
  
УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія обласної ради 

з питань бюджету, фінансів та податків 
 
 
 
 

 
 
 

Протокол № 41 
 засідання постійної комісії обласної ради 

з питань бюджету, фінансів та податків  
 
від 06.04.2017 року 
м. Івано-Франківськ 

 
 
Всього членів комісії: 12 чол. 
Присутні: М.Палійчук, М.Кузьма, 
Б.Кобилянський, В.Дудкевич, П.Книшук, 
О.Мельниченко, В.Попович, Д.Сіреджук, 
Б.Соляник 
 
Запрошені: 
В.Гладій – перший заступник голови 
обласної ради; 
Н.Іванів – директор департаменту 
будівництва, житлово-комунального 
господарства, містобудування та 
архітектури облдержадміністрації, депутат 
обласної ради; 
Л.Балагура – заступник директора 
департаменту фінансів 
облдержадміністрації; 
І.Будзак – заступник директора – начальник 
управління дошкільної, загальної середньої 
та позашкільної освіти департаменту освіти, 
науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації; 
В.Федорів – заступник директора 
департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації; 
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 

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

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



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 спрямування залишку коштів. 
2. Про врахування в обласному бюджеті цільової субвенції. 
3. Про перерозподіл бюджетних призначень по департаменту 

агропромислового розвитку облдержадміністрації. 
4. Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік. 
5. Про перерозподіл бюджетних призначень по департаменту освіти, науки 

та молодіжної політики облдержадміністрації. 
6. Про передачу бюджетних призначень. 
7. Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань. 
8. Про календарні плани заходів на 2017 рік програм галузі "Охорона 

здоров'я". 
9. Різне. 

 
1. Слухали: Л.Балагуру про спрямування залишку коштів. 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

05.04.2017 року № 325/0/2-17/01-132 погодити спрямування залишку коштів 
обласного бюджету згідно з розпорядженням обласної державної адміністрації 
та обласної ради від 05.04.2017. № 173/276-р "Про спрямування залишку 
коштів". 

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

 
2. Слухали: Л.Балагуру про врахування в обласному бюджеті цільової 

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

29.03.2017 року № 291/0/2-17/01-132 врахувати в доходах спеціального фонду 
обласного бюджету субвенцію з Вигодського селищного бюджету Долинського 
району в сумі 50,0 тис. гривень за КБКД 41035000 "Інші субвенції" та 
спрямувати її департаменту освіти, науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації по спеціальному фонду (видатки розвитку) за КПКВКМБ 
1011070 "Надання загальної середньої освіти спеціальним загальноосвітніми 
школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, 
які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку" для 
Вигодського навчально-реабілітаційного центру для організації пілотного в 
Україні проекту з інклюзивного навчання дітей зі складними (множинними) 
порушеннями на придбання обладнання для соціальної спеціально оснащеної 
архдоступної квартири в сумі 50,0 тис. гривень. 



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

 
3. Слухали: Л.Балагуру про перерозподіл бюджетних призначень по 

департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації. 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

30.03.2017 року № 294/0/2-17/01-132 погодити перерозподіл бюджетних 
призначень по департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації 
по загальному фонду (видатки споживання) за КПКВКМБ 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 100,0 тис. гривень та 
збільшити їх за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" на 
суму 72,0 тис. гривень та за КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" на суму 
28,0 тис. гривень. 

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

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

рік. 
Виступили: Н.Іванів, М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

05.04.2017 року № 317/0/2-17/01-132: 
1. Погодити перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот на 
2017 рік (додаток 1). 

2. Спрямувати кошти з резервного фонду обласного бюджету: 
2.1. Департаменту соціальної політики облдержадміністрації в сумі 5,0 тис. 

гривень для надання одноразової допомоги жительці м. Івано-Франківська (вул. 
Горбачевського, 9/8) Савці Л. В. на перевезення з Російської Федерації тіла 
померлого чоловіка Савки В. І. (розпорядження облдержадміністрації та 
обласної ради від 17.03.2017 року № 132/195-р). 

2.2. Як субвенцію місцевим бюджетам, а саме: 
Верховинському районному бюджету в сумі 10,0 тис. гривень для надання 

допомоги мешканці села Буковець Верховинського району Півнюк Г. М. на 
відновлення житлового будинку, пошкодженого пожежею 4 січня 2017 року 
(розпорядження облдержадміністрації та обласної ради від 24.03.2017 року 
№ 153/233-р); 

Надвірнянському районному бюджету в сумі 20,0 тис. гривень, а саме: 



– для надання допомоги жительці села Пасічна Надвірнянського району 
Цюрак Я. Я. на відновлення житлового будинку, пошкодженого стихією 4 січня 
2017 року – 10,0 тис. гривень (розпорядження облдержадміністрації та обласної 
ради від 17.03.2017 року № 131/194-р); 

– для надання допомоги жительці села Лоєва Надвірнянського району 
Турчиняк Г. Д. на відновлення житлового будинку, пошкодженого пожежею 
8 січня 2017 року – 10,0 тис. гривень (розпорядження облдержадміністрації та 
обласної ради від 17.03.2017 року № 130/193-р). 

3. Врахувати в доходах загального фонду обласного бюджету субвенцію з 
Івано-Франківського міського бюджету за  КБКД 41035000 "Інші субвенції" в сумі 
200,0 тис. гривень та спрямувати її управлінню культури, національностей та 
релігій облдержадміністрації за КПКВКМБ 2414030 "Філармонії, музичні 
колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи" на виконання 
регіональної цільової програми "Культура Івано-Франківщини на 2016-2020 
роки". 

4. Врахувати в доходах спеціального фонду обласного бюджету субвенцію 
з Бовшівського сільського бюджету Галицького району в сумі 2 000,0 тис. 
гривень за КБКД 41035000 "Інші субвенції" та спрямувати її департаменту 
будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та 
архітектури облдержадміністрації по спеціальному фонду (видатки розвитку) за 
КПКВКМБ 4716310 "Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій" 
для добудови незавершеного будівництва головного корпусу центральної 
районної лікарні по вул. Н. Вівчаренко в м. Галичі. 

 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
5. Слухали: І.Будзака про перерозподіл бюджетних призначень по 

департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації. 
Виступили: Н.Іванів, В.Попович, М.Палійчук. 
Вирішили:  
1) відповідно до листа обласної державної адміністрації від 05.04.2017 

року № 317/0/2-17/01-132 погодити розподіл субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами (додаток 2); 

2) департаменту освіти, науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації доопрацювати пункти 1-3 листа облдержадміністрації від 
05.04.2017 року № 317/0/2-17/01-132 та подати їх для розгляду на наступне 
засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та 
податків. 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
6. Слухали: Н.Косаревича про передачу бюджетних призначень. 
Виступили: В.Гладій, М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної ради від 05.04.2017 року  

№ 11-166/547/070 погодити передачу бюджетних призначень, зокрема 



зменшити бюджетні призначення обласній раді по загальному фонду (видатки 
споживання) за КПКВКМБ 0118600 "Програма розвитку місцевого 
самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки" на суму 
58,0 тис. гривень та спрямувати їх управлінню спорту облдержадміністрації по 
загальному фонду (видатки споживання) за КПКВКМБ 1315011 "Проведення 
навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту" в сумі 
58,0 тис. гривень. 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
7. Слухали: В.Федоріва про розподіл субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для 
лікування окремих захворювань. 

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

05.04.2017 року № 316/0/2-17/01-132 погодити розподіл субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для 
лікування окремих захворювань згідно з розпорядженням облдержадміністрації 
від 03.04.2017. № 164. 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
8. Слухали: В.Федоріва про календарні плани заходів на 2017 рік програм 

галузі "Охорона здоров'я". 
Виступили: В.Попович, М.Палійчук. 
Вирішили:  
1) відповідно до листа департаменту охорони здоров'я 

облдержадміністрації від 28.03.2017 року № 315/03-10/11 погодити календарні 
плани заходів на 2017 рік програм галузі "Охорона здоров'я" (додаток 3); 

2) департаменту охорони здоров'я та департаменту фінансів 
облдержадміністрації подати на розгляд постійної комісії з питань бюджету, 
фінансів та податків пропозиції щодо виділення коштів на придбання реактивів 
та оновлення матеріально-технічної бази (придбання аналізатора газів крові, 
аналізаторів електролітів, аналізатора глюкози крові, агрегометра та ін.) 
лабораторії обласної клінічної лікарні. 

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



9.1. Слухали: Про надання матеріальних допомог на ліквідацію наслідків 
надзвичайних ситуацій та перевезень тіл, померлих громадян України з-за 
кордону. 

Виступили: В.Попович, Л.Балагура, М.Палійчук. 
Вирішили: звернутися до голови обласної державної адміністрації 

О.Гончарука з клопотанням щодо розроблення структурними підрозділами 
облдержадміністрації обласної цільової програми надання матеріальних 
допомог сім'ям, майно яких було пошкоджено або зруйновано внаслідок пожежі, 
а також тим, котрі втратили члена сім'ї, який на момент смерті перебував за 
кордоном. 

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

 
9.2. Слухали: Н.Іваніва про внесення змін до рішення обласної ради від 

10.03.2017. № 436-17/2017. 
Виступили: В.Попович, П.Книшук, О.Мельниченко, М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адімінстрації від 

06.04.2017 року № 324/0/2-17/01-132 погодити внесення змін до рішення 
обласної ради від 10.03.2017. № 436-17/2017 "Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2017 рік", зокрема: 

1) в абзаці дев'ятому пункту 1.2. назву об’єкта "Зовнішня побутова 
каналізація в с. Угринів Тисменицького району" замінити на "Зовнішня побутова 
каналізація. Вул. Незалежності № 1 - № 372 с. Угринів, вул. Світла-Карпатська, 
Івасюка с. Клузів Тисменицького району Івано-Франківської області (нове 
будівництво)";  

2) у додатку 4 до рішення по розпоряднику коштів "Департамент 
будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та 
архітектури облдержадміністрації"  

– вилучити об'єкти: 
КПКВКМБ 4716310 "Будівництво водопровідних мереж на присілку Підобіч 

в с-щі Верховина Івано-Франківської області (нове будівництво) – 47,0 тис. 
гривень"; 

КПКВКМБ 4716310 "Будівництво водопровідних мереж на вул. О. Довбуша 
та вул. В. Чорновола в с-щі Верховина (нове будівництво) – 73,0 тис. гривень"; 

– замінити обсяги видатків на таких об'єктах: 
Будівництво водопровідних мереж на вул. І. Скульського – Артема в 

селищі Верховина Івано-Франківської області (нове будівництво): з 490,0 тис. 
гривень на 433,0 тис. гривень; 

Капітальний ремонт тротуарної доріжки по вул. І. Франка в смт. Верховина 
Верховинського району Івано-Франківської області: з 600,0 тис. гривень на 
777,0 тис. гривень.  

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
9.3. Слухали: О.Мельниченко про виділення коштів з обласного бюджету 

на виплату заробітної плати працівникам сільських рад Косівського району. 



Виступили: В.Попович, М.Палійчук. 
Вирішили: звернутися до голови обласної державної адміністрації 

О.Гончарука з клопотанням щодо вивчення питання фінансово-бюджетної 
дисципліни в Косівському районі та оцінки ефективності управління 
бюджетними коштами в контексті забезпеченості видатками на виплату 
заробітної плати органів місцевого самоврядування Косівського району. 
 
 
 
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 06.04.2017 року № 41 

 
 

Перерозподіл  
обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, 
природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот на 2017 рік 
 

Назва районного, міського 
бюджету 

Сума, тис. грн. 

Богородчанський -5 000,0 
Галицький -20 000,0 
Городенківський 20 000,0 
Калуський 6 000,0 
Коломийський -6 000,0 
Косівський -5 000,0 
Надвірнянський -20 000,0 
Рогатинський -3 000,0 
Рожнятівський 31 000,0 
Тисменицький 15 000,0 
Тлумацький -8 000,0 
м. Болехів 2 000,0 
м. Бурштин 3 000,0 
м. Калуш -15 000,0 
м. Яремче 5 000,0 
Всього: 0,0 



Додаток 2 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 06.04.2017 року № 41 

 
 

Розподіл  
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 

 

Назва адміністративно-
територіальної одиниці 

(місцевого бюджету) 

Кількість 
учнів з 

особливими 
освітніми 

потребами 

Видатки на  
1-го учня 

Сума (грн.) 

1 2 3 4 

м. Болехів 4 24 364,00 97 456,00 

м. Бурштин 1 24 364,00 24 364,00 

м. Івано-Франківськ 4 24 364,00 97 456,00 

м. Калуш 5 24 364,00 121 820,00 

м. Коломия 4 24 364,00 97 456,00 

Всього по  містах 18 
 

438 552,00 

Верховинський  р-н 2 24 364,00 48 728,00 

Галицький  р-н 1 24 364,00 24 364,00 

Городенківський  р-н 4 24 364,00 97 456,00 

Долинський  р-н 3 24 364,00 73 092,00 

Калуський  р-н 1 24 364,00 24 364,00 

Коломийський р-н 1 24 364,00 24 364,00 

Косівський  р-н 4 24 364,00 97 456,00 

Надвірнянський р-н 8 24 364,00 194 916,00 

Рожнятівський  р-н 3 24 364,00 73 092,00 

Снятинський  р-н 5 24 364,00 121 820,00 

Тисменицький  р-н 2 24 364,00 48 728,00 

Тлумацький  р-н 4 24 364,00 97 456,00 

Всього по  районах  41 
 

925 836,00 

отг м. Тлумач 3 24 364,00 73092,00 

отг с. Матеївці 3 24 364,00 73 092,00 

отг с. Старі Богородчани 2 24 364,00 48 728,00 

Всього по отг 5 
 

194 912,00 

Всього по області 64 
 

1 559 300,00 

 



Додаток 3 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань 
бюджету, фінансів та податків 
від 06.04.2017 року № 41 

 

 

Календарні плани заходів на 2017 рік 
регіональних цільових програм галузі "Охорона здоров’я" 

 
№ 
п/п 

Назва програми Виконавець  Назва заходу 
Термін 

виконання 
КЕКВ 

Сума, 
тис. грн. 

1 

Комплексна  програма 
"Здоров'я населення 

Прикарпаття 2013-2020 
роки" 

Департамент охорони 
здоров’я 

облдержадміністрації 

1 
Закупівля медикаментів для лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет 

протягом 
року 

2220 18 365,3 

2 Гемодіаліз 
протягом 

року 
2220 71 433,7 

3 Перотиніальний діаліз 
протягом 

року 
2220 4 000,0 

4 
Забезпечення пацієнтів, хворих на апластичну анемію 
імунодепресантами 

протягом 
року 

2220 500,0 

5 
Забезпечення хворих на первинний імунодефіцит, що 
потребують імунозамісної терапії, препаратами 
імуноглобулінів 

протягом 
року 

2220 500,0 

6 
Забезпечення хворих на ювенільний ревматоїдний артрит 
лікарськими засобами 

протягом 
року 

2220 500,0 

7 
Забезпечення лікарськими засобами хворих на мієлоїдну 
лейкемію, онкогематологічні захворювання 

протягом 
року 

2220 2 000,0 

8 
Фінансування вартості розхідних матеріалів для 
оперативного лікування хворих за межами області 

протягом 
року 

2730 150,0 

9 
Закупівля високовартісного медичного обладнання та 
виробів медичного призначення для лікувально-
профілактичних закладів області 

протягом 
року 

3110 5 200,0 

10 
Імунодепресивна терапія хворих з трансплантацією 
органів, в тому числі дітей 

протягом 
року 

2220 3 078,8 

Обласна клінічна 
лікарня 

протягом 
року 

2282 190,0 

 Всього:  105 917,8 

 



продовження додатка 3 

 
№ 
п/п 

Назва програми Виконавець  Назва заходу 
Термін 

виконання 
КЕКВ 

Сума, 
тис. грн. 

1 

Комплексна  програма 
"Здоров'я населення 

Прикарпаття 2013-2020 
роки" 

Обласна дитяча 
клінічна лікарня 

1 
Закупівля медикаментів для дітей, хворих на синдром  
Шерешевського-Тернера, нецукровий діабет, 
адреногенітальний синдром 

протягом 
року 

2282 300,0 

2 
Централізована закупівля медикаментів для дітей, хворих 
на церебральний параліч 

протягом 
року 

2282 200,0 

3 
Централізована закупівля продуктів лікувального 
харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію 

протягом 
року 

2282 550,0 

4 Заходи з дитячої кардіоревматології 
протягом 

року 
2282 400,0 

5 
Централізована закупівля лікарських засобів для 
лікування онкохворих дітей 

протягом 
року 

2282 500,0 

6 Слухопротезування 
протягом 

року 
2282 150,0 

7 
Централізована закупівля ліків для дітей, хворих на 
муковісцидоз 

протягом 
року 

2282 500,0 

8 Закупівля медикаментів для боротьби з епілепсією у дітей 
протягом 

року 
2282 200,0 

9 
Закупівля медикаментів для дітей з первинним 
(вродженим) імунодефіцитом 

протягом 
року 

2282 200,0 

Всього:  3 000,0 

Обласний 
перинатальинй центр 

1 
Забезпечення процесу надання допомоги жінкам та 
новонародженим дітям згідно сучасних перинатальних 
технологій 

протягом 
року 

2282 80,0 

2 

Забезпечення акушерських відділень препаратами 
невідкладної  допомоги, лікування пізніх гестозів, 
профілактики передчасних пологів та акушерських 
кровотеч 

протягом 
року 

2282 160,0 

3 
Забезпечення закупівлі препаратів для лікування 
дихальних розладів новонароджених 

протягом 
року 

2282 260,0 

4 Впровадження методу рідинної цитології 
протягом 

року 
3210 1 200,0 

Всього:  1 700,0 

 



продовження додатка 3 

 
№ 
п/п 

Назва програми Виконавець  Назва заходу 
Термін 

виконання 
КЕКВ 

Сума, 
тис. грн. 

  

Обласна 
стоматологічна 

поліклініка 
1 Пільгове зубопротезування  

протягом 
року 

2282 400,0 

Обласна клінічна 
інфекційна лікарня 

1 
Забезпечення вільного доступу населення до тестування 
та консультацій 

протягом 
року 

2282 100,0 

2 

Забезпечення праймерами та системами для визначення 
генотипу, ДНК і РНК вірусних гепатитів рівнів вірусного 
навантаження лабораторії ОКІЛ для моніторингу 
протікання хронічних вірусних гепатитів 

протягом 
року 

2282 400,0 

3 
Забезпечення лікування та профілактики хронічних 
вірусних гепатитів 

протягом 
року 

2282 2 000,0 

Всього:  2 500,0 
Всього по комплексній програмі "Здоров'я населення Прикарпаття 2013-2020 роки": 113 517,8 

2 

Програма "Покращення 
діагностики, лікування 

та профілактики 
злоякісних новоутворів  

на 2017-2020 роки" 

КЗ "Прикарпатський 
клінічний онкологічний 

центр" 

1 
Забезпечення хіміопрепаратами, радіофармпрепаратами 
та препаратами супроводу для лікування хворих 
(придбання лікарських засобів та витратних матеріалів) 

протягом 
року 

2282 1 435,8 

2 

Оснащення сучасною апаратурою обласного 
онкологічного диспансеру та Коломийського 
міжрайонного онкологічного диспансеру для проведення 
діагностики та лікування онкологічних хворих, 
забезпечення достатнього технічного супроводження у 
процесі її експлуатації та своєчасного оновлення 
(щоквартальне обслуговування апаратів променевої 
терапії радіологічного відділу) 

протягом 
року 

2282 700,0 

Всього:   2 135,8 

3 

Програма протидії 
захворюванню на 

туберкульоз в області 
на 2017-2020 роки 

Обласний 
фтизіопульмонологічний 

центр 

1 

Забезпечення дотримання інфекційного контролю у 
протитуберкульозних закладах (в т.ч. придбання засобів 
індивідуального захисту органів дихання, ламп УФО, 
деззасобів, санітарних автомобілів для транспортування 
хворих на туберкульоз)  

протягом 
року 

2282 190,0 

2 

Виявлення хворих шляхом проведення 
туберкулінодіагностики серед контактних осіб і осіб, що 
належать до груп ризику стосовно захворювання на 
туберкульоз та ВІЛ- інфікованих 

протягом 
року 

2282 115,0 



 
продовження додатка 3 

 
№ 
п/п 

Назва програми Виконавець  Назва заходу 
Термін 

виконання 
КЕКВ 

Сума, 
тис. грн. 

3 

Програма протидії 
захворюванню на 

туберкульоз в області 
на 2017-2020 роки 

Обласний 
фтизіопульмонологічний 

центр 

3 
Проведення комплексної діагностики та раннього 
виявлення туберкульозу флюорографічним обстеженням 

протягом 
року 

2282 40,0 

4 

Забезпечення протитуберкульозних закладів необхідним 
сучасним медичним, діагностичним обладнанням. 
(зокрема: відеобронхоскопічними системами, 
відеоторакоскопічною стійкою, пересувним 
флюорографом і т.д.) 

протягом 
року 

2282 200,0 

5 

Забезпечення належного функціонування лабораторій І, 
ІІ, ІІІ рівня з метою ефективності діагностики випадків 
туберкульозу (в т.ч. реактиви, посуд лабораторний, 
придбання, повірка, обслуговування обладнання, 
транспортування мокротиння)  

протягом 
року 

3210 180,0 

6 
Забезпечення проведення до та післятестового 
консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію хворих на 
туберкульоз 

протягом 
року 

2282 15,0 

7 
Забезпечення належного хірургічного лікування хворих на 
туберкульоз легень та позалегеневий туберкульоз 

протягом 
року 

2282 120,0 

8 
Приведення у відповідність до санітарних та будівельних 
норм протитуберкульозних установ. Створення відділень 
для лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз 

протягом 
року 

2282 350,0 

9 
Забезпечення харчуванням хворих у 
протитуберкульозних установах згідно з нормами 

протягом 
року 

2282 300,0 

10 

Забезпечення належного функціонування системи 
моніторингу ефективності здійснених заходів щодо 
протидії захворюваності на туберкульоз в області та 
ведення регіонального комп’ютерного реєстру.  

протягом 
року 

2282 50,0 

Всього:  1 560,0 

4 

Регіональна цільова  
програма запобігання та 

лікування серцево-
судинних і судинно-

мозкових захворювань 
на 2016-2020 роки 

Обласний клінічний 
кардіологічний 

диспансер 
1 

Закупівля для кабінетів функціональної діагностики ОККД, 
Долинської, Калуської, Коломийської, Косівської ЦРЛ 
діагностичного обладнання (холтермонітори ЕКГ, АТ, 
комбіновані холтермонітори, тредміл) 

протягом 
року 

3210 50,0 



продовження додатка 3 

 
№ 
п/п 

Назва програми Виконавець  Назва заходу 
Термін 

виконання 
КЕКВ 

Сума, 
тис. грн. 

4 

Регіональна цільова  
програма запобігання та 

лікування серцево-
судинних і судинно-

мозкових захворювань 
на 2016-2020 роки 

Обласний клінічний 
кардіологічний 

диспансер 

2 

Закупівля для ОККД діагностичного обладнання 
(автоматичний аналізатор крові, рентгендіагностичний 
апарат 2 робочі місця, пересувний УЗ-апарат, пересувний 
Rtg-апарат, комп’ютерний ЕЕГ (електроенцефалограф)  

протягом 
року 

3210 950,0 

3 
Закупівля виробів медичного призначення (штучні водії 
ритму) для надання допомоги хворим з ССЗ  

протягом 
року 

2282 654,0 

4 
Закупівля виробів медичного призначення (штучні 
клапани серця) для надання допомоги хворим з ССЗ  

протягом 
року 

2282 114,0 

5 
Закупівля виробів медичного призначення (оксигенатори) 
для надання допомоги хворим з ССЗ  

протягом 
року 

2282 132,0 

6 
Закупівля виробів медичного призначення (стенти) для 
надання допомоги хворим з ССЗ 

протягом 
року 

2282 199,644 

7 
Закупівля виробів медичного призначення (витратні 
матеріали) для надання допомоги хворим з ССЗ  

протягом 
року 

2282 400,356 

8 

Закупівля обладнання та витратних матеріалів для 
проведення реконструктивних втручань на артеріях та 
венах (катетери, протези, шовний матеріал, 
інструментарій, діатеромокоагулятори, апарат для 
реінфузії крові)  

протягом 
року 

2282 202,0 

9 
Закупівля витратних матеріалів для ендоваскулярних 
втручань при цереброваскулярних захворюваннях (ЦВЗ)  

протягом 
року 

2282 309,6 

10 

Для надання невідкладної допомоги при інсультах у 
палатах інтенсивної терапії в обласній клінічній лікарні, 
ЦМКЛ, Калуській та Коломийській ЦРЛ, забезпечити їх 
тромболітиками (АКТИЛІЗЕ)  

протягом 
року 

2282 488,4 

Всього:  3 500,0 

5 

Регіональна цільова 
програма розвитку 
донорства крові,її 

компонентів та 
виготовлення 

препаратів з них на 
2015-2017 роки 

Обласна станція 
переливання крові 

1 
Закупівля комплектів для сепаратора клітин крові та 
системи редукції патогенів, розхідних матеріалів для 
заготівлі, обстеження та переробки донорської крові 

протягом 
року 

2282 732,4 

2 Забезпечення соціальних пільг і гарантій донорам  
протягом 

року 
2282 144,0 

3 
Забезпечення оптимального  температурного режиму в 
процесі заготівлі крові та виготовлення препаратів з них 

протягом 
року 

2282 72,6 

Всього:  949,0 



продовження додатка 3 

 
№ 
п/п 

Назва програми Виконавець  Назва заходу 
Термін 

виконання 
КЕКВ 

Сума, 
тис. грн. 

6 

Обласна цільова 
соціальна програма 

протидії ВІЛ-
інфекції/СНІДу на 2015-

2018 роки 

Обласна клінічна 
інфекційна лікарня 

1 

Забезпечення вільного доступу до безоплатного 
консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію для 
населення, передусім для груп підвищеного ризику щодо 
інфікування ВІЛ, із застосуванням методів 
імуноферментного аналізу  та швидких тестів   

протягом 
року 

2282 300,0 

2 
Забезпечення лабораторного супроводу перебігу ВІЛ-
інфекції та моніторингу ефективності антиретро-вірусної 
терапії 

протягом 
року 

2282 240,0 

3 
Забезпечення діагностики опортуністичних інфекцій, 
супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-
інфекцію 

протягом 
року 

2282 140,0 

4 

Забезпечення лікування та медикаментозної 
профілактики опортуністичних інфекцій, супутніх 
захворювань, ускладнень ВІЛ-інфекції та хвороб, 
зумовлених ВІЛ, у ВІЛ-інфікованих осіб 

протягом 
року 

2282 450,0 

5 
Забезпечення адаптованими молочними сумішами для 
дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими 
матерями 

протягом 
року 

2282 100,0 

Всього:  1 230,0 

7 

Обласна програма 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 

Обласна дитяча 
клінічна лікарня 

1 
Медичне забезпечення у закладах охорони здоров'я 
області (на базі ОКЛ, ОДКЛ, ОККД) членів сімей загиблих 
під час проведення антитетрорестичної операції 

протягом 
року 

2282 100,0 

Обласна клінічна 
інфекційна лікарня 

2 

Лікування 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 першочергово, у медичних закладах області 
та інших областей (згідно з медичними показами) 

протягом 
року 

2282 500,0 

Обласна клінічна 
лікарня 

протягом 
року 

2282 450,0 

Обласний клінічний 
кардіологічний 

диспансер 

протягом 
року 

2282 50,0 

Обласна 
психоневрологічна 

лікарня №3 

протягом 
року 

2282 150,0 

 



продовження додатка 3 

 
№ 
п/п 

Назва програми Виконавець  Назва заходу 
Термін 

виконання 
КЕКВ 

Сума, 
тис. грн. 

7 

Обласна програма 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 

Обласна 
стоматологічна 

поліклініка 
 

Лікування 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 першочергово, у медичних закладах області 
та інших областей (згідно з медичними показами) 

протягом 
року 

2282 400,0 

КЗ "Прикарпатський 
клінічний онкологічний 

центр" 
 

протягом 
року 

2282 150,0 

Івано-Франківський 
обласний  госпіталь 

ветеранів війни 

 
протягом 

року 
2282 200,0 

Всього:  2 000,0  

8 

Регіональна цільова 
програма 

"Репродуктивне 
здоров"я населення 
Івано-Франківської 

області" на період до 
2020 року 

Івано-Франківський 
обласний 

перинатальний центр 

1 
Забезпечення закупівлі реанімобіля та сучасного 
обладнання для неонатологічних відділень Івано-
Франківського обласного перинатального центру 

протягом 
року 

3210 2 300,0 

Всього:  2 300,0  
Разом по галузі "Охорона здоров’я" 127 192,6 
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