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Протокол № 46 
 засідання постійної комісії обласної ради 

з питань бюджету, фінансів та податків  
 
від 23.06.2017 року 
м. Івано-Франківськ 

 
Всього членів комісії: 12 чол. 
Присутні: М.Палійчук, Б.Кобилянський, 
М.Кузьма, І.Данів, В.Дудкевич, П.Книшук, 
Г.Макота, В.Попович, Д.Сіреджук  
 
Запрошені: 
О.Сич – голова обласної ради; 
В.Гладій – перший заступник голови 
обласної ради; 
О.Дзеса – депутат обласної ради; 
О.Левицький – 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; 
А.Пліхтяк – заступник начальника управління 
екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації; 
О.Голод – заступник начальника служби 
автомобільних доріг в Івано-Франківській 
області; 
В.Федорів – заступник директора 
департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації; 

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

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



В.Кімакович – директор департаменту освіти, 
науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації; 
В.Федорак – начальник управління культури, 
національностей те релігій 
облдержадміністрації; 
І.Ковалик – начальник служби у справах 
дітей облдержадміністрації; 
А.Прокопів – начальник відділу земельних 
ресурсів та раціонального 
природокористування виконавчого апарату 
обласної ради; 
Т.Боринський – начальник юридичного 
відділу облдержадміністрації; 
О.Оклієвич – начальник управління спорту 
облдержадміністрації; 
О.Олійник – генеральний директор ОКП 
"Івано-Франківськоблагроліс"; 
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; 
С.Водвуд – консультант 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 внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік. 
2. Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік. 
3. Про перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. 

4. Про врахування в обласному бюджеті цільових субвенцій. 
5. 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" (зі 
змінами)". 

6. Про проект рішення обласної ради "Про фінансування 
природоохоронних заходів за рахунок надпланових надходжень до обласного 
фонду охорони навколишнього природного середовища". 

7. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до рішення 
обласної ради "Про розподіл коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 
2017 рік". 



8. Про внесення змін до рішень обласної ради. 
9. Про проект рішення обласної ради "Про оплату за навчання депутатів та 

осіб, які перебувають у кадровому резерві органів місцевого самоврядування". 
10. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до рішення 

обласної ради від 09.10.2015. № 1773-39/2015 "Про Програму розвитку 
місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки" (зі 
змінами)". 

11. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до рішення 
обласної ради від 16.05.2015. № 1828-39/2015 "Про регіональну цільову 
програму "Культура Івано-Франківщини" на 2016-2020 роки". 

12. Про внесення змін до переліку культурно-мистецьких заходів на 2017 
рік. 

13. Про розподіл коштів обласної програми "Теплий заклад культури 
Прикарпаття" на 2016-2020 роки. 

14. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до комплексної 
програми "Здоров'я населення Прикарпаття 2013-2020". 

15. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до регіональної 
цільової програми "Репродуктивне здоров'я населення Івано-Франківської 
області" на період до 2020 року". 

16. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до Програми 
розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки (зі змінами)". 

17. Про перерозподіл та передачу бюджетних призначень департаменту 
освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації. 

18. Про передачу бюджетних призначень. 
19. Про спрямування залишку коштів освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам, який склався станом на 01.01.2017 року. 
20. Про перерозподіл бюджетних призначень по департаменту освіти, 

науки та молодіжної політики облдержадміністрації. 
21. Про придбання житла дітям-сиротам та дітям, позбавлених 

батьківського піклування. 
22. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до Регіональної 

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

23. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до обласної 
цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021 
роки". 

24. Про проект рішення обласної ради "Про Програму з виконання робіт із 
землеустрою для забезпечення оформлення права на земельні ділянки спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2017-2018 роки". 

25. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до рішення 
обласної ради від 10.06.2016. № 226-5/2016 "Про регіональну цільову програму 
профілактики правопорушень на 2016-2020 роки". 

26. Різне. 
 
1. Слухали: І.Мацькевич про внесення змін до обласного бюджету на 2017 

рік. 
Виступили: П.Книшук, О.Левицький, М.Палійчук. 
П.Книшук з пропозиціями внести зміни до розподілу перевиконання 

дохідної частини загального фонду обласного бюджету, в частині бюджету 
Матеївецької об’єднаної територіальної громади, зокрема: 

– по об’єкту "Капітальний ремонт адмінбудинку старостинського округу сіл 
Семаківці, Замулинці, Кринички Матеївецької сільської ради об`єднаної 



територіальної громади Коломийського району" зменшити бюджетні 
призначення на суму 60,0 тис. гривень та спрямувати їх на капітальний ремонт 
столови Дебеславцівської ЗОШ І-ІІ ступенів Матеївцької об’єднаної 
територіальної громади Коломийського району; 

– по об’єкту "Капітальний ремонт клубу в с.Кропивище Матеївецької 
сільської ради об`єднаної територіальної громади Коломийського району" 
зменшити бюджетні призначення на суму 40,0 тис. гривень та спрямувати їх на 
капітальний ремонт внутрішнього туалету Пилипівського НВК Матеївецької 
сільської ради об`єднаної територіальної громади Коломийського району; 

О.Левицький з пропозиціями внести зміни до розподілу перевиконання 
дохідної частини загального фонду обласного бюджету, в частині 
Коломийського районного бюджету, зокрема: 

– кошти в сумі 45,0 тис. гривень, передбачені на облаштування шкільного 
подвір`я Черемхівської ЗОШ І-ІІ ступенів Коломийського району, спрямувати як 
субвенцію по загальному фонду; 

– кошти в сумі 45,0 тис. гривень, передбачені на облаштування подвір`я 
Ліснослобідської ЗОШ І-ІІ ступенів Коломийського району, спрямувати як 
субвенцію по загальному фонду; 

– кошти в сумі 175,0 тис. гривень, передбачені на зміцнення матеріально-
технічної бази Отинійської ЗОШ І-ІІІ ступенів Коломийського району, спрямувати 
як субвенцію по загальному фонду в сумі 44,5 тис. гривень, по спеціальному 
фонду – 130,5 тис. гривень.  

Вирішили:  
1. Відповідно до листа обласної державної адміністрації від 22.06.2017 

року № 666/0/2-17/01-132 і пропозицій депутатів обласної ради П.Книшука та 
О.Левицького: 

1) збільшити обсяг доходів загального фонду обласного бюджету на 
30 750,0 тис. гривень, у тому числі: 

– податок та збір на доходи фізичних осіб – на 30 750,0 тис. гривень. 
2) збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

обласного бюджету згідно з додатком 1, а саме: 
– департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 

містобудування та архітектури облдержадміністрації в сумі 17 381,0 тис. 
гривень, з них по загальному фонду (видатки споживання) – 250,0 тис. гривень, 
по спеціальному фонду (видатки розвитку) – 17 131,0 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 17 131,0 тис. гривень. 

– департаменту охорони здоров`я облдержадміністрації по загальному 
фонду (видатки споживання) в сумі 430,0 тис. гривень. 

– департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації 
по загальному фонду (видатки споживання) в сумі 2500,0 тис. гривень. 

– департаменту соціальної політики облдержадміністрації в сумі 450,0 тис. 
гривень, з них по загальному фонду (видатки споживання) – 50,0 тис. гривень, 
по спеціальному фонду (видатки розвитку) – 400,0 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 400,0 тис. гривень. 

– господарському управлінню облдержадміністрації по загальному фонду 
(видатки споживання) в сумі 100,0 тис. гривень. 

– департаменту фінансів облдержадміністрації в сумі 9 889,0 тис. гривень 
для надання субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам, з них по 
загальному фонду (видатки споживання) – 524,5 тис. гривень, по спеціальному 
фонду (видатки розвитку) – 9 364,5 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 9 364,5 тис. гривень. 



 
2. Департаменту фінансів облдержадміністрації опрацювати питання та 

подати на розгляд обласної ради пропозиції щодо спрямування субвенції з 
обласного бюджету Івано-Франківському міському бюджету для надання 
фінансової підтримки ФК "Прикарпаття". 

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

2. Слухали: І.Мацькевич про внесення змін до обласного бюджету на 2017 
рік. 

Виступили: В.Андріїв, О.Сич, А.Пліхтяк, М.Палійчук. 
Вирішили:  
1) відповідно до листа обласної державної адміністрації від 22.06.2017 року 

№ 665/0/2-17/01-132:  
1. Врахувати у доходах спеціального фонду обласного бюджету субвенції з 

місцевих бюджетів, а саме: 
– з Івано-Франківського міського бюджету в сумі 500,0 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 
4716650 "Утримання та розвиток інфраструктури доріг" для капітального 
ремонту вул. Набережна ім. В. Стефаника в м. Івано-Франківську (додаткові 
роботи); 

– з Городенківського районного бюджету в сумі 401,3 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: 

капітального ремонту системи опалення приміщення Росохацької ЗОШ  
І-ІІІ ступенів Городенківської районної ради Івано-Франківської області – 
111,3 тис. гривень; 

капітального ремонту (заміна даху) приміщення Городенківської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Городенківської районної ради Івано-Франківської області – 140,0 тис. 
гривень; 

капітального ремонту (заміна вікон, зовнішніх дверей, даху) приміщення 
Городенківської ЦРЛ Городенківського району Івано-Франківської області – 
150,0 тис. гривень. 

– Надвірнянського районного бюджету в сумі 250,0 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: 

будівництва ІІ черги ЗОШ І-ІІІ ст. у с. Красна – 150,0 тис. гривень; 
"Підвідний газопровід високого тиску Надвірна-Ланчин Надвірнянського 

району, Івано-Франківської області (ІІ-а черга будівництва. Нове будівництво)" – 
100,0 тис. гривень. 

з Бурштинського міського бюджету в сумі 328,953 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 
4716650 "Утримання та розвиток інфраструктури доріг" для капітального 



ремонту дорожнього покриття від вул. Калуська до заїзду до будинків № 10-12 
по вул. Шухевича в м. Бурштині. 

2. 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 
згідно з додатком 2. 

3. Погодити розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з 
централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого 
водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та 
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що 
вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим 
підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та 
водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифи, що 
затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого 
самоврядування між місцевими бюджетами по загальному фонду в сумі 
6 546,20106 тис. гривень згідно з додатком 3. 

3. Погодити внесення змін до рішення обласної ради від 10.03.2017. 
№ 436-13/2017 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", а саме: 

у додатку 2 по розпоряднику коштів "Верховинський районний бюджет": 
– по об`єкту "Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в Красноїлівській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Верховинського району цифри "150,0" 
замінити цифрами "118,641"; 

– по об`єкту "Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в Голошинській 
загальноосвітній школі І ступенів Верховинського району цифри "20,0" замінити 
цифрами "37,533"; 

– по об`єкту "Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в Довгопільській 
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Верховинського району цифри "60,0" 
замінити цифрами "65,122"; 

– по об`єкту "Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в навчально-
виховному комплексі села Яблуниця Верховинського району цифри "60,0" 
замінити цифрами "71,672"; 

– по об`єкту "Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в дошкільному 
навчальному закладі села Черемошна Верховинського району цифри "10,0" 
замінити цифрами "7,032"; 

у додатку 4 по розпоряднику коштів "Косівський районний бюджет": 
назву об`єкта "Реконструкція з добудовою санвузла та гардеробу в ДНЗ 

"Сонечко" с. Рожнів Косівського району" замінити на "Реконструкція з добудовою 
санвузла та гардеробної в Рожнівському ДНЗ "Сонечко" (ясла-садок) с. Рожнів 
Косівського району Івано-Франківської області". 

4. Погодити внесення змін до рішення обласної ради від 24.03.2017. 
№ 468-13/2017 "Про внесення змін до рішення обласної ради від 23.12.2016. 
№ 408-12/2016 "Про обласний бюджет на 2017 рік", а саме: 

у додатку до рішення по Богородчанському району, кошти передбачені 
Хмелівській та Глибоківській сільським радам на реалізацію спільного проекту 
"Відремонтовані дороги – розвинуті села" в обсязі по 150,0 тис. гривень 
спрямувати по спеціальному фонду (видатки розвитку). 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 300,0 тис. гривень. 

5. Спрямувати кошти з резервного фонду обласного бюджету, як субвенцію 
Богородчанському районному бюджету в сумі 5,0 тис. гривень для надання 
допомоги жительці села Горохолина Богородчанського району Рудницькій Г. П. 



на відновлення літньої кухні, пошкодженої пожежею 26 лютого 2017 року 
(розпорядження облдержадміністрації та обласної ради від 07.06.2017 року 
№ 319/515-р); 

 
2) погодити спрямування залишку коштів обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища, що утворився станом на 01.01.2017 
року, згідно з розпорядженнями обласної державної адміністрації та обласної 
ради від 11.05.2017. № 245/396-р та від 31.05.2017. № 298/498-р; 

 
3) департаменту соціальної політики облдержадміністрації та 

департаменту фінансів облдержадміністрації підготувати та подати на розгляд 
шістнадцятої сесії обласної ради, яка відбудеться 30 червня 2017 року, проект 
рішення "Про внесення змін до обласної програми підтримки сімей загиблих і 
постраждалих під час масових акцій громадського протесту в період з 21 
листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, які 
перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися 
для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та 
інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції в районах її проведення, затвердженої рішенням 
обласної ради від 06.06.2014. № 1259-28/2014 (зі змінами)" в частині 
доповнення переліку заходів пунктом стосовно додаткових виплат сім'ям, 
загиблих учасників АТО в розмірі прожиткового мінімуму, щомісячно. 

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

3. Слухали: І.Мацькевич про перерозподіл обсягу субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування… 

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

13.06.2017 року № 607/0/2-17/01-132 погодити перерозподіл обсягу субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної 
допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання 
соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за 
принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату 
над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї 
патронатного вихователя згідно з додатком 4. 

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

4. Слухали: І.Мацькевич про врахування в обласному бюджеті цільових 
субвенцій. 

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

20.06.2017 року № 638/0/2-17/01-132 врахувати доходах обласного бюджету: 



1) загального фонду субвенції з Івано-Франківського міського бюджету в 
сумі 110,0 тис. гривень за КБКД 41035000 "Інші субвенції" та спрямувати їх: 

– департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації 
по загальному фонду (видатки споживання) за КПКВКМБ 1013160 
"Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що 
здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи" на виконання заходів обласної цільової 
соціальної програми з оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки в 
сумі 60,0 тис. гривень; 

– департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації по загальному 
фонду (видатки споживання) за КПКВКМБ 1412030 "Спеціалізована стаціонарна 
медична допомога населенню" для Івано-Франківського обласного 
наркологічного диспансеру в сумі 50,0 тис. гривень; 

2) спеціального фонду субвенцію з Івано-Франківського міського бюджету в 
сумі 200,0 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 капітального ремонту КЗ "Івано-
Франківський обласний госпіталь ветеранів війни" по вул. Шкрумеляка, 26 в 
м. Коломия (частини корпусу “А” (лікарня) з операційним блоком)” – 200,0 тис. 
гривень. 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
5. 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" (зі змінами)". 

Виступили: В.Попович, М.Палійчук. 
Вирішили:  
1) доповнити проект рішення підпунктами 1.1 та 1.2 такого змісту: 
"1.1 У пункті 12 Переліку назву природоохоронного заходу "Реконструкція 

каналізаційних мереж та каналізаційної насосної станції в с. Копанки Калуського 
району (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації)" замінити на 
"Реконструкція існуючих каналізаційних мереж та каналізаційної насосної станції 
в с. Копанки Калуського району (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної 
документації)". 

1.2 У пункті 19 Переліку назву природоохоронного заходу "Нове 
будівництво каналізаційних мереж вул. Станіславська, Українська та Воїнів АТО 
в с. Чукалівка Тисменицького району (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної 
документації)" замінити на "Нове будівництво каналізаційних мереж 
вул. Соборності України, Українська та Воїнів АТО в с. Чукалівка Тисменицького 
району (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації)"; 

2) 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" (зі 



змінами)" на розгляд шістнадцятої сесії обласної ради з врахуванням пропозиції 
постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків. 

 
 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
6. Слухали: А.Пліхтяка про проект рішення обласної ради "Про 

фінансування природоохоронних заходів за рахунок надпланових надходжень 
до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища". 

Виступили: В.Попович, М.Палійчук. 
Вирішили:  
1) у пункті а Переліку заходів назву природоохоронного заходу викласти в 

новій редакції: 
"Реконструкція існуючих каналізаційних мереж та каналізаційної насосної 

станції в с. Копанки Калуського району (в т. ч. виготовлення проектно-
кошторисної документації)"; 

2) по розпоряднику коштів "Тлумацький міський бюджет ОТГ" зменшити 
бюджетні призначення на суму 100,0 тис. гривень по природоохоронному заходу 
"Розширення та реконструкція споруд для складування побутових та 
сільськогосподарських відходів на полігоні ТПВ у м. Тлумач урочище "Гіракова 
яма" (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)"; 

3) доповнити Перелік новим природоохоронним заходом по розпоряднику 
коштів "Косівський районний бюджет", зокрема, "Придбання обладнання 
(контейнерів) для збору твердих побутових відходів у с. Шешори Косівського 
району – 100,0 тис. гривень"; 

4) рекомендувати внести проект рішення "Про фінансування 
природоохоронних заходів за рахунок надпланових надходжень до обласного 
фонду охорони навколишнього природного середовища" на розгляд 
шістнадцятої сесії обласної ради з врахуванням пропозиції постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків. 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
7. Слухали: Н.Іваніва про проект рішення обласної ради "Про внесення 

змін до рішення обласної ради "Про розподіл коштів бюджету розвитку 
обласного бюджету на 2017 рік". 

Виступили: В.Попович, М.Палійчук. 
Вирішили: рекомендувати внести проект рішення "Про внесення змін до 

рішення обласної ради "Про розподіл коштів бюджету розвитку обласного 
бюджету на 2017 рік" на розгляд шістнадцятої сесії обласної ради. 

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



 
8. Слухали: Н.Іваніва про внесення змін до рішень обласної ради. 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

22.06.2017 року № 668/0/2-17/01-132 погодити внесення змін до: 
1) рішення обласної ради від 10.03.2017. № 436-13/2017 "Про внесення 

змін до обласного бюджету на 2017 рік", а саме: 
– у додатку 2 по розпоряднику коштів "Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації" назву об’єкта "Добудова 2-х класів для Новицького НВК 
Калуського району Івано-Франківської області. Нове будівництво" замінити на 
"Прибудова спорткомплексу до школи в селі Новиця Калуського району Івано-
Франківської області"; 

– у додатку 4: 
по розпоряднику коштів "Івано-Франківський міський бюджет" назву об’єкта 

"Ремонтні роботи по вул. Вітовського (поруч зі сквером Міцкевича) під дитячий 
простір в м. Івано-Франківську" замінити на "Капітальний ремонт території поруч 
буд. № 2 на площі Міцкевича з облаштуванням громадського простору для 
різновікових груп дітей в м. Івано-Франківську"; 

по розпоряднику коштів "Департамент будівництва, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації" назву 
об’єкта "Реконструкція системи опалення, вентиляції та мереж 
електропостачання Народного дому в м. Болехові Івано-Франківської області" 
замінити на "Капітальний ремонт Народного дому в м. Болехові Івано-
Франківської області"; 

2) 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 "Богородчанський районний бюджет" назву 
об’єкта "Капітальний ремонт НВК в с. Похівка Богородчанського району" 
замінити на "Капітальний ремонт Похівської ЗОШ І-ІІ ступенів"; 

– по розпоряднику коштів "Косівський районний бюджет" назву об’єкта 
"Капітальний ремонт системи опалення в Будинку культури смт Яблунів 
Косівського району" замінити на "Капітальний ремонт приміщення будинку 
культури смт Яблунів Косівського району"; 

3) протоколу засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків від 03.05.2017 року № 42, а саме: 

– у додатку 1: 
назву об’єкта "Капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної 

дороги Хмелева - Вікно км 8 + 000 - 16 + 000 (в межах сіл Олієво-Королівка - 
Вільхівці - Чернелиця)" замінити на "Поточний ремонт автомобільної дороги 
загального користування місцевого значення С090407 Хмелева – Вікно на 
ділянці км 6 +532 – км 18 + 155" (для Служби автомобільний доріг в Івано-
Франківській області); 

назву об'єкта "Капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної 
дороги Городенка – Черемхів (в межах сіл Черемхів, Коршів)" замінити на 
"Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Жовтнева в с. Лісний Хлібичин 
Коломийського району"; 

назву об’єкта "Капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної 
дороги Івано-Франківськ - Старий Лисець км 1+270-8+182,км 9+205-13+645 (в 
межах сіл Загвіздя, Підлісся)" замінити на "Поточний ремонт автомобільної 
дороги загального користування місцевого значення С091304 Івано-Франківськ 
– Старий Лисець на ділянках км 1+270 – км 8+182, км 9+205 – км 13+645 (в 



межах сіл Загвіздя, Підлісся Тисменицького району)" (для Служби 
автомобільний доріг в Івано-Франківській області); 

назву об’єкта "Капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної 
дороги Надвірна – Бистриця" замінити на "Поточний ремонт дорожнього 
покриття автомобільної дороги загального користування місцевого значення 
С090901 Надвірна – Бистриця Надвірнянського району" (для Служби 
автомобільний доріг в Івано-Франківській області); 

назву об’єкта "Капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної 
дороги Надвірна - Ланчин (с-ще Ланчин, с. Красна)" замінити на "Поточний 
ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги загального користування 
місцевого значення Надвірна – Ланчин (с-ще Ланчин, с. Красна Надвірнянського 
району)" (для Служби автомобільний доріг в Івано-Франківській області). 

При цьому здійснити 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 3650,0 тис. гривень. 

– пункт 11 протоколу вилучити. 
4) рішення обласної ради від 12.05.2017. № 512-15/2017 "Про внесення 

змін до обласного бюджету на 2017 рік", а саме, кошти в сумі 210,0 тис. гривень, 
передбачені департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації на капітальний ремонт 

приміщення Кривецької ЗОШ І-ІІ ст. Богородчанського району, спрямувати як 
субвенцію Богородчанському районному бюджету. 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
9. Слухали: В.Гладія про проект рішення обласної ради "Про оплату за 

навчання депутатів та осіб, які перебувають у кадровому резерві органів 
місцевого самоврядування". 

Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: рекомендувати внести проект рішення "Про оплату за навчання 

депутатів та осіб, які перебувають у кадровому резерві органів місцевого 
самоврядування" на розгляд шістнадцятої сесії обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
10. Слухали: В.Гладія про проект рішення обласної ради "Про внесення 

змін до рішення обласної ради від 09.10.2015. № 1773-39/2015 "Про Програму 
розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 
роки" (зі змінами)". 

Виступили: В.Попович, І.Мацькевич, В.Андріїв, О.Сич, М.Палійчук. 



Вирішили: рекомендувати внести проект рішення "Про внесення змін до 
рішення обласної ради від 09.10.2015. № 1773-39/2015 "Про Програму розвитку 
місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки" (зі 
змінами)" на розгляд шістнадцятої сесії обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
11. Слухали: В.Федорака про проект рішення обласної ради "Про 

внесення змін до рішення обласної ради від 16.05.2015. № 1828-39/2015 "Про 
регіональну цільову програму "Культура Івано-Франківщини" на 2016-2020 роки". 

Виступили: Г.Макота, М.Палійчук. 
Вирішили: рекомендувати внести проект рішення "Про внесення змін до 

рішення обласної ради від 16.05.2015. № 1828-39/2015 "Про регіональну цільову 
програму "Культура Івано-Франківщини" на 2016-2020 роки" на розгляд 
шістнадцятої сесії обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
12. Слухали: В.Федорака про внесення змін до переліку культурно-

мистецьких заходів на 2017 рік. 
Виступили: О.Сич, М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

25.05.2017 року № 533/0/2-17/01-132 погодити внесення змін до Переліку 
культурно0-мистецьких заходів на 2017 рік (додаток 5), зокрема за КПКВКМБ 
2414030 "Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та 
заходи", на виконання регіонально цільової програми "Культура Івано-
Франківщини" на 2016-2020 роки. 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
13. Слухали: В.Федорака про розподіл коштів обласної програми "Теплий 

заклад культури Прикарпаття" на 2016-2020 роки. 
Виступили: О.Левицький, В.Попович, М.Палійчук. 
Вирішили:  
1) відповідно до листа обласної державної адміністрації від 20.06.2017 року 

№ 640/0/2-17/01-132 зменшити бюджетні призначення управлінню культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації за КПКВКМБ 2414040 "Видатки 
на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури 
і мистецтва" на виконання обласної програми "Теплий заклад культури 
Прикарпаття" на 2016-2020 роки по загальному фонду (видатки споживання) в 
сумі 282,0 тис. гривень, по спеціальному фонду (видатки розвитку) – 210,0 тис. 
гривень та відповідно збільшити їх департаменту фінансів облдержадміністрації 



за КПКВКМБ 7618800 "Інші субвенції" для надання субвенцій з обласного 
бюджету місцевим бюджетам: 

по загальному фонду (видатки споживання) в сумі 227,0 тис. гривень, а 
саме: 

Богородчанському районному бюджету – в сумі 15,0 тис. гривень для 
заміни вікон в Будинку культури с. Раковець; 

Верховинському районному бюджету – в сумі 32,0 тис. гривень: на 
встановлення пічного опалення в дитячій школі мистецтв селища Верховина – 
12,0 тис. гривень, для заміни вікон в Будинку культури с. Ільці – 10,0 тис. 
гривень та ремонту системи опалення в Будинку культури с. Криворівня – 
10,0 тис. гривень; 

Галицькому районному бюджету – в сумі 20,0 тис. для встановлення 
автономного опалення в Будинку культури с. Блюдники; 

Коломийському районному бюджету – в сумі 50,0 тис. гривень для заміни 
вікон в Будинку культури с. Ценява; 

Надвірнянському районному бюджету – в сумі 30,0 тис. гривень для 
встановлення котла на твердому паливі в Народному домі селища Ланчин; 

Тисменицькому районному бюджету – в сумі 20,0 тис. гривень: для 
ремонту системи опалення в Будинку культури с. Драгомирчани – 15,0 тис. 
гривень та встановлення газового конвектора в Будинку культури с. Радча – 
5,0 тис. гривень; 

Тлумацькому районному бюджету – в сумі 60,0 тис. гривень: для 
реконструкції системи опалення в Народному домі с. Грушка – 30,0 тис. гривень 
та впровадження міні-котельні, газифікації клубу с. Остриня – 30,0 тис. гривень. 

 по спеціальному фонду (видатки розвитку) в сумі 265,0 тис. гривень, а 
саме: 

Долинському районному бюджету – в сумі 60,0 тис. гривень: для 
встановлення котла на твердому паливі в Будинку культури с. Тяпче – 30,0 тис. 
гривень та придбання котла для клубу с. Ангелівка – 30,0 тис. гривень; 

Коломийському районному бюджету – в сумі 30,0 тис. гривень для 
придбання котла в Будинок культури с. Корнич; 

 Косівському районному бюджету – в сумі 35,0 тис. гривень для 
впровадження міні-котельні, газифікації Будинку культури с. Брустурів; 

Рожнятівському районному бюджету – в сумі 50,0 тис. гривень для 
впровадження міні-котельні, газифікації Народного дому селища Брошнів-
Осада; 

Тисменицькому районному бюджету – в сумі 60,0 тис. гривень для 
придбання котла в Будинок культури с. Драгомирчани – 30,0 тис. гривень та 
газифікації Будинку культури с. Стриганці – 30,0 тис. гривень; 

Болехівському міському бюджету – в сумі 30,0 тис. гривень для придбання 
котла в клуб с. Козаківка. 

При цьому збільшити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) на суму 55,0 тис. гривень. 

2) управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації 
та департаменту фінансів облдержадміністрації подати пропозиції щодо 
внесення змін до обласної програми "Теплий заклад культури Прикарпаття" на 
2016-2020 роки і збільшення обсягів її фінансування.  

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



14. Слухали: В.Федоріва про проект рішення обласної ради "Про внесення 
змін до комплексної програми "Здоров'я населення Прикарпаття 2013-2020". 

Виступили: В.Попович, П.Книшук,  О.Сич, О.Левицький, М.Палійчук. 
Вирішили:  
1) рекомендувати внести проект рішення "Про внесення змін до 

комплексної програми "Здоров'я населення Прикарпаття 2013-2020" на розгляд 
шістнадцятої сесії обласної ради; 

2) департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації надати постійній 
комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків копії звернень до 
Міністерства охорони здоров'я України щодо виділення коштів з державного 
бюджету для галузі охорони здоровя області та відповідей на них. 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
15. Слухали: В.Федоріва про проект рішення обласної ради "Про внесення 

змін до регіональної цільової програми "Репродуктивне здоров'я населення 
Івано-Франківської області" на період до 2020 року". 

Виступили: В.Попович, М.Піцуряк, О.Левицький, М.Палійчук. 
Вирішили: рекомендувати внести проект рішення "Про внесення змін до 

регіональної цільової програми "Репродуктивне здоров'я населення Івано-
Франківської області" на період до 2020 року" на розгляд шістнадцятої сесії 
обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
16. Слухали: В.Кімаковича про проект рішення обласної ради "Про 

внесення змін до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 
роки (зі змінами)". 

Виступили: О.Сич, М.Королик, О.Левицький, Н.Іванів, В.Попович, 
М.Палійчук. 

Вирішили:  
1) департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації 

та департаменту фінансів облдержадміністрації подати постійній комісії 
обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків пропозиції щодо 
фінансування робіт з будівництва спортзалу Прикарпатського військово-
спортивного ліцею-інтернату в м. Надвірній; 

2) рекомендувати внести проект рішення "Про внесення змін до Програми 
розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки (зі змінами)" на розгляд 
шістнадцятої сесії обласної ради. 

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



17. Слухали: В.Кімаковича про перерозподіл та передачу бюджетних 
призначень департаменту освіти, науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації. 

Виступили: О.Левицький, І.Мацькевич, М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

09.06.2017 року № 594/0/2-17/01-132: 
1) по департаменту освіти, науки та молодіжної політики 

облдержадміністрації в межах загального обсягу бюджетних призначень 
погодити перерозподіл видатків, зокрема: 

– зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки 
споживання) за: 

КПКВКМБ 1011220 "Інші освітні програми" на суму 991,6 тис. гривень; 
КПКВКМБ 1011100 "Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними 

закладами та іншими закладами освіти" на суму 482,694 тис. гривень, в тому 
числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 403,04 тис. гривень; 

КПКВКМБ 1011140 "Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів 
закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації (академіями, 
інститутами, центрами підвищення кваліфікації)" на суму 1012,6 тис. гривень, в 
тому числі на оплату праці – 830,00 тис. гривень; 

КПКВКМБ 1011180 "Здійснення технічного нагляду за будівництвом і 
капітальним ремонтом та іншими окремими господарськими функціями" на суму 
64,6 тис. гривень, в тому числі на оплату праці – 53,0 тис. гривень; 

КПКВКМБ 1011190 "Централізоване ведення бухгалтерського обліку" на 
суму 119,3 тис. гривень, в тому числі на оплату праці – 97,8 тис. гривень; 

КПКВКМБ 1011210 "Утримання інших закладів освіти" на суму 188,8 тис. 
гривень, в тому числі на оплату праці – 154,8 тис. гривень; 

– збільшення бюджетні призначення по загальному фонду (видатки 
споживання) за: 

КПКВКМБ 1011040 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами" 
на суму 30,0 тис. гривень; 

КПКВКМБ 1011100 "Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними 
закладами та іншими закладами освіти" на суму 2347,994 тис. гривень, в тому 
числі на оплату праці – 1244,1 тис. гривень; 

КПКВКМБ 1011070 "Надання загальної середньої освіти спеціальними 
загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними 
закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового 
розвитку" на суму 40,0 тис. гривень; 

КПКВКМБ 1015031 "Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" на суму 441,6 тис. гривень, в 
тому числі на оплату праці – 344,00 тис. гривень; 

– зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки 
розвитку) за: 

КПКВКМБ 1011220 "Інші освітні програми" на суму 513,2 тис. гривень;  
– збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки 

розвитку) за: 
КПКВКМБ 1011070 "Надання загальної середньої освіти спеціальними 

загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними 
закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового 
розвитку" на суму 64,8 тис. гривень; 

КПКВКМБ 1011080 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих 
предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, 



фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-
фізичною підготовкою" на суму 350,0 тис. гривень; 

КПКВКМБ 1015031 "Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" на суму 98,4 тис. гривень; 

2) погодити передачу бюджетних призначень, передбачених у 2017 році 
департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації за 
КПКВКМБ 1011220 "Інші освітні програми" по загальному фонду (видатки 
споживання) обласного бюджету в сумі 1140,0 тис. гривень, департаменту 
фінансів облдержадміністрації за КПКВКМБ 7618800 "Інші субвенції" для 
надання субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам, а саме: 

по загальному фонду (видатки споживання) в сумі 910,0 тис. гривень: 
– сумі 150,0 тис. гривень Рогатинському районному бюджету для 

здійснення фінансової підтримки організації навчально-виховного процесу 
закладів освіти (Рогатинська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа 
олімпійського резерву); 

– в сумі 760,0 тис. гривень для облаштування санвузлів та внутрішніх 
туалетів навчальних закладів області: 

Богородчанському районному бюджету – 40,0 тис. гривень (Марківська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів); 

Верховинському районному бюджету – 40,0 тис. гривень (Стебнівська ЗОШ 
І-ІІ ступенів – 20,0 тис. гривень, Чорнорічанська ЗОШ І ступеня – 20,0 тис. 
гривень); 

Галицькому районному бюджету – 50,0 тис. гривень (Тумирська ЗОШ  
І-ІІ ступенів); 

Городенківському районному бюджету – 40,0 тис. гривень (Городенківська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2); 

Долинському районному бюджету – 50,0 тис. гривень (Тростянецька ЗОШ  
І-ІІІ ступенів); 

Калуському районному бюджету – 50,0 тис. гривень (Мостищанська ЗОШ  
І-ІІІ ступенів); 

Коломийському районному бюджету – 40,0 тис. гривень (Коршівська ЗОШ  
І-ІІІ ступенів); 

Косівському районному бюджету – 50,0 тис. гривень (Яворівська ЗОШ  
І-ІІІ ступенів); 

Надвірнянському районному бюджету – 90,0 тис. гривень 
(Верхньомайданська ЗОШ І-ІІ ступенів – 50,0 тис. гривень, Надвірнянська ЗОШ-
інтернат І-ІІІ ступенів – 40,0 тис. гривень); 

Рогатинському районному бюджету – 40,0 тис. гривень (Верхньолипицька 
ЗОШ І-ІІІ ступенів); 

Рожнятівському районному бюджету – 40,0 тис. гривень (Дубівська ЗОШ  
І-ІІІ ступенів); 

Снятинському районному бюджету – 25,0 тис. гривень (Ганьківська ЗОШ  
І-ІІІ ступенів); 

Тисменицькому районному бюджету – 40,0 тис. гривень (Козинська ЗОШ  
І-ІІ ступенів); 

Тлумацькому районному бюджету – 25,0 тис. гривень (Гончарівський НВК); 
Болехівському міському бюджету – 60,0 тис. гривень (Поляницька ЗОШ  

І-ІІІ ступенів – 40,0 тис. гривень, Сукільська ЗОШ І ступеня – 20,0 тис. гривень); 
Яремчанському міському бюджету – 40,0 тис. гривень (Ворохтянська ЗОШ 

І-ІІІ ступенів); 
бюджету Космацької сільської ради об’єднаної територіальної громади 

Косівського району – 40,0 тис. гривень (Космацька ЗОШ І-ІІІ ступенів); 



по спеціальному фонду (видатки розвитку) в сумі 230,0 тис. гривень для 
здійснення фінансової підтримки організації навчально-виховного процесу 
закладів освіти:  

– Рогатинському районному бюджету – 150,0 тис. гривень (Рогатинська 
спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву); 

– Долинському районному бюджету – 40,0 тис. гривень (Долинська дитячо-
юнацька спортивна школа); 

– Верховинському районному бюджету – 40,0 тис. гривень (Верховинська 
спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву).  

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) на суму 230,0 тис. гривень. 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
18. Слухали: В.Кімаковича про передачу бюджетних призначень. 
Виступили: В.Попович, О.Левицький, О.Сич, М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

15.06.2017 року № 620/0/2-17/01-132: 
1) погодити передачу бюджетних призначень, зокрема, зменшити бюджетні 

призначення, передбачені департаменту освіти, науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації за КПКВКМБ 1011220 "Інші освітні програми" по 
загальному фонду (видатки споживання) в сумі 220,0 тис. гривень та по 
спеціальному фонду (видатки розвитку) в сумі 660,0 тис. гривень та відповідно 
збільшити їх департаменту фінансів облдержадміністрації за КПКВКМБ 7618800 
"Інші субвенції" для надання субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам 
для придбання спортивного обладнання та інвентарю, а саме: 

– по загальному фонду (видатки споживання) в сумі 220,0 тис. гривень: 
Богородчанському районному бюджету – 10,0 тис. гривень 

(Богородчанська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2); 
Верховинському районному бюджету – 10,0 тис. гривень (Кривопільська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів); 
Галицькому районному бюджету – 10,0 тис. гривень (Бовшівська ЗОШ  

І-ІІ ступенів); 
Городенківському районному бюджету – 10,0 тис. гривень (Городенківська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1); 
Долинському районному бюджету – 10,0 тис. гривень (Долинська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 6); 
Калуському районному бюджету – 10,0 тис. гривень (Голинська ЗОШ  

І-ІІІ ступенів); 
Коломийському районному бюджету – 10,0 тис. гривень (Угорницька ЗОШ 

І-ІІ ступенів); 
Надвірнянському районному бюджету – 10,0 тис. гривень (Цуцилівський 

НВК); 
Рогатинському районному бюджету – 10,0 тис. гривень (Рогатинська 

гімназія ім. Володимира Великого); 
Рожнятівському районному бюджету – 10,0 тис. гривень (Грабівська ЗОШ  

І-ІІ ступенів); 
Снятинському районному бюджету – 10,0 тис. гривень (Будилівська ЗОШ І-

ІІ ступенів); 



Тисменицькому районному бюджету – 10,0 тис. гривень (Старолисецька 
ЗОШ І-ІІІ ступенів); 

Тлумацькому районному бюджету – 10,0 тис. гривень (Яківська ЗОШ  
І-ІІ ступенів); 

Болехівському міському бюджету – 10,0 тис. гривень (Міжрічанська ЗОШ  
І-ІІІ ступенів); 

Бурштинському міському бюджету – 10,0 тис. гривень (Бурштинська ЗОШ  
І-ІІІ ступенів № 3); 

Калуському міському бюджету – 10,0 тис. гривень (Калуська ЗОШ  
І-ІІІ ступенів № 6); 

Коломийському міському бюджету – 10,0 тис. гривень (Коломийська ЗОШ  
І-ІІІ ступенів № 4 ім. Сергія Лисенка); 

Яремчанському міському бюджету – 10,0 тис. гривень (Яремчанська ЗОШ  
І-ІІІ ступенів № 1); 

бюджету Верхнянської сільської ради об’єднаної територіальної громади – 
10,0 тис. гривень (Зборянський НВК І-ІІ ступенів); 

бюджету Космацької сільської ради об’єднаної територіальної громади – 
10,0 тис. гривень (Космацька ЗОШ І-ІІІ ступенів); 

бюджету Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної 
громади – 10,0 тис. гривень (Печеніжинська ЗОШ І-ІІІ ступенів); 

бюджету Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади – 
10,0 тис. гривень (Тлумацька ЗОШ І-ІІІ ступенів); 

по спеціальному фонду (видатки розвитку) в сумі 660,0 тис. гривень: 
Богородчанському районному бюджету – 30,0 тис. гривень 

(Богородчанська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2); 
Верховинському районному бюджету – 30,0 тис. гривень (Кривопільська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів); 
Галицькому районному бюджету – 30,0 тис. гривень (Бовшівська ЗОШ  

І-ІІ ступенів); 
Городенківському районному бюджету – 30,0 тис. гривень (Городенківська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1); 
Долинському районному бюджету – 30,0 тис. гривень (Долинська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 6); 
Калуському районному бюджету – 30,0 тис. гривень (Голинська ЗОШ  

І-ІІІ ступенів); 
Коломийському районному бюджету – 30,0 тис. гривень (Угорницька ЗОШ 

І-ІІ ступенів); 
Надвірнянському районному бюджету – 30,0 тис. гривень (Цуцилівський 

НВК); 
Рогатинському районному бюджету – 30,0 тис. гривень (Рогатинська 

гімназія ім. Володимира Великого); 
Рожнятівському районному бюджету – 30,0 тис. гривень (Грабівська ЗОШ  

І-ІІ ступенів); 
Снятинському районному бюджету – 30,0 тис. гривень (Будилівська ЗОШ  

І-ІІ ступенів); 
Тисменицькому районному бюджету – 30,0 тис. гривень (Старолисецька 

ЗОШ І-ІІІ ступенів); 
Тлумацькому районному бюджету – 30,0 тис. гривень (Яківська ЗОШ  

І-ІІ ступенів); 
Болехівському міському бюджету – 30,0 тис. гривень (Міжрічанська ЗОШ  

І-ІІІ ступенів); 
Бурштинському міському бюджету – 30,0 тис. гривень (Бурштинська ЗОШ  

І-ІІІ ступенів № 3); 



Калуському міському бюджету – 30,0 тис. гривень (Калуська ЗОШ  
І-ІІІ ступенів № 6); 

Коломийському міському бюджету – 30,0 тис. гривень (Коломийська ЗОШ  
І-ІІІ ступенів № 4 ім. Сергія Лисенка); 

Яремчанському міському бюджету – 30,0 тис. гривень (Яремчанська ЗОШ  
І-ІІІ ступенів № 1); 

бюджету Верхнянської сільської ради об’єднаної територіальної громади – 
30,0 тис. гривень (Зборянський НВК І-ІІ ступенів); 

бюджету Космацької сільської ради об’єднаної територіальної громади – 
30,0 тис. гривень (Космацька ЗОШ І-ІІІ ступенів); 

бюджету Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної 
громади – 30,0 тис. гривень (Печеніжинська ЗОШ І-ІІІ ступенів); 

бюджету Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади – 
30,0 тис. гривень (Тлумацька ЗОШ І-ІІІ ступенів); 

2) внести зміни до переліку заходів на 2017 рік Програми розвитку освіти 
Івано-Франківщини на 2016-2023 роки (додаток 6). 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
19. Слухали: В.Кімаковича про спрямування залишку коштів освітньої 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, який склався станом на 
01.01.2017 року. 

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

20.06.2017 року № 663/0/2-17/01-132 погодити спрямування залишку коштів 
освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, який склався 
станом на 01.01.2017 року, департаменту фінансів облдержадміністрації за 
КПКВКМБ 7618610 "Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного 
періоду" по загальному фонду (видатки розвитку) для надання субвенції 
Долинському районному бюджету в сумі 55,0 тис. гривень для проведення 
капітального ремонту Церківнянської ЗОШ I-II ступенів. 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
20. Слухали: В.Кімаковича про перерозподіл бюджетних призначень по 

департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації. 
Виступили: О.Левицький, О.Сич, М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

22.06.2017 року № 673/0/2-17/01-132: 
1) межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених у 2017 

році департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації 
погодити перерозподіл видатків  шляхом  зменшення їх обсягу за КПКВКМБ 
1011220  "Інші освітні програми" по спеціальному фонду (видатки розвитку) 
обласного бюджету на суму 1 000,0 тис. гривень та збільшення їх обсягу за 
КПКВКМБ 1011100 "Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними 



закладами та іншими закладами освіти" по загальному фонду (видатки 
споживання) на суму 1 000,0 тис. гривень, в тому числі на  оплату праці – 
820,0 тис. гривень. 

При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) на суму 1 000,0 тис. гривень. 

2) внести зміни до переліку заходів на 2017 рік Програми розвитку освіти 
Івано-Франківщини на 2016-2023 роки (додаток 6). 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
21. Слухали: І.Ковалика про придбання житла дітям-сиротам та дітям, 

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

16.06.2017 року № 632/0/2-17/01-132 зменшити бюджетні призначення службі у 
справах дітей облдержадміністрації за КПКВКМБ 2013112 "Заходи державної 
політики з питань дітей та їх соціального захисту" по спеціальному фонду 
(видатки розвитку) в сумі 670,0 тис. гривень та відповідно збільшити їх 
департаменту фінансів облдержадміністрації для надання субвенції з обласного 
бюджету за КПКВКМБ 7618800 "Інші субвенції" по спеціальному фонду (видатки 
розвитку) на 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", затвердженої рішенням обласної ради від 
25.12.2015. № 49-2/2015, а саме: 

Галицькому районному бюджету – 200,0 тис. гривень для придбання житла 
дитині-сироті Крупці Івану Зіновійовичу, 16.07.1999 р.н., жителю Галицького 
району; 

Городенківському районному бюджету – 220,0 тис. гривень на придбання 
житла дітям-сиротам Гультаю Роману Васильовичу, 10.08.2001 р.н. та Гультаю 
Богдану Васильовичу, 12.09.2006 р.н., жителям Городенківського району; 

Косівському районному бюджету – 250,0 тис. гривень на придбання житла 
особі з числа дітей-сиріт Чокинюку Миколі Михайловичу, 23.06.1996 р.н., 
жителю Косівського району. 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
22. Слухали: О.Олійника про проект рішення обласної ради "Про внесення 

змін до Регіональної програми відтворення, поліпшення, раціонального 
використання та охорони лісових ресурсів Івано-Франківського обласного 
комунального агролісогосподарського підприємства "Івано-
Франківськоблагроліс" на 2016-2020 роки". 

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

Регіональної програми відтворення, поліпшення, раціонального використання та 
охорони лісових ресурсів Івано-Франківського обласного комунального 



агролісогосподарського підприємства "Івано-Франківськоблагроліс" на 2016-
2020 роки" на розгляд шістнадцятої сесії обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
23. Слухали: О.Оклієвича про "Про внесення змін до обласної цільової 

соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021 роки". 
Виступили: О.Левицький, М.Палійчук. 
Вирішили: рекомендувати внести проект рішення "Про внесення змін до 

обласної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту на 
2017-2021 роки" на розгляд шістнадцятої сесії обласної ради. 

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

Програму з виконання робіт із землеустрою для забезпечення оформлення 
права на земельні ділянки спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст області на 2017-2018 роки". 

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

виконання робіт із землеустрою для забезпечення оформлення права на 
земельні ділянки спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
області на 2017-2018 роки" на розгляд шістнадцятої сесії обласної ради. 

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

внесення змін до рішення обласної ради від 10.06.2016. № 226-5/2016 "Про 
регіональну цільову програму профілактики правопорушень на 2016-2020 роки". 

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

рішення обласної ради від 10.06.2016. № 226-5/2016 "Про регіональну цільову 
програму профілактики правопорушень на 2016-2020 роки" на розгляд 
шістнадцятої сесії обласної ради. 

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



26. Слухали: Про перелік об'єктів, щодо яких проводиться експеримент з 
фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг 
загального користування в Івано-Франківській області. 

Виступив: О.Левицький, Н.Іванів, О.Сич, М.Палійчук. 
Вирішили: інформацію про перелік об'єктів, щодо яких проводиться 

експеримент з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку 
автомобільних доріг загального користування в Івано-Франківській області, 
взяти до відома. 

 
 
 
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 23.06.2017 року № 46 

 
Розподіл  

перевиконання дохідної частини загального фонду  
обласного бюджету 

 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, об’єктів 
Сума, тис. грн. 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 

 Всього: 3 854,5 26 895,5 30 750,0 
 в тому числі:    

 

Департамент будівництва, житлово-
комунального господарства, 
містобудування та архітектури 
облдержадміністрації 

250,0 17 131,0 17 381,0 

4716310 

Реконструкція будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. з 
добудовою навчального корпусу та 
спортивного залу в с. Красноїлля 
Верховинського району Івано-Франківської 
області 

 1 000,0 1 000,0 

4716310 

Будівництво очисних споруд та 
каналізаційних мереж продуктивністю 
4000 м куб/добу в м. Яремче Івано-
Франківської області 

 10,0 10,0 

4716650 
Капітальний ремонт тротуарних доріжок по 
вул. Петраша в м. Яремче Івано-
Франківської області 

 787,000 787,0 

4716310 

Капітальний ремонт приміщень 
гінекологічного відділення (операційний 
блок, мала операційна) Івано-Франківського 
міського пологового будинку 

 650,0 650,0 

4716310 

Ремонтно-реставраційні роботи на 
фасадах - пам`ятки архітектури місцевого 
значення будинку № 10 (1911 р.)  
ох. № 110148 (334-іф) на вул. Короля 
Данила в м. Івано-Франківську 

 500,0 500,0 

4716310 

Капітальний ремонт (заміна вікон) в 
пульмонологічному корпусі обласного 
фтизіопульмонологічного центру в м. Івано-
Франківську по вул. І. Франка, 17 

 200,0 200,0 

4716310 
Капітальний ремонт (заміна вікон) в ЗОШ  
І-ІІІ ст. № 1 в м. Бурштині 

 90,0 90,0 

4716310 
Капітальний ремонт НВК І-ІІ ст. в с. Сівка-
Калуська Калуського району 

 210,0 210,0 

4716310 

Капітальний ремонт площадки та проїздів 
Прикарпатського лісогосподарського 
коледжу в м. Болехові Івано-Франківської 
області 

 300,0 300,0 

4716310 
Капітальний ремонт даху Хімчинської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів Косівського району 

 520,0 520,0 

4716310 
Капітальний ремонт Бурштинської ЗОШ  
І-ІІІ ступенів № 3 в м. Бурштині Івано-
Франківської області 

 250,0 250,0 

4716310 
Капітальний ремонт даху в Задубрівській 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Снятинського району 

 330,0 330,0 

4716650 
Капітальний ремонт мостового переходу 
через р. Сівка по вул. Залізнична в 
с. Креховичі Рожнятівського району 

 500,0 500,0 

 



продовження додатка 1 

 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, об’єктів 
Сума, тис. грн. 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 

4716310 
Капітальний ремонт (заміна вікон, дверей) в 
Коломийському фтізіопульмонологічному 
диспансері 

 200,0 200,0 

4716310 
Капітальний ремонт приміщення ДНЗ в 
с. Торговиця Коломийського району 

 175,0 175,0 

4716310 
Капітальний ремонт даху в Устянській ЗОШ 
І-ІІІ ступенів Снятинського району 

 365,0 365,0 

4716310 
Капітальний ремонт фасаду Слобідської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Тисменицького району 

 120,0 120,0 

4716310 
Капітальний ремонт приміщення в 
Марковецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Тисменицького району 

 80,0 80,0 

4716310 
Капітальний ремонт сільського будинку 
культури в с. Балинці Снятинського району 

 150,0 150,0 

4716310 
Капітальний ремонт даху Микитинецької 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Івано-Франківської міської 
ради 

 1270,0 1 270,0 

4716310 
Капітальний ремонт приміщень 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 в 
м. Івано-Франківську 

 500,0 500,0 

4716310 
Капітальний ремонт огорожі ДНЗ (ясла-
садок) № 10 "Катруся" у м. Івано-
Франківську 

 500,0 500,0 

4716310 
Капітальний ремонт пологового відділення і 
флюорографічного кабінету Лисецької ЦРЛ 
Тисменицького району 

 300,0 300,0 

4716310 

Капітальний ремонт приміщень 
Павлівського навчально-виховного 
комплексу "Загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний 
заклад" Тисменицького району 

 300,0 300,0 

4716310 

Капітальний ремонт спортивно-
відпочинкових конструкцій дитячого ігрового 
майданчика на вулиці Тролейбусна (між 
будинками 15, 19, 19а) в місті Івано-
Франківську 

 200,0 200,0 

4716310 

Капітальний ремонт пішохідних та 
проїжджих доріжок від вул. Д.Галицького до 
Болехівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Болехівської 
міської ради  

 150,0 150,0 

4716310 
Капітальний ремонт (заміна вікон) у 
Рожнятівській центральній районній аптеці 
№ 22 в Рожнятівському районі 

 200,0 200,0 

4716310 

Капітальний ремонт приміщення 
Вікторівського ДНЗ ясел-садка "Пролісок" 
Галицького району Івано-Франківської 
області 

 300,0 300,0 

4716310 

Капітальний ремонт приміщень ФАПу 
Підгородської сільської ради в с. Підгороддя 
Рогатинського району Івано-Франківської 
області 

 100,0 100,0 

4716310 
Капітальний ремонт приміщень ФАПу в 
с. Руда Рогатинського району Івано-
Франківської області 

 100,0 100,0 

4716310 
Капітальний ремонт адміністративної будівлі 
Будилівської сільської ради в с. Будилів 
Снятинського району 

 200,0 200,0 

 



продовження додатка 1 

 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, об’єктів 
Сума, тис. грн. 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 

4716310 
Капітальний ремонт даху в Будинку 
культури в с. Вишків Долинського району 
Івано-Франківської області 

 200,0 200,0 

4716310 

Благоустрій території Ворохтянської ЗОШ  
І-ІІІ ступенів Яремчанської міської ради в 
смт. Ворохта Івано-Франківської області 
(капітальний ремонт) 

 400,0 400,0 

4716310 

Благоустрій території Станковецького 
навчально-виховного комплексу 
"Загальноосвітня школа І ступеня - 
дошкільний навчальний заклад" Витвицької 
ОТГ в с. Станківці, Долинського району 
Івано-Франківської області. Нове 
будівництво.  

 142,0 142,0 

4716310 

Нове будівництво: "Буріння розвідувально-
експлуатаційної свердловини для 
господарсько-питного водопостачання 
об'єктів в с. Станківці Долинського району 
Івано-Франківської області (в т. ч. 
виготовлення ПКД)" 

 328,0 328,0 

4716310 
Капітальний ремонт будинку культури 
селища Печеніжин Печеніжинської ОТГ 
Івано-Франківської області 

 150,0 150,0 

4716310 
Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ст. в 
с. Середній Березів Косівського району 
Івано-Франківської області 

 150,0 150,0 

4716650 

Капітальний ремонт дорожнього покриття 
вул. Березівська, вул. Івасюка, 
вул. Яремчука в с. Угринів Тисменицького 
району Івано-Франківської області 

 200,0 200,0 

4716650 

Капітальний ремонт дорожнього покриття по 
вул. Т.Г. Шевченка в с. Клузів 
Тисменицького району Івано-Франківської 
області  

 210,0 210,0 

4716310 
Капітальний ремонт Рожнятівської дитячої 
школи мистецтв (вул. Січових Стрільців, 5 
смт. Рожнятів Івано-Франківської області)  

 374,0 374,0 

4716310 
Капітальний ремонт будинку культури села 
Вільхівці Городенківського району Івано-
Франківської області 

 150,0 150,0 

4716310 

Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) 
будинку культури с. Торговиця 
Городенківського району Івано-Франківської 
області  

 50,0 50,0 

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 

 200,0 200,0 

4716650 
Капітальний ремонт дорожнього покриття по 
вул. Івасюка в с. Клузів Тисменицького 
району 

 200,0 200,0 

4716310 

Капітальний ремонт приміщення ЗОШ  
І ступеня в с. Водники Маріямпільської 
сільської ради, Галицького району, Івано-
Франківської області 

 60,0 60,0 

4716310 
Капітальний ремонт будівлі "Просвіта" в 
с. Маріямпіль, Галицького району Івано-
Франківської області 

 90,0 90,0 
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4716310 
Капітальний ремонт Городенківської гімназії 
в м. Городенка Івано-Франківської області 

 50,0 50,0 

4716310 
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів в 
с. Крилос Галицького району Івано-
Франківської області. Будівництво 

 300,0 300,0 

4716650 
Капітальний ремонт дорожнього покриття 
автомобільної дороги Більшівці - Княгиничі 
(в межах Більшівцівської ОТГ) 

 200,0 200,0 

4716650 
Капітальний ремонт прогонової будови 
моста через р. Горохолинка на 
вул. Медичній в м. Івано-Франківську. 

 500,0 500,0 

4716310 
Капітальний ремонт Рожнятівської ДЮСШ 
(площа Єдності, 13 смт. Рожнятів Івано-
Франківської області) 

 300,0 300,0 

4716310 
Будівництво водопровідних мереж в 
с. Чукалівка Тисменицького району (в тому 
числі виготовлення ПКД) 

 175,0 175,0 

4716310 

Капітальний ремонт загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів в с. Чорний Потік, 
Надвірнянського району, Івано-Франківської 
області 

 250,0 250,0 

4716310 

Капітальний ремонт Долинської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 6 
Долинської районної ради Івано-
Франківської області 

 150,0 150,0 

4716310 
Капітальний ремонт ФАПу в с. Колодіїв 
Галицького району Івано-Франківської 
області 

 60,0 60,0 

4716310 

Капітальний ремонт шкільної майстерні 
Комарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Галицького району Івано-
Франківської області 

 120,0 120,0 

4716310 
Капітальний ремонт адмінприміщення 
територіального центру в м. Галич, 
вул. Коновальця, 11 

 130,0 130,0 

4716310 

Капітальний ремонт спортивного залу 
(заміна віконних та дверних блоків) при 
будинку культури с. Росохач 
Городенківського району Івано-Франківської 
області 

 135,0 135,0 

4716310 
Капітальний ремонт приміщення 
Вікторівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Галицького 
району 

 300,0 300,0 

4716310 

Ремонтно-реставраційні роботи на фасаді 
"Будинку правосуддя" за адресою 
вул. Грюнвальдська,11 в м. Івано-
Франківську (в т.ч. виготовлення проектно-
кошторисної документації) 

 500,0 500,0 

4716310 

Реставраційні роботи будинку на вул. 
Сахарова,15 в м.Івано-Франківську (в т.ч. 
виготовлення проектно-кошторисної 
документації) 

 500,0 500,0 

4716650 

Поточний ремонт дороги загального 
користування місцевого значення Вістова-
Грабівка (для Служби автомобільних доріг в 
області) 

250,0  250,0 
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Департамент охорони здоров`я 
облдержадміністрації 

430,0 0,0 430,0 

1412010 

Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню (для обласної клінічної 
лікарні по вул. Федьковича, 91 в м. Іваано-
Франківську) 

400,0  400,0 

1412010 
Поточний ремонт відділення проктології 
обласної клінічної лікарні по 
вул. Федьковича, 91 в м. Івано-Франківську 

30,0  30,0 

 
Департамент освіти, науки та молодіжної 
політики облдержадміністрації 

2500,0 0,0 2 500,0 

1011100 

Підготовка робітничих кадрів професійно-
технічними закладами та іншими закладами 
освіти (в т.ч. на оплату праці – 2050,0 тис. 
гривень)  

2500,0  2 500,0 

 
Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації 

50,0 400,0 450,0 

1513400 
Інші видатки на соціальний захист 
населення 

50,0  50,0 

1513400 
Заміна водопровідної башні системи 
водопостачання Снятинського 
психоневрологічного інтернату 

 400,0 400,0 

 
Господарське управління 
облдержадміністрації 

100,0 0,0 100,0 

0318600 
Обласна цільова програма проведення 
мобілізаційних заходів та підготовки до 
територіальної оборони на 2017 рік 

45,0  45,0 

0318600 

Регіональна цільова програма діяльності 
господарського підрозділу господарського 
управління облдержадміністрації на 2017-
2019 роки 

55,0  55,0 

 Субвенції місцевим бюджетам 524,5 9 364,5 9 889,0 
 Богородчанський районний бюджет 0,0 710,0 710,0 

7618800 
Придбання шкільних меблів для Хмелівської 
ЗОШ І-ІІ ст. Богородчанського району Івано-
Франківської області 

 50,0 50,0 

7618800 
Капітальний ремонт даху Глибівського НВК 
Богородчанського району Івано-Франківської 
області 

 150,0 150,0 

7618800 
Капітальний ремонт приміщення Кривецької 
ЗОШ І-ІІ ст. Богородчанського району 

 290,0 290,0 

7618800 
Капітальний ремонт автодороги С-090102 
"Богородчани - Підгір`я" по вул. Шевченка у 
с-щі Богородчани Івано-Франківської області 

 200,0 200,0 

7618800 

Влаштування огорожі для дитячого 
спортивного майданчика в с. Діброва 
Підгірської сільської ради Богородчанського 
району 

 20,0 20,0 

 Верховинський районний бюджет 0,0 325,0 325,0 

7618800 
Капітальний ремонт будинку культури в 
с. Яблуниця, Верховинського району, Івано-
Франківської області 

 200,0 200,0 

7618800 

Карітальний ремонт сільського будинку 
культури с. Голови Голівської сільської ради 
Верховинського району Івано-Франківської 
області 

 125,0 125,0 
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 Галицький районний бюджет 50,0 650,0 700,0 

7618800 
Капітальний ремонт дорожнього покриття 
вул. Приміська в с. Дем`янів Галицького 
району 

 150,0 150,0 

7618800 
Встановлення пішохідної доріжки на 
перехресті вул. Галицька та вул. Шкільна в 
с.Тустань Галицького району 

50,0  50,0 

7618800 
Капітальний ремонт Галицької ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 1 

 210,0 210,0 

7618800 
Капітальний ремонт Задністрянської ЗОШ  
І-ІІІ ступенів Галицького району 

 290,0 290,0 

 Городенківський районний бюджет 115,0 406,0 521,0 

7618800 
Капітальний ремонт по заміні віконних та 
дверних блоків в Будинку культури в 
с. Воронів Городенківського району 

 43,0 43,0 

7618800 
Капітальний ремонт по заміні віконних та 
дверних блоків у Будинку культури в 
с. Незвисько Городенківського району 

 42,0 42,0 

7618800 
Капітальний ремонт по заміні віконних та 
дверних блоків у Луківському НВК І-ІІ 
ступенів в с. Лука Городенківського району 

 60,0 60,0 

7618800 
Капітальний ремонт по заміні частини 
віконних блоків в Будинку культури в 
с. Раковець Городенківського району 

 20,0 20,0 

7618800 
Капітальний ремонт Будинку культури в 
с. Якубівка Городенківського району 

 35,0 35,0 

7618800 

Капітальний ремонт по облаштуванню 
бруківки пішохідних доріжок в міському 
парку по вул. Крушельницького в 
м. Городенка Івано-Франківської області 

 206,0 206,0 

7618800 
Поточний ремонт альтанок Чернятинського 
ДНЗ "Теремок" Городенківського району 

90,0  90,0 

7618800 
Придбання меблів для учительської 
Росохацької ЗОШ І-ІІІ ст. Городенківського 
району 

25,0  25,0 

 Долинський районний бюджет 25,0 300,0 325,0 

7618800 
Придбання акустичної системи для Клубу в 
с. Сенечів Долинського району Івано-
Франківської області 

 50,0 50,0 

7618800 

Зміцнення матеріально-технічної бази для 
Долинської спеціалізованої школи-інтернат 
І-ІІІ ступеня в м. Долина Івано-Франківської 
області 

25,0  25,0 

7618800 
Капітальний ремонт Долинської 
спеціалізованої школи № 6 в м. Долина 
Івано-Франківської області 

 100,0 100,0 

7618800 
Реконструкція навчально-виховного 
комплексу в селі Рахиня Долинського 
району 

 100,0 100,0 

7618800 
Реконструкція мережі вуличного освітлення 
в селі Надіїв Долинського району 

 50,0 50,0 

 Калуський районний бюджет 0,0 40,0 40,0 

7618800 
Благоустрій стадіону в с. Кадобна 
Калуського району 

 40,0 40,0 

 Надвірнянський районний бюджет 0,0 630,0 630,0 

7618800 
Капітальний ремонт Краснянської ЗОШ І-ІІІ 
ст. Надвірнянського району Івано-
Франківської області  

 150,0 150,0 
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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 

 250,0 250,0 

7618800 
Облаштування футбольного поля в с-щі 
Битків Надвірнянського району 

 100,0 100,0 

7618800 

Придбання обладнання для облаштування 
спортивно-тренажерного майданчика в 
Ланчинській ЗОШ І-ІІ ступенів 
Надвірнянського району 

 80,0 80,0 

7618800 
Встановлення вуличного освітлення на 
вул. Михайлюка в селищі Битків 
Надвірнянського району 

 50,0 50,0 

 Коломийський районний бюджет 134,5 240,5 375,0 

7618800 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
Отинійської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Коломийського району 

44,5 130,5 175,0 

7618800 
Капітальний ремонт Товмачиківського ДНЗ 
"Теремок" Коломийського району 

 70,0 70,0 

7618800 
Облаштування шкільного подвір`я 
Черемхівської ЗОШ І-ІІ ступенів 
Коломийського району 

45,0  45,0 

7618800 
Облаштування подвір`я Ліснослобідської 
ЗОШ І-ІІ ступенів Коломийського району 

45,0  45,0 

7618800 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
Сідлищенської ЗОШ І-ІІ ступенів 
Коломийського району 

 40,0 40,0 

 Косівський районний бюджет 0,0 520,0 520,0 

7618800 

Капітальний ремонт будинку культури в 
смт. Кути Косівського району (часткова 
заміна одинарних вікон на енергозберігаючі, 
ремонт дверних прорізів, оздоблювальні 
роботи) 

 50,0 50,0 

7618800 
Капітальний ремонт Яблунівської районної 
лікарні (заміна вікон) в смт. Яблунів 
Косівського району 

 40,0 40,0 

7618800 
Капітальний ремонт приміщення 
Шешорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Шешори 
Косівського району 

 20,0 20,0 

7618800 
Капітальний ремонт ФАПу в с. Прокурава 
Косівського району 

 20,0 20,0 

7618800 
Капітальний ремонт Народного дому в 
с.Люча Косівського району 

 30,0 30,0 

7618800 
Капітальний ремонт ФАПу № 1 в с. Уторопи 
Косівського району 

 20,0 20,0 

7618800 
Будівництво роздягальні на стадіоні в 
с. Пістинь по вул. Казарінова Косівського 
району 

 20,0 20,0 

7618800 
Капітальний ремонт ФАПу в с. Стопчатів 
Косівського району 

 20,0 20,0 

7618800 
Будівництво спортивного майданчика із 
штучним покриттям в с. Шепіт участок 
Підкористий Косівського району 

 30,0 30,0 

7618800 
Капітальний ремонт приміщення 
Рибненської ЗОШ І-ІІ ступенів Косівського 
району Івано-Франківської області 

 100,0 100,0 
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7618800 
Капітальний ремонт подвір`я Тюдівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Косівського району Івано-
Франківської області 

 100,0 100,0 

7618800 
Капітальний ремонт приміщення 
Старокутської ЗОШ Косівського району 
Івано-Франківської області 

 70,0 70,0 

 Снятинський районний бюджет 0,0 1 400,0 1 400,0 

7618800 
Буріння розвідувально-експлуатаційної 
свердловини в с.Троїця Снятинського 
району 

 200,0 200,0 

7618800 
Капітальний ремонт Шевченківської ЗОШ  
І ступеня Снятинського району 

 100,0 100,0 

7618800 
Технічне переоснащення льодового 
майданчика по вул. Шевченка в м. Снятині 

 600,0 600,0 

7618800 
Капітальний ремонт приміщення 
Заболотівської місцевої пожежної охорони в 
смт. Заболотів Снятинського району 

 40,0 40,0 

7618800 
Придбання ігрового майданчика для 
Кулачківської ЗОШ І-ІІ ступенів в 
с.Кулачківці Снятинського району 

 50,0 50,0 

7618800 
Придбання ігрового майданчика для 
Іллінецького ДНЗ (дитячий садок) "Калинка" 
в с. Іллінці Снятинського району 

 50,0 50,0 

7618800 
Капітальний ремонт будинку культури в 
с.Тростянець Снятинського району 

 60,0 60,0 

7618800 
Капітальний ремонт даху Джурівської ЗОШ  
І-ІІІ ступенів в с. Джурів Снятинського 
району Івано-Франківської області 

 200,0 200,0 

7618800 

Реставраційно-відновлювальні роботи 
приміщення міської ратуші в м. Снятин по 
вул. Шевченка, 70 Івано-Франківської 
області 

 100,0 100,0 

 Рожнятівський районний бюджет 150,0 1046,0 1196,0 

7618800 
Капітальний ремонт даху Суходільської 
ЗОШ І-ІІ ступенів Рожнятівського району 

 300,0 300,0 

7618800 
Облаштування огорожі Закерничанської 
ЗОШ І-ІІ ст. в с. Закерничне, Рожнятівського 
району Івано-Франківської області 

20,0  20,0 

7618800 
Облаштування пічного опалення в клубному 
закладі с. Сливки Рожнятівського району 
Івано-Франківської області 

10,0  10,0 

7618800 
Облаштування ігрового майданчика в ДНЗ 
"Пролісок" в с. Дуба Рожнятівського району 
Івано-Франківської області 

50,0  50,0 

7618800 

Придбання звукової апаратури 
Красненьської ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Красне 
Рожнятівського району Івано-Франківської 
області 

15,0  15,0 

7618800 

Придбання меблів, учнівських дощок для 
Вільхівської ЗОШ І-ІІ ст. в с. Вільхівка 
Рожнятівського району Івано-Франківської 
області 

15,0  15,0 

7618800 
Проведення ремонтних робіт ФАПу в 
с. Слобідка Небилівська Рожнятівського 
району Івано-Франківської області 

20,0  20,0 

7618800 

Придбання комп'ютерної техніки 
Сливківської ЗОШ І-ІІ ст. в с. Сливки 
Рожнятівського району Івано-Франківської 
області 

10,0  10,0 



продовження додатка 1 

 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, об’єктів 
Сума, тис. грн. 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 

7618800 
Придбання проектора Дубівської ЗОШ  
І-ІІІ ст. в с. Дуба Рожнятівського району 
Івано-Франківської області 

10,0  10,0 

7618800 
Влаштування спортивного майданчика 
Перегінської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 
Рожнятівського району  

 150,0 150,0 

7618800 
Будівництво пішохідного моста через 
р. Бережниця по вул. Шевченка в 
с. Петранка Рожнятівського району 

 596,0 596,0 

 Тисменицький районний бюджет 0,0 850,0 850,0 

7618800 
Капітальний ремонт внутрішньої каналізації 
Павлівського навчально-виховного 
комплексу 

 100,0 100,0 

7618800 
Капітальний ремонт, перекриття даху 
Сілецької загальноосвітньої школи І-ІІ 
ступенів 

 215,0 215,0 

7618800 
Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей 
на енергозберігаючі) в будинку культури с. 
Тязів 

 185,0 185,0 

7618800 
Встановлення дитячого ігрового майданчика 
в м.Тисмениця 

 50,0 50,0 

7618800 
Будівництво водопроводу по вул. Шевська в 
м.Тисмениця Івано-Франківської області 

 100,0 100,0 

7618800 

"Нове будівництво навчально-виховного 
комплексу з використанням незавершеного 
будівництва середньої школи на 11 класів у 
с.Чукалівка Тисменицького району Івано-
Франківської області" (в т.ч. виготовлення 
ПКД) 

 200,0 200,0 

 Тлумацький районний бюджет 0,0 240,0 240,0 

7618800 
Капітальний ремонт Делівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Тлумацького району 

 140,0 140,0 

7618800 
Капітальний ремонт клубу в с. Жуків 
Тлумацького району 

 100,0 100,0 

 Болехівський міський бюджет 0,0 200,0 200,0 

7618800 
Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) 
в Тисівській ЗОШ І-ІІІ ступенів Болехівської 
міської ради Івано-Франківської області 

 200,0 200,0 

 Калуський міський бюджет 25,0 226,0 251,0 

7618800 

Зміцнення матеріально-технічної бази для 
Калуської загальноосвітньої школи № 6  
І-ІІІ ступенів в м. Калуші Івано-Франківської 
області 

25,0  25,0 

7618800 
Аварійно-відновлювальні роботи  
36-метрового мосту через річку Сівка в 
м. Калуші 

 226,0 226,0 

 Коломийський міський бюджет 0,0 300,0 300,0 

7618800 
Будівництво спортивного майданчика для 
міні-футболу зі штучним покриттям ЗОШ  
І-ІІІ ступенів № 4 ім. С.Лисенка в м. Коломиї 

 300,0 300,0 

 Яремчанський міський бюджет 0,0 200,0 200,0 

7618800 
Капітальний ремонт площадки території 
Микуличанської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Яремчанської міської ради 

 200,0 200,0 

 
 



продовження додатка 1 

 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, об’єктів 
Сума, тис. грн. 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 

 
Бюджет Витвицької об`єднаної 
територіальної громади 

25,0 33,0 58,0 

7618800 

Капітальний ремонт фасаду другого корпусу 
Церківнянської загальноосвітньої школи І-ІІ 
ступенів Витвицької ОТГ Долинського 
району Івано-Франківської області 

 33,0 33,0 

7618800 
Зміцнення матеріально-технічної бази для 
Витвицької школи І-ІІІ ступенів 

25,0  25,0 

 
Бюджет Старобогородчанської 
об`єднаної територіальної громади 

0,0 25,0 25,0 

7618800 

Встановлення огорожі для дитячо-
спортивного майданчика в с. Лесівка 
Старобогородчанської ОТГ 
Богородчанського району Івано-Франківської 
області 

 25,0 25,0 

 
Бюджет Матеївецької об`єднаної 
територіальної громади 

0,0 450,0 450,0 

7618800 

Капітальний ремонт адмінбудинку 
старостинського округу сіл Семаківці, 
Замулинці, Кринички Матеївецької сільської 
ради об`єднаної територіальної громади 
Коломицйського району 

 90,0 90,0 

7618800 

Капітальний ремонт столови 
Дебеславцівської ЗОШ І-ІІ ступенів 
Матеївцької об’єднаної територіальної 
громади Коломийського району 

 60,0 60,0 

7618800 

Капітальний ремонт адмінбудинку 
старостинського округу сіл Дебеславці, 
Залуччя, Ганнів, Липники Матеївецької 
сільської ради об`єднаної територіальної 
громади Коломицйського району 

 150,0 150,0 

7618800 

Капітальний ремонт внутрішнього туалету 
Пилипівського НВК Матеївецької сільської 
ради об`єднаної територіальної громади 
Коломийського району 

 40,0 40,0 

7618800 

Капітальний ремонт клубу в с. Кропивище 
Матеївецької сільської ради об`єднаної 
територіальної громади Коломийського 
району 

 110,0 110,0 

 
Бюджет Тлумацької об`єднаної 
територіальної громади 

0,0 278,0 278,0 

7618800 
Капітальний ремонт в Бортниківському НВК 
(ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ) в с. Бортники 
Тлумацького району 

 50,0 50,0 

7618800 

Зміцнення матеріально-технічної бази у 
Вікнянському НВК в с.Вікняни Тлумацької 
ОТГ Тлумацького району Івано-Франківської 
області 

 50,0 50,0 

7618800 
Будівництво спортивного майданчика для 
міні-футболу зі штучним покриттям в 
с. Прибилів Тлумацької міської ради 

 100,0 100,0 

7618800 
Придбання обладнання в інтерактивний 
клас для Тлумацької гімназії 

 78,0 78,0 

 
Бюджет Олешанської об`єднаної 
територіальної громади 

0,0 295,0 295,0 

7618800 

Капітальний ремонт дорожнього покриття 
вул. Січових Стрільців в с. Долина 
Олешанської сільської ради об`єднаної 
територіальної громади 

 295,0 295,0 



Додаток 2 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 23.06.2017 року № 46 

 
 

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 бюджету Сума, тис. грн. 

Верховинський 750,0 
Снятинський -750,0 
Всього: 0,0 

 
 



Додаток 3 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 23.06.2017 року № 46 

 
 

Розподіл  
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці 

між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого 
опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та 

водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з 
використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, 

транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам 
теплопостачання, централізованого питного водопостачання та 

водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифи, що 
затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи 

місцевого самоврядування 
 
 

Назва районного, міського 
бюджету 

Сума, тис. грн. 

Богородчанський  
Верховинський  
Галицький 55,92057 
Городенківський  
Долинський 1091,26859 
Калуський  
Коломийський  
Косівський  
Надвірнянський 86,55300 
Рогатинський  
Рожнятівський 858,41813 
Снятинський  
Тисменицький  
Тлумацький 126,61977 
м. Болехів  
м. Бурштин  
м. Івано-Франківськ 4327,42100 
м. Калуш  
м. Коломия  
м. Яремче  
Всього: 6546,20106 

 



Додаток 4 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 23.06.2017 року № 46 

 
 

Перерозподіл  
обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 

державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і 

прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках 
сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 

дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного 

вихователя на 2017 рік 
 
 

Назва районного, міського 
бюджету 

Сума, тис. грн. 
(загальний фонд) 

Богородчанський  
Верховинський -100,0 
Галицький 150,0 
Городенківський  
Долинський  
Калуський  
Коломийський 100,0 
Косівський -98,0 
Надвірнянський -50,0 
Рогатинський  
Рожнятівський 156,0 
Снятинський  
Тисменицький  
Тлумацький  
м. Болехів  
м. Бурштин  
м. Івано-Франківськ -158,0 
м. Калуш  
м. Коломия  
м. Яремче  
Всього: 0,0 

 
 
 



Додаток 5 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань 
бюджету, фінансів та податків 
від 23.06.2016 року № 46 

 
внесення змін до Переліку культурно-мистецьких заходів на 2017 рік 

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

№ 
п/п 

Найменування заходу 
Час 

проведення 
Виконавець 

Сума,  
тис. гривень 

1 Непередбачені видатки (п. 8.10) 
упродовж 

року 

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

-72,1 

2 
Поїздка муніципального камерного хору "Галицькі 
передзвони" для участі в заходах вшанування 
Т.Г.Шевченка у м. Сігету Мармацієй (Румунія) (п. 8.11) 

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

+6,5 

3 
Обласний етап Всеукраїнського конкурсу дитячого читання 
"Найкращий читач України-2017"  

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

+7,0 

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

-20,0 

5 Обласний відкритий фольклорний фестиваль "Писанка" квітень 
Управління  культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний центр 
культури і туризму Прикарпаття 

+20,0 

6 
Фестиваль портретної фотографії ім. С.Назаренка 
"Фотопортрет-2017" 

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

+10,0 

7 
Обласна естафета "Воскресне волі дух і наша слава", 
присвячена 75-річниці УПА 

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

+9,0 

8 
Міжнародний етнокультурний фестиваль краї Карпатського 
Єврорегіону "Карпатський простір" 

травень 

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

+739,6 

Всього:   +700,0 



Додаток 6 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 23.06.2017 року № 46 

 
 

Внесення змін до переліку заходів на 2017 рік 
Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки 

 
№ з/п 
підпро-
грами 

Найменування заходу 
Сума, 
грн. 

 
Департамент освіти, науки та молодіжної політики  

облдержадміністрації 
 

 Підпрограма 2. Розвиток загальної середньої освіти  

2.12 

Забезпечити: 

-90000 
– передплату науково-методичної, педагогічної та літературно-
публіцистичної преси для педагогічних колективів; 
– навчальні заклади науковими, навчально-методичними посібниками, 
розробками та іншою методичною літературою 

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

-1000000 

2.24 
Забезпечення зміцнення  матеріально-технічної бази загальноосвітніх 
навчальних закладів  

-880000 

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

-500000 

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

-500000 

 Всього -2970000 
 Підпрограма 4. Обдаровані діти  

4.3 

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

100000 

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

-10000 

 Всього  90000 

 
Підпрограма 6. Інформатизація та комп’ютеризація загальної 

середньої освіти 
 

6.1 
Забезпечувати загальноосвітні навчальні заклади навчальними 
комп’ютерними комплексами, мультимедійними класами. Провести 
заміну застарілої комп’ютерної техніки 

-1000000 

 Всього -100000 
 Підпрограма 7. Шкільний автобус  

7.6 
Передбачати в обласному та місцевих бюджетах кошти на придбання 
автобусів для перевезення учнів та педагогічних працівників, які 
проживають у сільській місцевості 

14053200 

 Всього 14053200 
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