
  
УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія обласної ради 

з питань бюджету, фінансів та податків 
 
 
 
 

 
 

Протокол № 39 
 засідання постійної комісії обласної ради 

з питань бюджету, фінансів та податків  
 
від 22.03.2017 року 
м. Івано-Франківськ 

 
Всього членів комісії: 12 чол. 
Присутні: М.Палійчук, Б.Кобилянський, 
М.Кузьма, В.Дудкевич, Г.Макота, 
О.Мельниченко, В.Попович 
 
Запрошені: 
О.Сич – голова обласної ради; 
В.Гладій – перший заступник голови 
обласної ради; 
С.Басараб – заступник голови обласної 
ради; 
М.Савка – перший заступник голови 
облдержадміністрації; 
О.Левицький – депутат обласної ради; 
Н.Іванів – директор департаменту 
будівництва, житлово-комунального 
господарства, містобудування та 
архітектури облдержадміністрації, депутат 
обласної ради; 
В.Андріїв – голова громадської організації 
"Спілка добровольців АТО Прикарпаття", 
позаштатний радник голови обласної ради; 
Н.Зікрата – заступник начальника ГУ ДФС в 
Івано-Франківській області; 
В.Пасічник – начальник координаційно-
моніторингового управління ГУ ДФС в Івано-
Франківській області; 
В.Гринівська – начальник бюджетного 
управління департаменту фінансів 
облдержадміністрації; 
С.Подошва – заступник директора 
департаменту – начальник управління 
промисловості та енергетичної політики 
департаменту економічного розвитку, 

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

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



промисловості та інфраструктури 
облдержадміністрації; 
А.Пліхтяк – заступник начальника 
управління екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації; 
В.Федорів – заступник директора 
департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації; 
С.Микицей – заступник директора 
департаменту – начальник управління 
соціального захисту департаменту 
соціальної політики облдержадміністрації; 
І.Будзак – заступник директора – начальник 
управління дошкільної, загальної середньої 
та позашкільної освіти департаменту освіти, 
науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації; 
В.Кіріндас – начальник відділу молодіжної 
політики департаменту освіти, науки та 
молодіжної політики облдержадміністрації; 
Л.Тимчишин – головний спеціаліст відділу 
молодіжної політики департаменту освіти, 
науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації; 
В.Артим – заступник начальника управління 
інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації; 
І.Лакіза – начальник відділу взаємодії із 
засобами масової інформації та 
книговидання управління інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації; 
Д.Кухарчук – заступник начальника відділу 
взаємодії із засобами масової інформації та 
книговидання управління інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації; 
Я.Гураль – представник ГО "СЛІД"; 
М.Макар – представник ГО "СЛІД"; 
А.Марков – представник ГО "Культурно-
освітнє товариство інвалідів "УМГ"; 
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 рішення 
обласної ради від 25.12.2016. № 408-12/2016 "Про обласний бюджет на 2017 
рік". 

2. Про врахування в обласному бюджеті цільової субвенції з державного 
бюджету на підготовку і проведення перших виборів депутатів сільських, 
селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів. 

3. Про проект рішення обласної ради "Про програму підвищення 
ефективності адміністрування податків і зборів в області на 2017-2018 роки". 

4. Про календарний план заходів на 2017 рік обласної цільової соціальної 
програми з оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки. 

5. Про календарний план заходів на 2017 рік регіональної цільової 
Програми підтримки книговидання на 2016-2020 роки. 

6. Про календарний план заходів на 2017 рік обласної комплексної 
Програми соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2017-
2021 роки. 

7. 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 
соціальної політики облдержадміністрації). 

8. Про календарний план заходів на 2017 рік обласної програми соціальної 
підтримки та реабілітації інвалідів зору на 2015-2019 роки. 

9. Про календарний план заходів на 2017 рік регіональної цільової 
програми соціального захисту працівників зайнятих на роботах із шкідливими 
умовами праці, на 2015-2019 роки. 

10. Про календарні плани заходів на 2017 рік програм галузі "Охорона 
здоров'я". 

11. Різне. 
 

1. Слухали: В.Гринівську про проект рішення обласної ради "Про 
внесення змін до рішення обласної ради від 25.12.2016. № 408-12/2016 "Про 
обласний бюджет на 2017 рік". 

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

рішення обласної ради від 25.12.2016. № 408-12/2016 "Про обласний бюджет 
на 2017 рік" на розгляд другого пленарного засідання тринадцятої сесії 
обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
2. Слухали: В.Гринівську про врахування в обласному бюджеті цільової 

субвенції з державного бюджету на підготовку і проведення перших виборів 



депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, 
селищних, міських голів. 

Виступили: В.Попович, М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа облдержадміністрації від 17.03.2017. № 

244/0/2-17/01-132 врахувати в доходах загального фонду обласного бюджету за 
КБКД 41037000 субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на 
підготовку і проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських 
рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, 
міських голів 30 квітня 2017 року в сумі 211,8 тис. гривень та на виготовлення 
органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних 
запрошень в сумі 1,4 тис. гривень і спрямувати їх як субвенції Тлумацькому 
районному бюджету для проведення перших виборів депутатів Олешанської 
сільської ради Олешансбкої сільської об’єднаної територіальної громади та 
Олешанського сільського голови. 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
3. Слухали: Н.Зікрату про проект рішення обласної ради "Про програму 

підвищення ефективності адміністрування податків і зборів в області на 2017-
2018 роки". 

Виступили: В.Дудкевич, О.Мельниченко, В.Попович, Б.Кобилянський, 
В.Гладій, О.Левицький, М.Палійчук. 

Вирішили: рекомендувати внести проект рішення "Про програму 
підвищення ефективності адміністрування податків і зборів в області на 2017-
2018 роки" на розгляд другого пленарного засідання тринадцятої сесії обласної 
ради. 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
4. Слухали: І.Будзака про календарний план заходів на 2017 рік обласної 

цільової соціальної програми з оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 
роки. 

Виступили: В.Попович, Б.Кобилянський, О.Левицький, В.Гладій, 
М.Палійчук. 

Вирішили: відповідно до листа облдержадміністрації від 21.02.2017 року 
№ 147/0/2-17/01-132 погодити календарний план заходів на 2017 рік обласної 
цільової соціальної програми з оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 
роки (додаток 1). 

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



5. Слухали: В.Артима про календарний план заходів на 2017 рік 
регіональної цільової Програми підтримки книговидання на 2016-2020 роки. 

Виступили: В.Дудкевич, В.Гладій, В.Попович, О.Мельниченко, 
М.Палійчук. 

Вирішили: відповідно до листа облдержадміністрації від 02.02.2017 року 
№ 93/0/2-17/01-132 погодити календарний план заходів на 2017 рік регіональної 
цільової Програми підтримки книговидання на 2016-2020 роки (додаток 2). 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
6. Слухали: С.Микицея про календарний план заходів на 2017 рік 

обласної комплексної Програми соціального захисту населення Івано-
Франківської області на 2017-2021 роки. 

Виступили: О.Сич, М.Савка, М.Макар, М.Палійчук. 
Вирішили:  
1) відповідно до листа облдержадміністрації від 21.02.2017 року № 87/6/1-

17/01-132 погодити календарний план заходів на 2017 рік обласної комплексної 
Програми соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2017-
2021 роки (додаток 3); 

2) департаменту соціальної політики облдержадміністрації опрацювати 
звернення громадської організації "СЛІД", при потребі підготувати відповідні 
зміни до обласної комплексної Програми соціального захисту населення Івано-
Франківської області на 2017-2021 роки та подати відповідний проект рішення 
обласної ради; 

 3) департаменту фінансів облдержадміністрації провести аналіз місцевих 
бюджетів (в розрізі міст, районів та ОТГ) на рахунок їх забезпеченості 
видатками на придбання для людей з інвалідністю засобів гігієни, надання пільг 
з оплати вартості житлово-комунальних послуг сім'ям, які складаються з двох і 
більше людей з інвалідністю не менше як 50 відс. від нарахованих платежів 
тощо. 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
7. Слухали: С.Микицея 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 соціальної політики 
облдержадміністрації). 

Виступили: О.Сич, М.Палійчук. 
В.Андріїв з пропозицією включити у календарний план заходів на 2017 рік 

Програми заходи:  



– "Надання одноразової матеріальної допомоги бійцям-добровольцям, які 
брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на 
Сході України"; 

– "Додаткова виплата бійцям-добровольцям, які брали участь у захисті 
територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України з 
розрахунку 500,0 грн. в місяць на одну особу" 

Вирішили: відповідно до листа облдержадміністрації від 21.02.2017 року 
№ 87/6/1-17/01-132 та пропозиції В.Андріїва 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 (додаток 4). 

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

обласної програми соціальної підтримки та реабілітації інвалідів зору на 2015-
2019 роки. 

Виступили: О.Сич, О.Левицький, М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа облдержадміністрації від 21.02.2017 року 

№ 87/6/1-17/01-132 погодити календарний план заходів на 2017 рік обласної 
програми соціальної підтримки та реабілітації інвалідів зору на 2015-2019 роки 
(додаток 5). 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
9. Слухали: С.Микицея про календарний план заходів на 2017 рік 

регіональної цільової програми соціального захисту працівників зайнятих на 
роботах із шкідливими умовами праці, на 2015-2019 роки. 

Виступили: О.Сич, М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа облдержадміністрації від 21.02.2017 року 

№ 87/6/1-17/01-132 погодити календарний план заходів на 2017 рік регіональної 
цільової програми соціального захисту працівників зайнятих на роботах із 
шкідливими умовами праці, на 2015-2019 роки (додаток 6). 

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



10. Слухали: В.Федоріва про календарні плани заходів на 2017 рік 
програм галузі "Охорона здоров'я". 

Виступили: В.Попович, О.Мельниченко, В.Гладій, Г.Макота, О.Левицький, 
О.Сич, Б.Кобилянський, М.Палійчук. 

Вирішили:  
1) перенести розгляд порушеного питання на наступне засідання постійної 

комісії; 
2) департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації доопрацювати 

календарні плани заходів на 2017 рік програм галузі "Охорона здоров'я" в 
частині придбання високовартісного медичного обладнання для закладів, які 
надають вторинну медичну допомогу; 

 3) департаменту фінансів та департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації опрацювати механізм якнайшвидшого придбання 
витратних матеріалів для коронографії та стентів для Івано-Франківської 
центральної міської клінічної лікарні та підготувати проект розпорядження про 
виділення коштів на зазначену мету в сумі 199,0 тис. гривень за рахунок 
вільного залишку коштів загального фонду обласного бюджету, який склався 
станом на 01.01.2017 року; 

4) департаменту фінансів облдержадміністрації опрацювати питання щодо 
виділення додаткових коштів з обласного бюджету для надання фінансової 
підтримки Івано-Франківській обласній організації ФСТ "Динамо" України на 
здійснення статутної діяльності. 

 

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

11. Різне. 
 

11.1. Слухали: В.Гринівську про внесення змін до обласного бюджету на 
2017 рік. 

Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа облдержадміністрації від 22.03.2017 року 

№ 266/0/2-17/01-132: 
1) врахувати у доходах спеціального фонду обласного бюджету субвенцію 

з бюджету Верхнянської об’єднаної територіальної громади в сумі 100,0 тис. 
гривень та спрямувати її департаменту будівництва, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації за 
КПКВКМБ 4716310 "Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій" 
для капітального ремонту даху будівлі ЗОШ І-ІІ ст. в с. Станькова Верхнянської 
сільської ради об’єднаної територіальної громади Калуського району Івано-
Франківської області; 

2) зменшити бюджетні призначення управлінню міжнародного 
співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації за 
КПКВКМБ 0918600 на суму 15,0 тис. гривень, передбачених на виконання 
заходів комплексної регіональної цільової програми розвитку туризму в області 
на 2016-2020 роки та відповідно збільшити їх департаменту фінансів 
облдержадміністрації за КПКВКМБ 7618800 для надання субвенції 
Верховинському районному бюджету для оплати витрат, пов’язаних з 
будівництвом Карпатського інформаційно-туристичного центру "Чорногора" в 
селищі Верховина. 

 

Голосували: 



"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
11.2. Слухали: В.Гринівську про перерозподіл обсягів субвенцій з 

державного та обласного бюджетів. 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа облдержадміністрації від 22.03.2017 року 

№ 269/0/2-17/01-132 погодити перерозподіл обсягу субвенції з: 
– державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з 

дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, 
тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами  
І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу на 2017 рік по загальному фонду, а 
саме зменшити обсяг субвенції Богородчанському районному бюджету 12000,0 
тис. гривень та відповідно збільшити її обсяг на суму 12000,0 тис. гривень 
Рожнятівському районному бюджету; 

– обласного бюджету місцевим бюджетам на поховання учасників бойових 
дій та інвалідів війни в межах загального обсягу бюджетних призначень, 
передбачених департаменту фінансів облдержадміністрації на 2017 рік по 
загальному фонду, зокрема зменшити обсяг субвенції Тисменицькому 
районному бюджету на суму 9,0 тис. гривень та відповідно збільшити її обсяг на 
суму 9,0 тис. гривень Бурштинському міському бюджету;  

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
11.3. Слухали: А.Пліхтяка про внесення змін до проекту рішення обласної 

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

Виступили: В.Попович, О.Сич, М.Палійчук. 
Вирішили: погодити внесення змін до проекту рішення "Про фінансування 

природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища за рахунок планових надходжень у 2017 році", 
виклавши додаток до проекту рішення у новій редакції. 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
11.4. Слухали: В.Федоріва про перерозподіл бюджетних призначень по 

департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації. 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа облдержадміністрації від 20.03.2017 року 

№ 257/0/2-17/01-132 погодити перерозподіл бюджетних призначень, 
передбачених департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації по 
загальному фонду обласного бюджету (видатки споживання) на 2017 рік за 
 



 КПКВКМБ 1412220 "Інші заходи в галузі охорони здоров'я", а саме зменшити 
обсяг видатків на виконання комплексної програми "Здоров'я населення 
Прикарпаття 2013-2020" на суму 199,0 тис. гривень та відповідно збільшити їх 
обсяг на виконання регіональної цільової програми розвитку донорства крові, її 
компонентів та виготовлення препаратів з них на 2015-2017 роки.  

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

Голова постійної комісії Микола Палійчук 
 
 
 
Секретар постійної комісії  Микола Кузьма 
 
 
 



Додаток 1 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 22.03.2017 року № 39 

 
 

Календарний план заходів на 2017 рік  
обласної цільової соціальної програми  

 оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки 
 

 

№ 
п/п 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання  

Обсяг 
фінансування, 

тис.грн. 

1. 

Здійснення закупівлі 
путівок для дітей 
пільгових категорій віком 
7-16 років та 
обдарованих дітей п. 2 
(абз. 1) 

Департамент освіти, 
науки та молодіжної 

політики 
облдержадміністрації 

червень-
серпень 

6900,0 

Всього: 6900,0 

 
 



Додаток 2 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань 
бюджету, фінансів та податків 
від 22.03.2017 року № 39 

 

 
Календарний план заходів на 2017 рік 

регіональної цільової програми підтримки книговидання на 2016-2020 роки 
 

№ 
п/п 

Найменування заходу Виконавець Термін виконання 
Обсяг 

фінансування, 
тис.грн. 

1 
Підтримка випуску та закупівля суспільно значущих 
творів письменників та наукової інтелігенції 
Прикарпаття (п. 1) 

Управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації 
Протягом року 200,0 

2 
Підтримка випуску та закупівля історико-патріотичної 
літератури (п. 2) 

Управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації 
Протягом року 140,0 

3 

Підтримка випуску та закупівля творів відомих 
зарубіжних авторів, виданих українською мовою, та 
творів, виданих мовами нацменшин, науково-
популярних, мистецьких та презентаційних видань (п. 3) 

Управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації 
Протягом року 160,0 

4 

Підтримка випуску та закупівля довідкових та 
інформаційних видань: енциклопедій; енциклопедичних 
словників; універсальних словників, довідників 
(навчальних, популярних) (п. 4) 

Управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації 
Протягом року 100,0 

5 
Проведення заходів з популяризації української книги, 
презентацій книжкової продукції видавництв області та 
вітчизняних видавничих підприємств (п. 6) 

Управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації 
Протягом року 50,0 

6 

Організація діяльності експертної ради з питань 
книговидання, робочої групи облдержадміністрації з 
питань сприяння розвитку книговидання та 
книгорозповсюдження, сприяння оперативній взаємодії 
з видавництвами, видавничими організаціями, 
поліграфічними підприємствами та підприємствами 
книгорозповсюдження (п. 7) 

Управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації 
Протягом року 20,0 

 



продовження додатка 2 

 

№ 
п/п 

Найменування заходу Виконавець Термін виконання 
Обсяг 

фінансування, 
тис.грн. 

7 

Створення радіо- і телепередач, тематичних соціальних 
роликів з метою популяризації книги і читання, 
запровадження галузевих стандартів у видавничій 
сфері (п. 8) 

Управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації 
Протягом року 50,0 

8 

Сприяння формуванню електронної бібліотеки, 
розміщенню електронних версій книг, виданих за 
підтримки програми, на веб-сайті обласної 
універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка (п. 12) 

Управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації 
Протягом року 80,0 

9 

Надання фінансової підтримки на забезпечення 
діяльності обласного відділу пошуково-видавничого 
агентства "Книга пам’яті України" з метою сприяння 
випуску книг історико-меморіального серіалу, видання 
літератури до визначних і пам’ятних дат (п. 5) 

Управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації 
Протягом року 400,0 

Всього: 1200,0 

 
 
 



Додаток 3 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань 
бюджету, фінансів та податків 
від 22.03.2017 року № 39 

 

 
 

Календарний план заходів на 2017 рік 
обласної комплексної Програми соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2017-2021 роки 

 
Найменування коду 

програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис.грн. 

1513400 
Фінансова підтримка громадських організацій  
(п.1.5 з.п.)  

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення та 
ОТГ 

впродовж року 550,0 

1513400 

Виплата одноразової грошової допомоги на лікування 
та вирішення невідкладних соціально-побутових 
питань жителям області в установленому порядку 
(п.2.2. з.п.) 

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення та 
ОТГ 

впродовж року 1500,0 

1513400 

Поліпшення житлових умов сімей інвалідів І і ІІ груп, в 
яких проживають два та більше інвалідів, багатодітних, 
малозабезпечених сімей, сімей, чиє житло пошкоджене 
внаслідок надзвичайної ситуації та інших категорій 
громадян, які відповідно до законодавства мають 
право на забезпечення житлом (п.2.3. з.п.) 

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації, управління з 
питань цивільного захисту 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення та 
ОТГ 

впродовж року 1000,0 

1513400 
Надання соціальних послуг та паліативної допомоги 
невиліковно хворим жителям області (п.2.4. з.п. ) 

Департаменти соціальної політики, 
охорони здоров’я облдержадміністрації, 
інститути громадянського суспільства 

впродовж року 230,0 

 
 



продовження додатка 3 

 
Найменування коду 

програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис.грн. 

1513400 
Виплата матеріальної допомоги громадянам, яким 
виповнилося 100 і більше років (п.4.1. з.п.) 

Департаменти соціальної політики, 
охорони здоров'я облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення та 
ОТГ 

впродовж року 75,0 

1513400 
Виплата матеріальної допомоги сім’ям, у яких 
народилося одночасно троє і більше дітей (п. 5.1. з.п.) 

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення та 
ОТГ 

впродовж року 50,0 

1513400 

Виготовлення та розповсюдження інформаційної 
продукції з питань сім'ї, протидії торгівлі людьми, 
насильству в сім'ї, гендерної рівності та інших питань 
соціального захисту населення (п. 6.4. з.п.) 

Обласний центр соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді, департамент 
соціальної політики 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення та 
ОТГ, інститути громадянського 
суспільства 

впродовж року 80,0 

1513400 

Проведення широких інформаційних кампаній серед 
населення, фестивалів, акцій з метою пропагування 
шанобливого ставлення до людей похилого віку, осіб з 
обмеженими фізичними можливостями, сімейних 
цінностей, протидії торгівлі людьми, насильству в сім'ї, 
гендерної рівності в усіх сферах життєдіяльності 
суспільства та проведення оцінки ефективності цих 
заходів (п. 6.5. з.п.) 

Обласний центр соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді, департамент 
соціальної політики, інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення та 
ОТГ, інститути громадянського 
суспільства 

впродовж року 100,0 

 
 
 
 



продовження додатка 3 

 
Найменування коду 

програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис.грн. 

1513400 

Створення соціальних роликів про підтримку соціально 
незахищених категорій громадян і позитивний досвід 
виховання дітей у багатодітних сім'ях та інших 
соціальних роликів (п. 6.9. з.п.) 

Управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю, 
департамент соціальної політики 
облдержадміністрації 

впродовж року 20,0 

1513400 

Проведення навчання та підвищення кваліфікації 
спеціалістів установ і закладів системи соціального 
захисту населення, центрів соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді з питань соціального захисту 
населення, у тому числі з питань протидії торгівлі 
людьми, насильству в сім'ї, гендерної рівності  
(п. 7.1. з.п.) 

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації, обласний центр 
соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді, райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст обласного 
значення та ОТГ, інститути 
громадянського суспільства 

впродовж року 100,0 

1513400 

Проведення семінарів, нарад, тренінгів з питань 
соціального захисту населення, у тому числі з питань 
протидії торгівлі людьми, насильству в сім'ї, гендерної 
рівності (п. 7.2. з.п.) 

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації, обласний центр 
соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді, райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст обласного 
значення, інститути громадянського 
суспільства 

впродовж року 30,0 

1513400 

Впровадження енергозберігаючих технологій (заміна 
вікон, утеплення фасадів, встановлення сучасних 
систем опалення тощо) в інтернатних установах 
системи соціального захисту населення області  
(п. 8.2. з.п.) 

Департаменти будівництва, житлово-
комунального господарства, 
містобудування та архітектури, 
соціальної політики 
облдержадміністрації 

впродовж року 500,0 

 



продовження додатка 3 

 
Найменування коду 

програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис.грн. 

1513400 

Забезпечення обробки інформації для призначення та 
виплати всіх видів соціальних допомог, компенсаційних 
виплат, пільг, субсидій на оплату житлово-комунальних 
послуг, твердого палива та скрапленого газу  
(п. 8.3. з.п.). (в т. ч: придбання паперу, паперових та 
картонних виробів, офісного та канцелярського 
приладдя для забезпечення обробки інформації; 
придбання обладнання та приладдя, пристроїв для 
зберігання та зчитування даних, частин та приладдя до 
фотокопіювальних апаратів; послуги із ремонту і 
технічного обслуговування, утилізації комп’ютерного та 
офісного обладнання для забезпечення обробки 
інформації; послуги з моніторингу сигналів тривоги, що 
надходять з пристроїв охоронної сигналізації та 
послуги із страхування майна для забезпечення 
збереження інформації; поштові послуги з доставки 
письмової кореспонденції та переказів одноразових 
грошових допомог; послуги з супроводження 
програмного забезпечення АСКОПД/КОМТЕХ, ПК 
"Житлові субсидії", ПК "Криптосервер") 

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення та 
ОТГ 

впродовж року 762,0 

1513400 
Забезпечення функціонування єдиного 
телекомунікаційного середовища установ системи 
соціального захисту населення області (п. 8.4. з.п.) 

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення 

впродовж року 110,0 

1513400 
Забезпечення роботи "Мобільного соціального офісу" 
(п. 8.5. з.п.) 

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення 

впродовж року 80,0 



 
продовження додатка 3 

 
Найменування коду 

програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис.грн. 

1513400 
Проведення ремонтних робіт в інтернатних установах 
системи соціального захисту населення (п. 8.6. з.п.) 

Департаменти будівництва, житлово-
комунального господарства, 
містобудування та архітектури, 
соціальної політики 
облдержадміністрації 

впродовж року 1051,6 

1513400 
Здійснення заходів із забезпечення якісних умов 
проживання в стаціонарних закладах системи 
соціального захисту населення області 

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення та 
ОТГ 

впродовж року 1000,0 

Всього за КПКВКМБ 1513400 7238,6 

7618800 
Додаткова виплата ветеранам ОУН-УПА в сумі 500,0 
гривень на одну особу (п.2.1. з.п.) 

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення та 
ОТГ  

впродовж року 2574,0 

Всього за КПКВКМБ 7618800 2574,0 

 
 
 



Додаток 4 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань 
бюджету, фінансів та податків 
від 22.03.2017 року № 39 

 

 
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 

 
Найменування коду 

програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис.грн. 

1513400 

Перевезення учасників масових акцій громадського 
протесту та антитерористичної операції у зв’язку з 
відзначенням пам’ятних дат, пов’язаних з масовими 
акціями громадського протесту та антитерористичною 
операцією, іншими державними святами (п. 1.7 з.п.) 

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації 

впродовж року 50,0 

1513400 
Надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих 
учасників масових акцій громадського протесту до 
роковин трагедії (п. 2.5 з.п.) 

Департамент соціальної політики 
обласної державної адміністрації, 
районні державні адміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст обласного 
значення  

впродовж року 70,0 

1513400 

Оздоровлення, першочергово, у санаторно-курортних 
закладах області та інших областей (за зверненням 
заявників) постраждалих учасників масових акцій 
громадського протесту, які потребують оздоровлення 
(п. 2.7 з.п.) 

Департаменти соціальної політики, 
охорони здоров’я обласної державної 
адміністрації, районні державні 
адміністрації, виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення 

впродовж року 30,0 

1513400 
Організація сімейного відпочинку учасників масових 
акцій громадського протесту (п.2.12 з.п.) 

Департаменти соціальної політики, 
охорони здоров’я обласної державної 
адміністрації, районні державні 
адміністрації, виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення 

впродовж року 50,0 



продовження додатка 4 

 
Найменування коду 

програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис.грн. 

1513400 

Здійснення щомісячної виплати дітям до 18 років та 
неповнолітнім братам і сестрам загиблих під час 
масових акцій громадського протесту в період з 
21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року в 
розмірі прожиткового мінімуму , визначеного законом 
про Державний бюджет України на відповідний рік  
(п.2.13. з.п.) 

Департаменти соціальної політики, 
фінансів, освіти, науки та молодіжної 
політики обласної державної 
адміністрації, районні державні 
адміністрації, виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення 

впродовж року 100,0 

1513400 

Поліпшення житлових умов сімей, члени яких загинули 
(померли) під час проведення антитерористичної 
операції; інвалідів І та ІІ групи, інвалідність яких 
пов’язана з участю в антитерористичній операції; інших 
учасників антитерористичної операції, житло яких 
пошкоджене внаслідок стихії (пожежі, повені, зсуву 
тощо), прямі збитки від якої, відповідно до акту 
місцевого структурного підрозділу ДСНС України 
складають більше 100,0 тис. гривень (п.3.2 з.п.)  
(за умови прийняття обласною радою відповідних 
змін до Програми) 

Департаменти соціальної політики, 
будівництва, житлово-комунального 
господарства, містобудування та 
архітектури обласної державної 
адміністрації, ГУНП України в області, 
обласний військовий комісаріат, 
районні державні адміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст обласного 
значення  

впродовж року 560,0 

1513400 

Надання матеріальної допомоги у зв’язку з втратою 
члена сім’ї, смерть якого пов’язана з участю в 
антитерористичній операції  
 (п. 3.4 з.п.)  

Департамент соціальної політики 
обласної державної адміністрації, 
районні державні адміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст обласного 
значення  

впродовж року 700,0 

1513400 
Надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих під 
час проведення антитерористичної операції до 
роковин трагедії (п. 3.5 з.п.) 

Департамент соціальної політики 
обласної державної адміністрації, ГУНП 
України в області, обласний військовий 
комісаріат, районні державні 
адміністрації, виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення  

впродовж року 840,0 

 
 



 
продовження додатка 4 

 
Найменування коду 

програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис.грн. 

1513400 
Надання матеріальної допомоги сім’ям зниклих 
безвісти (п. 3.6 з.п.) 

Департамент соціальної політики 
обласної державної адміністрації, ГУНП 
України в області, обласний військовий 
комісаріат, районні державні 
адміністрації, виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення  

впродовж року 120,0 

1513400 
Надання матеріальної допомоги постраждалим 
учасникам антитерористичної операції (п. 3.7 з.п.) 

Департамент соціальної політики 
обласної державної адміністрації, ГУНП 
України в області, обласний військовий 
комісаріат, районні державні 
адміністрації, виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення  

впродовж року 2300,0 

1513400 

Надання одноразової матеріальної допомоги бійцям-
добровольцям, які брали участь у захисті 
територіальної цілісності та державного суверенітету 
на Сході України (п. 3.8 з.п.) (за умови прийняття 
обласною радою відповідних змін до Програми) 

Департамент соціальної політики 
обласної державної адміністрації, 
районні державні адміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст обласного 
значення  

впродовж року 400,0 

1513400 

Додаткова виплата бійцям-добровольцям, які брали 
участь у захисті територіальної цілісності та 
державного суверенітету на Сході України з розрахунку 
500,0 грн. в місяць на одну особу (п.3.12. з.п.) (за 
умови прийняття обласною радою відповідних змін до 
Програми) 

Департаменти соціальної політики, 
фінансів обласної державної 
адміністрації, районні державні 
адміністрації, виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення  

впродовж року 600,0 

 



 
 
продовження додатка 4 

 
Найменування коду 

програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис.грн. 

1513400 

Підтримка на конкурсних засадах проектів (програм), 
розроблених інститутами громадянського суспільства, 
спрямованих на здійснення соціально-психологічної 
реабілітації 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 та членів їх сімей (п.3.13. з.п.) (за умови 
прийняття обласною радою відповідних змін до 
Програми) 

Департаменти соціальної політики, 
охорони здоров’я обласної державної 
адміністрації, районні державні 
адміністрації, виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення 

впродовж року 500,0 

1513400 

Оздоровлення, першочергово, у санаторно-курортних 
закладах області та інших областей (за зверненням 
заявників) постраждалих 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, які потребують оздоровлення  
(п.3.16. з.п.) 

Департаменти соціальної політики, 
охорони здоров’я обласної державної 
адміністрації, районні державні 
адміністрації, виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення 

впродовж року 160,0 

1513400 
Організація сімейного відпочинку учасників 
антитерористичної операції (п.3.23 з.п.) 

Департаменти соціальної політики, 
охорони здоров’я обласної державної 
адміністрації, районні державні 
адміністрації, виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення 

впродовж року 600,0 



 
продовження додатка 4 

 
Найменування коду 

програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис.грн. 

1513400 

Виготовлення відзнак та нагород для 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 (п.3.24 з.п.)  

Департамент соціальної політики 
обласної державної адміністрації 

впродовж року 20,0 

Всього за КПКВКМБ 1513400 7100,00 

 



Додаток 5 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань 
бюджету, фінансів та податків 
від 22.03.2017 року № 39 

 

 
Календарний план заходів на 2017 рік 

обласної програми соціальної підтримки та реабілітації інвалідів зору на 2015-2019 роки 
 

Найменування коду 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис.грн. 

1513400 

Забезпечення інвалідів зору І і ІІ груп засобами 
реабілітації: мовними годинниками, пристроями для 
читання аудіокниг, дошками та папером для письма 
незрячих, тростинами тощо (п. 1.5 з.п.) 

Департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації, обласна 
організація Українського товариства 
сліпих, районні державні адміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст 
обласного значення  

впродовж року 50,0 

1513400 

Проведення тренінгів з навчання орієнтування у 
просторі, користування сучасними тифлотехнічними 
засобами, комп’ютерною технікою для широкого кола 
незрячих користувачів (п. 1.8. з.п.) 

Департаменти освіти, науки та 
молодіжної політики, соціальної політики 
облдержадміністрації, районні державні 
адміністрації, виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення 

травень-
червень 

2,50 

1513400 

Проведення курсового циклу навчання за методикою 
Брайля незрячих споживачів з числа інвалідів зору, які 
у процесі життєдіяльності не опанували його, для 
забезпечення їх права вивчати тифлофіковане 
маркування та інформацію про ліки, товари та послуги, 
що надаються на ринку послуг (п. 1.9. з.п.) 

Департаменти освіти, науки та 
молодіжної політики, соціальної політики 
облдержадміністрації, районні державні 
адміністрації, виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення 

травень-
червень 

2,50 

 
 



 
продовження додатка 4 
 

Найменування коду 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис.грн. 

1513400 
Щорічне відзначення 15 жовтня Міжнародного дня 
білої тростини (п.3.1 з.п.) 

Департамент соціальної політики, 
управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації, обласне 
відділення Фонду соціального захисту 
інвалідів, громадська організація ГОЖІ 
«Біла тростина», районні державні 
адміністрації, виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення 

вересень - 
жовтень 

5,00 

Всього за КПКВК МБ 1513400 60,0 

 
 



Додаток 6 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань 
бюджету, фінансів та податків 
від 22.03.2017 року № 39 

 

 
Календарний план заходів на 2017 рік 

регіональної цільової програми соціального захисту працівників зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці,  
на 2015-2019 роки 

 
Найменування 

коду програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис.грн. 

1513400 

Дослідження стану шкідливих і небезпечних 
виробничих факторів на робочих місцях підприємств, 
установ, організацій та фізичних осіб з метою 
забезпечення соціальної захищеності працюючих 
шляхом встановлення пільг та компенсацій 
передбачених законодавством 

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації, лабораторія 
експертизи умов праці департаменту 
соціальної політики 
облдержадміністрації 

впродовж року 523,4 

Всього за КПКВК МБ 1513400 523,4 
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