; 

2) спрямування залишку коштів загального фонду обласного бюджету, який 
склався за рахунок передачі коштів із спеціального до загального фонду 
обласного бюджету, в сумі 33 100,0 тис. гривень згідно з додатком 1, а саме: 

– департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації по спеціальному фонду 
(видатки розвитку) – 14 252,0 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 14 252,0 тис. гривень. 

– департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації 
по загальному фонду (видатки споживання) – 50,0 тис. гривень; 

– управлінню спорту облдержадміністрації по спеціальному фонду 
(видатки розвитку) – 6 000,0 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 6 000,0 тис. гривень. 

– обласній раді по спеціальному фонду (видатки розвитку) – 4 000,0 тис. 
гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 4 000,0 тис. гривень. 

– департаменту фінансів облдержадміністрації для надання субвенцій з 
обласного бюджету місцевим бюджетам – 8 798,0 тис. гривень, з них по 
загальному фонду – 857,0 тис. гривень, спеціальному фонду – 7 941,0 тис. 
гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 7 941,0 тис. гривень; 



3) спрямування частини залишку коштів спеціального фонду обласного 
бюджету, який склався на 01.01.2017 року, в сумі 3 800,0 тис. гривень згідно з 
додатком 2, а саме: 

– департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації по спеціальному фонду 
(видатки розвитку) – 2 900,0 тис. гривень. 

– департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації 
по спеціальному фонду (видатки розвитку) – 900,0 тис. гривень. 

4) перерозподіл бюджетних призначень по департаменту 
агропромислового розвитку облдержадміністрації по загальному фонду 
(видатки споживання) за КПКВМБ 5327340 по регіональній цільовій програмі 
проведення лабораторно-діагностичних та лікувально-профілактичних робіт у 
сфері ветеринарної медицини в Івано-Франківській області на 2017-2018 роки, а 
саме зменшити кошторисні призначення за КЕКВ 2281 "Дослідження і розробки, 
окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм" на суму 
80,0 тис. гривень та відповідно збільшити кошторисні призначення на суму 80,0 
тис. гривень за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)". 

 
Голосували: 
"за" – 11 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
4. Слухали: Н.Іваніва про проект рішення обласної ради "Про розподіл 

коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 2017 рік". 
Виступили: О.Сич, Б.Кобилянський, М.Палійчук. 
Вирішили:  
1) по Городенківському районному бюджету назву об’єкта "Придбання 

звукового обладнання для Торговицької ЗОШ І-ІІІ ступенів Городенківського 
району" замінити на "Придбання озвучувальної апаратури для Торговицького 
НВК І-ІІІ ступенів Городенківського району"; 

2) рекомендувати внести проект рішення "Про розподіл коштів бюджету 
розвитку обласного бюджету на 2017 рік" на розгляд тринадцятої сесії обласної 
ради з врахуванням пропозиції постійної комісії з питань бюджету, фінансів та 
податків. 

 
Голосували: 
"за" – 11 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
5. Слухали: Н.Іваніва про внесення змін до протоколу постійної комісії 

обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків. 
Виступили: В.Попович, І.Данів, О.Сич, М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації 

та обласної ради від 21.02.2017. № 78/66-р внести зміни у протокол постійної 
комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків від 31.01.2017 року 
№ 35, а саме: 

у додатку 2 вилучити позицію "4718050 Прибудова спорткомплексу до 
школи в с. Новиця Калуського району (погашення заборгованості) – 400,0 тис. 
гривень"; 



доповнити додаток 2 новою позицією "4716310 Капітальний ремонт 
дошкільного навчального закладу (з басейном) "Світанок" в смт. Брошнів-Осада 
Рожнятівського району – 400,0 тис. гривень". 

 
Голосували: 
"за" – 11 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
6. Слухали: А.Пліхтяка про проект рішення обласної ради "Про 

фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища за рахунок планових надходжень у 
2017 році". 

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

природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища за рахунок планових надходжень у 2017 році" на 
розгляд тринадцятої сесії обласної ради. 

 

Голосували: 
"за" – 11 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 

7. Слухали: А.Пліхтяка про спрямування залишку коштів обласного фонду 
охорони навколишнього середовища, який утворився станом на 01.01.2017 
року. 

Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: погодити спрямування залишку коштів фонду охорони 

навколишнього природного середовища, який утворився станом на 01.01.2017 
року, на реалізацію природоохоронних заходів відповідно до розпорядження 
обласної державної адміністрації та обласної ради від 21.02.2017. № 80/68-р. 

 

Голосували: 
"за" – 11 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 

8. Слухали: Ж.Табанець про проект рішення обласної ради "Про 
виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області за 
2016 рік і програму соціально-економічного та культурного розвитку області на 
2017 рік". 

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

програми соціально-економічного та культурного розвитку області за 2016 рік і 
програму соціально-економічного та культурного розвитку області на 2017 рік" 
на розгляд тринадцятої сесії обласної ради. 

 

Голосували: 
"за" – 11 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 



 
9. Слухали: В.Гладія про проект рішення обласної ради "Про план роботи 

обласної ради сьомого демократичного скликання на 2017 рік". 
Виступили: О.Сич, М.Палійчук. 
Вирішили: рекомендувати внести проект рішення "Про план роботи 

обласної ради сьомого демократичного скликання на 2017 рік" на розгляд 
тринадцятої сесії обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 11 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
10. Різне. 
 
10.1. Слухали: І.Даніва про виділення коштів на капітальний ремонт 

прогонової будови моста через р. Горохолинка на вул. Медичній в м. Івано-
Франківську. 

Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: департаменту фінансів облдержадміністрації і департаменту 

будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та 
архітектури облдержадміністрації вишукати кошти на капітальний ремонт 
прогонової будови моста через р. Горохолинка на вул. Медичній в м. Івано-
Франківську та подати відповідні пропозиції на розгляд постійної комісії обласної 
ради з питань бюджету, фінансів та податків. 

 
Голосували: 
"за" – 11 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
10.2. Слухали: Б.Кобилянського про виділення коштів з обласного 

бюджету на будівництво пам’ятника Небесній Сотні у м. Городенці. 
Виступили: В.Попович, О.Сич, М.Палійчук. 
Вирішили: департаменту фінансів облдержадміністрації вишукати кошти в 

сумі 200,0 тис. гривень для співфінансування робіт із будівництва пам’ятника 
Небесній Сотні у м. Городенці. 

 
Голосували: 
"за" – 11 
"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 22.02.2017 року № 37 

 
Спрямування залишку коштів загального фонду обласного бюджету, який 
склався за рахунок передачі коштів із спеціального до загального фонду 

обласного бюджету 
 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, об’єктів 
Сума, 

тис. грн. 
 Всього: 33 100,0 
 в тому числі:  

 
Департамент будівництва, житлово-комунального 

господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації 

14 252,0 

4716310 
Капітальний ремонт дорожнього покриття по  
вул. Т. Г. Шевченка в с. Клузів Тисменицького району 

240,0 

4716310 
Капітальний ремонт Верхньолипецької ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Рогатинського району 

50,0 

4716310 
Капітальний ремонт водопостачання в Чесниківському НВК 
Рогатинського району 

35,0 

4716310 Капітальний ремонт Липецького НВК Рогатинського району 50,0 

4716310 
Капітальний ремонт Добринівської ЗОШ І-ІІ ступенів 
Рогатинського району 

50,0 

4716310 
Капітальний ремонт Пуківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Рогатинського району 

35,0 

4716310 
Капітальний ремонт Рогатинської районної школи естетичного 
виховання учнів  

40,0 

4716310 
Капітальний ремонт будинку культури в с. Росільна 
Богородчанського району Івано-Франківської області 

100,0 

4716310 
Капітальний ремонт Хмелівського НВК Богородчанського 
району Івано-Франківської області 

150,0 

4716310 
Капітальний ремонт (заміна вікон) ЗОШ І-ІІ ступенів в 
с. Космач Богородчанського району 

150,0 

4716310 
Капітальний ремонт Солотвинського будинку культури 
Богородчанського району 

100,0 

4716310 
Будівництво водопровідних мереж на присілку Підобіч в  
с-щі Верховина Івано-Франківської області (нове будівництво) 

47,0 

4716310 
Будівництво водопровідних мереж на вул. О. Довбуша та 
вул. В. Чорновола в с-щі Верховина (нове будівництво) 

73,0 

4716310 
Будівництво водопровідних мереж на вул. І. Скульського – 
Артема в селищі Верховина Івано-Франківської області (нове 
будівництво) 

490,0 

4716310 
Модернізація водопостачання правобережної частини 
смт. Верховина (нове будівництво) 

63,0 

4716310 
Капітальний ремонт тротуарної доріжки по вул. І. Франка в 
смт. Верховина Верховинського району Івано-Франківської 
області 

600,0 

4716310 
Капітальний ремонт тротуарної доріжки по вул. Жаб’євська в 
смт. Верховина Верховинського району Івано-Франківської 
області 

977,0 

4716310 
Будівництво водопроводу діаметром 110 мм та діаметром 
50 мм по вул. 400-річчя в м. Надвірна 

240,0 

4716310 
Капітальний ремонт водопроводу по вул. Федьковича – 
Прикарпатська в м. Надвірна  

240,0 

4716310 
Капітальний ремонт приміщення Залуквянської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Галицького району 

300,0 

4716310 
Будівництво водопровідно-насосної станції в с. Комарів 
Галицького району 

350,0 

4716310 
Капітальний ремонт Брошнівської міської лікарні 
Рожнятівського району 

810,0 



продовження додатка 1 

 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, об’єктів 
Сума, 

тис. грн. 

4716310 
Капітальний ремонт даху Надвірнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№ 1 в м. Надвірна Івано-Франківської області 

500,0 

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

3100,0 

4716310 
Капітальний ремонт системи опалення ДНЗ "Дзвіночок" в 
с. Дзвиняч Богородчанського району 

1400,0 

4716310 
Капітальний ремонт (заміна вікон) ЗОШ І-ІІІ ст. № 24 м. Івано-
Франківська 

200,0 

4716310 
Капітальний ремонт (заміна вікон) в ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 
ім. Т.Г. Шевченка в м. Коломиї 

200,0 

4716310 
Капітальний ремонт Рожнятівської ДЮСШ Рожнятівського 
району 

200,0 

4716310 
Капітальний ремонт Коломийської районної інфекційної 
лікарні  

400,0 

4716310 
Капітальний ремонт даху Чернятинської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Городенківського району  

800,0 

4716310 
Реконструкція системи опалення, вентиляції та мереж 
електропостачання Народного дому в м. Болехові Івано-
Франківської області  

400,0 

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

1000,0 

4716310 
Заміна вікон в Долинській спеціалізованій школі-інтернаті  
І-ІІІ ступенів в м. Долині Долинської районної ради 

250,0 

4716310 
Капітальний ремонт приміщень районного будинку культури 
відділу культури Калуської РДА 

300,0 

4716310 
Капітальний ремонт приміщень Новомартинівського НВК 
Галицького району 

62,0 

4716310 
Капітальний ремонт даху будівлі ЗОШ І-ІІ ст. с. Станькова 
Верхнянської сільської ради об’єднаної територіальної 
громади Калуського району Івано-Франківської області  

250,0 

 Управління спорту облдержадміністрації 6000,0 

1315061 

Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної 
культури і спорту га 2017-2021 роки (облаштування 
багатофункціональних спортивних майданчиків із 
синтетичним покриттям та тренажерним обладнанням) 

6000,0 

 Обласна рада 4000,0 

0118600 
Програма забезпечення діяльності Івано-Франківської 
обласної ради на 2016-2018 роки (придбання автобуса) 

4000,0 

 
Департамент освіти, науки та молодіжної політики 

облдержадміністрації 
50,0 

1011100 
Придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту 
приміщення Отинійського професійного ліцею енергетичних 
технологій  

50,0 

 Субвенції місцевим бюджетам 8798,0 
 Богородчанський районний бюджет 722,0 

7618800 
Зміцнення матеріально-технічної бази Саджавської ЗОШ  
І-ІІІ ст. Богородчанського району  

20,0 

7618800 
Завершення капітального ремонту (заміни вікон) 
Горохолинської ЗОШ І ст. Богородчанського району 

35,0 

7618800 
Заміна вікон в Солотвинському будинку дитячої та юнацької 
творчості в с-щі Солотвин  

60,0 

7618800 Заміна вікон в Старунському НВК Богородчанського району 60,0 

7618800 
Встановлення твердопаливного котла Раковецького НВК 
Богородчанського району 

65,0 

7618800 
Капітальний ремонт покрівлі даху Підгірської ЗОШ І-ІІ ступенів 
Богородчанського району 

330,0 

7618800 
Заміна вікон в Солотвинському ДНЗ "Дзвіночок" с-ще 
Солотвин Богородчанського району 

32,0 
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КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, об’єктів 
Сума, 

тис. грн. 

7618800 
Поточний ремонт вул. Франка в с. Міжгір’я Богородчанського 
району 

120,0 

 Галицький районний бюджет 280,0 

7618800 
Капітальний ремонт пішохідної доріжки на вулиці Галицькій в 
с. Тустань Галицького району (в т. ч. виготовлення ПКД)  

60,0 

7618800 
Капітальний ремонт Задністрянської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Галицького району 

40,0 

7618800 
Встановлення вуличного освітлення на вул. Галицька в 
м. Галич 

100,0 

7618800 
Поточний ремонт системи опалення приміщення Сапогівської 
сільської ради с. Сапогів Галицького району Івано-
Франківської області 

40,0 

7618800 
Реконструкція вуличного електроосвітлення вул. Чорноти в 
м. Галичі 

40,0 

 Долинський районний бюджет 598,0 

7618800 
Придбання обладнання для Долинської центральної районної 
лікарні 

200,0 

7618800 
Придбання шкільних меблів в Долинську спеціалізовану 
школу-інтернат м. Долина 

100,0 

7618800 
Ремонт підлоги спортивного залу школи в с. Оболоня 
Долинського району та придбання спортивного інвентаря 

100,0 

7618800 
Виготовлення проектно-кошторисної документації 
"Капітальний ремонт будівлі "Центр спадщини Вигодської 
вузькоколійки" 

48,0 

7618800 
Реконструкція вуличного освітлення на основі LED-технологій 
в с. Рахиня Долинського району 

150,0 

 Калуський районний бюджет 200,0 

7618800 
Копанківській сільській раді для встановлення вуличного 
освітлення в с. Копанки Калуського району  

100,0 

7618800 
Голинській сільській раді для встановлення вуличного 
освітлення в с. Голинь Калуського району  

100,0 

 Коломийський районний бюджет 1624,0 

7618800 
Придбання системи ультразвукової медичної діагностичної 
LOGIQ F6 для Коломийської центральної районної лікарні 

1000,0 

7618800 
Капітальний ремонт (заміна вікон) у ФАПі та бібліотеці в 
с. Жукотин Коломийського району 

25,0 

7618800 
Капітальний ремонт (заміна вікон) у Лісківському НВК "ЗОШ  
I-II ступенів - ДНЗ" Коломийського району  

100,0 

7618800 
Зміцнення матеріально-технічної бази Ліснослобідської ЗОШ 
І-ІІ ст. Коломийського району  

25,0 

7618800 
Встановлення вуличного освітлення в с. Виноград та Нижня 
Велесниця Коломийського району  

120,0 

7618800 
Придбання будівельних матеріалів для виконання ремонтних 
робіт в приміщенні клубу с. Угорники Коломийського району  

80,0 

7618800 
Струпківській сільській раді для облаштування спортивного 
майданчика в с. Струпків Коломийського району  

50,0 

7618800 
Придбання приладу для визначення мутності бактеріологічної 
суспензії по Макфарланду для бактеріологічної лабораторії 
Коломийської ЦРЛ м. Коломия 

24,0 

7618800 
Капітальний ремонт отоларингологічного відділення 
Коломийської ЦРЛ 

100,0 

7618800 
Капітальний ремонт Коломийської дитячої лікарні в 
м. Коломиї  

100,0 

 Косівський районний бюджет 1190,0 

7618800 
Реконструкція з добудовою санвузла та гардеробу в ДНЗ 
"Сонечко" с. Рожнів Косівського району  

150,0 
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7618800 
Капітальний ремонт пішохідного переходу між вул. Франка та 
Ярослава Мудрого в м. Косів 

170,0 

7618800 Ремонт будинку культури в с. Яворів Косівського району  180,0 

7618800 
Реконструкція ДНЗ "Дзвіночок" по вул. Українська № 194 в 
с. Пістинь Косівського району Івано-Франківської області 

400,0 

7618800 Ремонт будинку культури в с. Уторопи Косівського району 120,0 

7618800 
Капітальний ремонт будинку культури с. Микитинці 
Косівського району  

170,0 

 Надвірнянський районний бюджет 330,0 

7618800 

Реконструкція ЗОШ І-ІІІ ступенів з будівництвом корпусу на  
14 учбових класів, котельні та адміністративних приміщень в 
с. Чорний Потік Надвірнянського району Івано-Франківської 
області 

330,0 

 Рожнятівський районний бюджет 500,0 

7618800 
Встановлення вуличного освітлення в с. Вербівка 
Рожнятівського району 

100,0 

7618800 
Встановлення та переобладнання вуличного освітлення в 
с. Ясень Рожнятівського району  

150,0 

7618800 
Встановлення та переобладнання вуличного освітлення в 
с. Нижній Струтинь Рожнятівського району  

100,0 

7618800 
Встановлення та переобладнання вуличного освітлення в 
смт. Перегінське Рожнятівського району 

150,0 

 Снятинський районний бюджет 500,0 

7618800 
Реконструкція системи теплопостачання спортивного 
комплексу в м. Снятин (в т. ч. виготовлення ПКД)  

400,0 

7618800 
Встановлення вуличного освітлення в с. Задубрівці 
Снятинського району  

100,0 

 Тисменицький районний бюджет 555,0 

7618800 
Реконструкція вуличного освітлення в селі Хом'яківка 
Тисменицького району Івано-Франківської області 

255,0 

7618800 Встановлення водогону по вулиці Франка в м. Тисмениця  300,0 
 Тлумацький районний бюджет 350,0 

7618800 
Капітальний ремонт (заміна вікон) в початковій школі села Луг 
Тлумацького району  

20,0 

7618800 
Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Делева 
Тлумацького району 

20,0 

7618800 
Влаштування дитячого спортмайданчика в с. Будзин 
Тлумацького району (капітальний ремонт) 

50,0 

7618800 
Влаштування дитячого майданчика ДНЗ в с. Олеша 
Тлумацького району 

80,0 

7618800 
Капітальний ремонт даху НВК в с. Долина Тлумацького 
району 

40,0 

7618800 
Капітальний ремонт огорожі кладовища в с. Озеряни 
Тлумацького району 

40,0 

7618800 Капітальний ремонт клубу в с. Жуків Тлумацького району  100,0 
 Коломийський міський бюджет 100,0 

7618800 
Ремонт класу в Коломийській ЗОШ І-ІІ ст. ім. Сергія Лисенка 
м. Коломия 

50,0 

7618800 Ремонт кухні у ДНЗ "Сонечко" м. Коломия 50,0 
 Івано-Франківський міський бюджет 100,0 

7618800 
Ремонті роботи по вул. Вітовського (поруч зі сквером 
Міцкевича) під дитячий простір в м. Івано-Франківську 

100,0 

 Болехівський міський бюджет 148,0 

7618800 
Капітальний ремонт пішохідних доріжок та площадок 
Гузіївської ЗОШ І-ІІІ ст. Болехівської міської ради Івано-
Франківської області 

148,0 

 Яремчанський міський бюджет 600,0 

7618800 
Капітальний ремонт діагностичного корпусу Яремчанської 
центральної міської лікарні  

500,0 
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7618800 
Зміцнення матеріально-технічної бази Ворохтянської ЗОШ  
І-ІІІ ст. с-ща Ворохта Яремчанської міської ради 

100,0 

 
Бюджет Печеніжинської об’єднаної територіальної 

громади 
50,0 

7618800 
Зміцнення матеріально-технічної бази Малоключівської ЗОШ 
І-ІІ ступенів Печеніжинської селищної ОТГ 

50,0 

 Бюджет Тлумацької об’єднаної територіальної громади 481,0 

7618800 

Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей на 
енергозберігаючі) у приміщенні Народного дому, Народного 
історично-краєзнавчого музею та спортивної зали на території 
с. Бортники Тлумацької ОТГ 

56,0 

7618800 
Покращення матеріально-технічної бази Бортниківського НВК 
в с. Бортники Тлумацької ОТГ 

25,0 

7618800 
Реконструкція та відновлення вуличного освітлення 
с. Прибилів Тлумацької ОТГ 

50,0 

7618800 
Капітальний ремонт (заміна системи опалення) в 
Пужниківському НВК (ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ) Тлумацького району 

350,0 

 Бюджет Витвицької об’єднаної територіальної громади 190,0 

7618800 
Утеплення фасаду Церківнянської ЗОШ І-ІІ ступенів 
Витвицької сільської ради об’єднаної територіальної громади 

150,0 

7618800 
Придбання музичної апаратури та сценічних костюмів для 
потреб клубу с. Слобода-Болехівська Витвицької ОТГ  

25,0 

7618800 
Придбання меблів для дітей старшого дошкільного віку 
Церківнянська ЗОШ І-ІІ ст. с. Витвиця Долинський район  

15,0 

 Бюджет Матеївецької об’єднаної територіальної громади 280,0 

7618800 
Придбання комп'ютерної техніки для Дебеславцівської ЗОШ  
І-ІІ ст. Матеївецької ОТГ Коломийського району  

85,0 

7618800 
Встановлення вуличного освітлення в селах Дебеславці, 
Ганнів, Пилипи, Кропивище, Залуччя Матеївецької ОТГ 
Коломийського району  

195,0 

 
 
 
 



Додаток 2 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 22.02.2017 року № 37 

 
Спрямування частини залишку коштів спеціального фонду обласного 

бюджету, який склався станом на 01.01.2017 року 
 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, об’єктів 
Сума, 

тис. грн. 
 Всього: 3 800,0 
 в тому числі:  

 
Департамент будівництва, житлово-комунального 

господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації 

2 900,0 

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

1 000,0 

4716310 

Капітальний ремонт приміщення для комп`ютерного 
томографа на першому поверсі лікувального корпусу № 2 
Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні по 
вул. Коновальця 132 в м. Івано-Франківську 

800,0 

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

400,0 

4716310 
Будівництво Яремчанської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 2 (мікрорайон Дора) 

400,0 

4716310 
Капітальний ремонт музею мистецтв "Прикарпаття" в                    
м. Івано-Франківську 

300,0 

 
Департамент освіти, науки та молодіжної політики 

облдержадміністрації 
900,0 

1011040 
Капітальний ремонт (заміна вікон) Солотвинської 
загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів 
Івано-Франківської обласної ради 

400,0 

1011090 

Івано-Франківський обласний державний центр туризму і 
краєзнавства учнівської молоді (капітальний ремонт  дитячої 
турбази "Карпати" – 250,0 тис. гривень, капітальний ремонт 
спортивно-оздоровчого центру міжнародного співробітництва 
дітей та юнацтва в с. Рибне Тисменицького району – 
250,0 тис. гривень)  

500,0 
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