
  
УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія обласної ради 

з питань бюджету, фінансів та податків 
 
 
 
 

 
 
 

Протокол № 43 
 засідання постійної комісії обласної ради 

з питань бюджету, фінансів та податків  
 
від 12.05.2017 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  
 
Запрошені: 
О.Сич – голова обласної ради; 
В.Гладій – перший заступник голови 
обласної ради; 
С.Басараб – заступник голови обласної 
ради; 
О.Левицький – депутат обласної ради; 
Д.Лащук – депутат обласної ради; 
М.Королик – 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; 
І.Мацькевич – директор департаменту 
фінансів облдержадміністрації; 
Г.Могулій – заступник директора 
департаменту будівництва, житлово-
комунального господарства, містобудування 
та архітектури облдержадміністрації; 
Р.Гасимов – начальник 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 



А.Пліхтяк – заступник начальника 
управління екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації; 
І.Ковалик – начальник служби у справах 
дітей облдержадміністрації. 
 
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 звернення обласної ради щодо 

виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, що фінансуються з 
місцевих бюджетів". 

2. Про спрямування залишку коштів. 
3. Про збільшення обсягу доходів спеціального фонду обласного бюджету. 
4. Про розміщення коштів на вкладні (депозитні) рахунки банків. 
5. Про розподіл коштів регіональної програми будівництва, реконструкції 

та модернізації об'єктів дорожньо-транспортної інфраструктури Івано-
Франківської області до 2020 року. 

6. Про придбання житла особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. 

7. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до рішення 
обласної ради від 25.12.2015. № 59-2/2015 "Про Обласну програму охорони 
навколишнього природного середовища до 2020 року" (зі змінами)". 

8. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до рішення 
обласної ради від 24.03.2017. № 467-13/2017 "Про фінансування 
природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища за рахунок планових надходжень у 2017 році". 

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

звернення обласної ради щодо виплати заробітної плати працівникам 
бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів". 

Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили:  
1) останній абзац звернення викласти в такій редакції: 
"Виходячи з вищенаведеного та враховуючи додатковий фінансовий 

ресурс, що буде спрямований місцевими бюджетами до кінця поточного року, 
просимо передбачити за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету 
додаткові кошти для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати 
працівникам бюджетних установ області"; 

2) рекомендувати внести проект рішення "Про звернення обласної ради 
щодо виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, що 



фінансуються з місцевих бюджетів" на розгляд п’ятнадцятої сесії обласної ради 
з врахуванням пропозиції постійної комісії обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків. 

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

 
2. Слухали: І.Мацькевич про спрямування залишку коштів. 
Виступили: О.Сич, М.Палійчук. 
Вирішили:  
1) кошти в сумі 250,0 тис. гривень, передбачені департаменту будівництва, 

житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації на капітальний ремонт ФАПу в с. Олешків Снятинського 
району, спрямувати як субвенцію Снятинському районному бюджету; 

2) погодити спрямування вільного залишку коштів загального фонду 
обласного бюджету, який склався станом на 01.01.2017 року, згідно з  
розпорядженням обласної державної адміністрації та обласної ради від 
11.05.2017. № 249/400-р "Про спрямування залишку коштів" з врахуванням 
пропозиції постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та 
податків; 

3) департаменту фінансів облдержадміністрації і департаменту 
будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та 
архітектури облдержадміністрації опрацювати питання щодо виділення коштів  
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" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 

 
3. Слухали: І.Мацькевич про збільшення обсягу доходів спеціального 

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

10.05.2017 року № 458/0/2-17/01-132 збільшити обсяг доходів спеціального 
фонду обласного бюджету на суму 900 000,0 тис. гривень за КБКД 19020000 
"Надходження для фінансового забезпечення реалізації заходів, визначених 
пунктом 33 розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу 
України та спрямувати їх департаменту будівництва, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації (для служби 
автомобільних доріг в області) за КПКВКМБ 4716680 "Здійснення заходів в 
рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального 
користування в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у 
м. Києві". 

 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 



"проти" – 0 
Рішення прийнято. 

 
4. Слухали: І.Мацькевич про розміщення коштів на вкладні (депозитні) 

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

20.04.2017 року № 376/0/2-17/01-132 погодити розміщення тимчасово вільних 
коштів обласного бюджету на вкладні (депозитні) рахунки в ПАТ АБ 
"Укргазбанк" в сумі 25,0 млн. гривень, ПАТ "Державний ощадний банк України" 
– 15,0 млн. гривень та ПАТ КБ "Приватбанк" – 15,0 млн. гривень, які визначені 
переможцями конкурсу згідно з рішенням конкурсної комісії з відбору банків для 
розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на вкладні 
(депозитні) рахунки від 06.04.2017 року. 

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

 
5. Слухали: Н.Іваніва про розподіл коштів регіональної програми 

будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів дорожньо-транспортної 
інфраструктури Івано-Франківської області до 2020 року. 

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

11.05.2017 року № 467/0/2-17/01-132: 
1. Погодити розподіл коштів регіональної програми будівництва, 

реконструкції та модернізації об'єктів дорожньо-транспортної інфраструктури 
Івано-Франківської області до 2020 року з врахуванням пропозицій депутатів 
обласної ради О.Левицького та Д.Лащука (додаток). 

2. Внести зміни до протоколу засідання постійної комісії обласної ради з 
питань бюджету, фінансів та податків від 03.05.2017 № 42, а саме, в додатку 1: 

Кошти в сумі 1000,0 тис. гривень, передбачені на капітальний ремонт 
дорожнього покриття автомобільної дороги загального користування місцевого  
значення Іваниківка – Монастирчани (в межах сіл Жураки, Монастирчани, 
селища Солотвин), спрямувати на такі об’єкти: 

– капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги 
загального користування місцевого  значення Іваниківка – Монастирчани (в 
межах сіл Жураки, Монастирчани) – 800,0 тис. гривень; 

– капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги 
Старуня – Солотвин (в межах селища Солотвин) – 200,0 тис. гривень. 

Кошти в сумі 1000,0 тис. гривень, передбачені на капітальний ремонт 
дорожнього покриття автомобільної дороги Ільці – Буркут, спрямувати на такі 
об'єкти: 

– капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги Ільці – 
Буркут – 500,0 тис. гривень; 

– будівництво об’їзної автомобільної дороги місцевого значення в селищі 
Верховина км 1+300 - км 4+650 – 500,0 тис. гривень. 

3. Назву об’єкта "Капітальний ремонт дорожнього покриття  автомобільної 
дороги Снятин – Косів – Старі Кути" замінити на "Поточний ремонт 
автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-09 
Снятин – Косів – Старі Кути". 



4. Назву об’єкта "Поточний ремонт автомобільної дороги загального 
користування державного значення Т-09-09 Снятин – Косів – Старі Кути на 
ділянці км 41+340 - км 50+510" замінити на "Поточний ремонт автомобільної 
дороги загального користування державного значення Т-09-09 Снятин – Косів – 
Старі Кути". 

5. Погодити внесення змін до пооб’єктного розподілу коштів бюджету 
розвитку обласного бюджету на 2017 рік, затвердженого рішенням обласної 
ради від 24.03.2017. № 466-13/2017, а саме по розпоряднику коштів 
"Яремчанський міський бюджет" назву об’єкта "Поточний ремонт спортивного 
майданчика Яблуницької ЗОШ Яремчанської міської ради" замінити на 
"Зміцнення матеріально-технічної бази Яблуницької ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Яремчанської міської ради". 

6. Погодити внесення змін до рішення обласної ради від 10.03.2017. 
№ 436-13/2017 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", зокрема, 
у додатку 4 по розпоряднику коштів "Галицький районний бюджет" назву 
об’єкта "Встановлення вуличного освітлення на вул. Галицька в м. Галич" 
замінити на "Встановлення вуличного освітлення на вулиці Львівська в 
м. Галичі". 

7. Погодити перерозподіл бюджетних призначень, передбачених 
департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації за КПКВКМБ 4716650 
"Утримання та розвиток інфраструктури доріг" на виконання заходів 
регіональної програми будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів 
дорожньо-транспортної інфраструктури Івано-Франківської області до 2020 
року, а саме, зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду на суму 1400,0 тис. гривень. 

8. Врахувати в доходах загального фонду обласного бюджету субвенцію з 
Загвіздянського сільського бюджету Тисменицького району в сумі 80,0 тис. 
гривень за КБКД 4103500 "Інші субвенції" та спрямувати її департаменту 
будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та 
архітектури облдержадміністрації (для служби автомобільних доріг в області) за 
КПКВКМБ 4716650 "Утримання та розвиток інфраструктури доріг" для 
поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого 
значення Івано-Франківськ – Стрий – Лисець (вулиця Липова-Осада). 

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

 
6. Слухали: І.Ковалика про придбання житла особам з числа дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування. 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

05.05.2017 року № 450/0/2-17/01-132 погодити передачу бюджетних призначень 
на 2017 рік, зокрема, зменшити бюджетні призначення, передбачені службі у 
справах дітей облдержадміністрації по спеціальному фонду за КПКВКМБ 
2013112 "Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту" 
на суму 500,0 тис. гривень та відповідно збільшити бюджетні призначення 
департаменту фінансів облдержадміністрації, в рамках виконання заходів 
регіональної цільової програми соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, 
попередження дитячої бездоглядності та безпритульності на 2016-2020 роки, по 



спеціальному фонду (видатки розвитку) за КПКВКМБ 7618800 "Інші субвенції" 
для надання субвенції з обласного бюджету: 

– Богородчанському районному бюджету – 250,0 тис. гривень для 
придбання житла особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, Кравціву Андрію Михайловичу, 13.12.1997 р.н., та 
Кравціву Сергію Михайловичу, 29.09.1994 р.н., жителям Богородчанського 
району; 

– Рожнятівському районному бюджету – 250,0 тис. гривень для придбання 
житла особі з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
Свириду Миколі Михайловичу, 18.05.1994 р.н., жителю Рожнятівського району. 

 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
7. Слухали: А.Пліхтяка про проект рішення обласної ради "Про внесення 

змін до рішення обласної ради від 25.12.2015. № 59-2/2015 "Про Обласну 
програму охорони навколишнього природного середовища до 2020 року" (зі 
змінами)". 

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

рішення обласної ради від 25.12.2015. № 59-2/2015 "Про Обласну програму 
охорони навколишнього природного середовища до 2020 року" (зі змінами)" на 
розгляд п’ятнадцятої сесії обласної ради. 

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

 
8. Слухали: А.Пліхтяка про проект рішення обласної ради "Про внесення 

змін до рішення обласної ради від 24.03.2017. № 467-13/2017 "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 внесення змін до 

рішення обласної ради від 24.03.2017. № 467-13/2017 "Про фінансування 
природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища за рахунок планових надходжень у 2017 році" на 
розгляд п’ятнадцятої сесії обласної ради. 

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

 
9. Різне. 
 



9.1. Слухали: В.Андріїва про звернення громадської спілки "Івано-
Франківська міська асоціація Учасників АТО" 

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

соціальної політики облдержадміністрації опрацювати питання щодо виділення 
коштів з обласного бюджету для надання матеріальної допомоги в сумі 
60,0 тис. гривень на покращення житлово-побутових умов бійцю першої окремої 
штурмової роти, жителю с. Задністрянське Галицького району Коцюбайлу 
Дмитру Івановичу та подати відповідні пропозиції для їх розгляду на черговому 
засіданні постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та 
податків. 

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

 
 

 
 
Голова постійної комісії Микола Палійчук 
 
 
 
Секретар постійної комісії  Микола Кузьма 
 
 



Додаток 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 12.05.2017 року № 43 

 
Розподіл 

коштів регіональної програми будівництва, реконструкції та модернізації 
об'єктів дорожньо-транспортної інфраструктури  

Івано-Франківської області до 2020 року 
 

Назва об'єкта  Сума, тис. грн. 
ВСЬОГО 3400,0 

Калуський район 600,0 
Капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги 
Добровляни – Завій (урочище Довга Гора) 

300,0 

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування 
місцевого значення Верхня – Станькова 

100,0 

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування 
місцевого значення Верхня – Збора 

100,0 

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування 
місцевого значення Завадка – Негівці  

100,0 

Коломийський район 1000,0 
Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шевченка в с. Струпків 500,0 
Капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги Коломия – 
Печеніжин (в межах Печеніжинської об'єднаної територіальної громади) 

500,0 

Рогатинський район 800,0 
Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Ю. Рогатинця в м. Рогатині 400,0 
Капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги Медуха – 
Лопушня  

400,0 

м. Болехів 1000,0 
Капітальний ремонт дорожнього покриття  ділянки вулиці Січових Стрільців 
(від перехрестя з вулицею Стрийська до межі міста) у м. Болехові Івано-
Франківської області 

861,479 

Капітальний ремонт площі для розміщення стоянки автотранспорту біля 
церкви Успіння Пресвятої Анни по вул. Довжанській у м. Болехові Івано-
Франківської області 

138,521 
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