
  
УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія обласної ради 

з питань бюджету, фінансів та податків 
 
 
 
 

 
 
 

Протокол № 47 
 засідання постійної комісії обласної ради 
з питань бюджету, фінансів та податків  

 
від 28.07.2017 року 
м. Івано-Франківськ 

 
Всього членів комісії: 12 чол. 
Присутні: М.Палійчук, Б.Кобилянський, 
М.Кузьма, І.Данів, Г.Макота, В.Попович, 
Д.Сіреджук  
 
Запрошені: 
В.Гладій – перший заступник голови 
обласної ради; 
Ю.Черневий – голова постійної комісії 
обласної ради з питань гуманітарної політики 
та свободи слова; 
Н.Іванів – директор департаменту 
будівництва, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації, депутат обласної 
ради; 
І.Мацькевич – директор департаменту 
фінансів облдержадміністрації; 
В.Кімакович – директор департаменту освіти, 
науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації; 
І.Зельманович – в.о. головного бухгалтера 
департаменту освіти, науки та молодіжної 
політики облдержадміністрації; 
В.Федорів – заступник директора 
департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації; 
С.Микицей – заступник директора 
департаменту – начальник управління 
соціального захисту населення 
департаменту соціальної політики 
облдержадміністрації 

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

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



К.Лисейко – заступник начальника 
управління спорту облдержадміністрації; 
М.Корнелюк – заступник начальника 
управління культури, національностей та 
релігій облдержадміністрації; 
М.Гуменяк – начальник відділу 
бухгалтерського обліку та матеріально-
технічного забезпечення виконавчого 
апарату обласної ради. 
 
Брали участь у роботі комісії: 
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 внесення змін до рішення обласної ради від 30.06.2017.  

№ 531-16/2017 (по Матеївецькій ОТГ). 
4. Про внесення змін до рішень обласної ради. 
5. Про перерозподіл бюджетних призначень по управлінню спорту 

облдержадміністрації. 
6. Про внесення змін до переліку культурно-мистецьких заходів на 2017 рік. 
7. Про внесення змін до кошторисних призначень обласної ради. 
8. Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі 
приміщення для сімей загиблих осіб. 

9. Про передачу бюджетних призначень. 
10. Про внесення змін до календарного плану заходів на 2017 рік обласної 

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

11. Про перерозподіл бюджетних призначень по департаменту освіти, 
науки та молодіжної політики облдержадміністрації. 

12. Про перерозподіл бюджетних призначень по департаменту освіти, 
науки та молодіжної політики облдержадміністрації. 

13. Про внесення змін до календарного плану заходів на 2017 рік обласної 
цільової програми з оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки. 

14. Про субвенції з державного бюджету. 
15. Про перерозподіл бюджетних призначень по департаменту охорони 

здоров'я облдержадміністрації. 
16. Різне. 
 
1. Слухали: І.Мацькевич про внесення змін до обласного бюджету на 

2017 рік. 
Виступили: В.Попович, М.Палійчук. 



Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 
07.07.2017 року № 720/0/2-17/01-132: 

1. Врахувати у доходах загального фонду обласного бюджету субвенції з 
місцевих бюджетів за КБКД 41035000 "Інші субвенції" та спрямувати їх 
департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації по загальному фонду 
(видатки споживання) (для Служби автомобільних доріг в області) за КПКВКМБ 
4716650 "Утримання та розвиток інфраструктури доріг", а саме з: 

– Делятинського селищного бюджету Надвірнянського району в сумі 
300,0 тис. гривень для співфінансування об`єкту "Поточний середній ремонт 
автомобільної дороги загального користування державного значення Н-09 
Мукачеве – Львів на ділянці км 218+400 – км 317+698 Івано-Франківської 
області"; 

– Ланчинського селищного бюджету Надвірнянського району в сумі 
50,0 тис. гривень для співфінансування об`єкту "Поточний середній ремонт 
автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-05 
Делятин - Раківчик на ділянці км 0+000 – км 28+029"; 

– Стримбівського сільського бюджету Надвірнянського району в сумі 
100,0 тис. гривень для співфінансування об`єкту "Поточний середній ремонт 
автомобільної дороги загального користування державного значення Н-09 
Мукачеве – Львів на ділянці км 218+400 – км 317+698 Івано-Франківської 
області". 

– Лоївського сільського бюджету Надвірнянського району в сумі 500,0 тис. 
гривень для співфінансування об`єкту "Поточний середній ремонт 
автомобільної дороги загального користування державного значення Н-09 
Мукачеве – Львів на ділянці км 218+400 – км 317+698 Івано-Франківської 
області". 

2. 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 
6 799,198 тис. гривень згідно з додатком 1. 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
2. Слухали: І.Мацькевич про внесення змін до обласного бюджету на 

2017 рік. 
Виступили: В.Попович, В.Гладій, М.Палійчук. 
Вирішили:  
1) відповідно до листа обласної державної адміністрації від 27.07.2017 року 

№ 775/0/2-17/01-132: 

1. Відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. 
№ 463-р та від 19.07.2017 р. № 484-р "Деякі питання розподілу у 2017 році 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 



щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" врахувати у доходах 
спеціального фонду обласного бюджету субвенцію з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій за КБКД 41034500 в сумі 75 561,0 тис. гривень. 

2. Врахувати у доходах спеціального фонду обласного бюджету субвенції з 
місцевих бюджетів, а саме: 

– з Долинського районного бюджету в сумі 284,465 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" на 
фінансування об’єкта "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів в с. Вишків 
Долинського району Івано-Франківської області (нове будівництво) (коригування 
робочого проекту) – 284,465 тис. гривень"; 

– з Єзупільського селищного бюджету Тисменицького району в сумі 
36,0 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 покрівлі 
приміщення головного корпусу обласного дитячого психоневрологічного 
санаторію в селищі Єзупіль Тисменицького району; 

– з Івано-Франківського міського бюджету в сумі 50,0 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 
проведення реставраційних робіт приміщень Народного дому "Просвіта" на 
вул. Грушевського, 18 в м. Івано-Франківську. 

 3. Врахувати у доходах загального фонду обласного бюджету субвенції з 
місцевих бюджетів а саме: 

– з Коломийського міського бюджету для Національного музею народного 
мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського та спрямувати її 
управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації по 
загальному фонду за КПКВКМБ 2414070 "Музеї і виставки" в сумі 150,0 тис. 
гривень.  

– з Рожнятівського районного бюджету в сумі 150,0 тис. гривень за КБКД 
41035000 "Інші субвенції" та спрямувати її департаменту будівництва, житлово-
комунального господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації (для Служби автомобільних доріг в області) по 
загальному фонду (видатки споживання) за КПКВКМБ 4716650 "Утримання та 
розвиток інфраструктури доріг" для поточного ремонту дороги Долина-Грабів-
Цінева на ділянці Цінева-Ясеновець; 

– з Долинського районного бюджету в сумі 300,0 тис. гривень за КБКД 
41035000 "Інші субвенції" та спрямувати її департаменту будівництва, житлово-
комунального господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації (для служби автомобільних доріг в області) по загальному 
фонду (видатки споживання) за КПКВКМБ 4716650 "Утримання та розвиток 
інфраструктури доріг" для поточного ремонту дороги загального користування 
державного значення Н10 Стрий-Мамалига (в межах м. Долина); 

– субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання 
ангіографічного обладнання в сумі 6217,9 тис. гривень та спрямувати її 
департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації по спеціальному фонду 



(видатки розвитку) за КПКВКМБ 1412030 "Спеціалізована стаціонарна медична 
допомога населенню". 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в 6217,9 тис. гривень. 

– з Болехівського міського бюджету в сумі 50,0 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)”; 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 50,0 тис. гривень. 

4. 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 
384,85446 тис. гривень згідно з додатком 2. 

5. 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 3. 

6. Спрямувати кошти з резервного фонду обласного бюджету як субвенцію 
Снятинському районному бюджету в сумі 10,0 тис. гривень для надання 
одноразової допомоги жительці села Бучачки (вул. Л. Українки, 40) Білик Наталії 
Петрівній для перевезення тіла чоловіка Білика Віталія Миколайовича, який 
трагічно загинув у республіці Польща 27.03.2017 року (розпорядження 
облдержадміністрації та обласної ради від 14.07.2017 р. № 395/601-р). 

7. Погодити внесення змін до рішення обласної ради від 30.06.2017. 
№ 531-16/2017 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", а саме: 

7.1. У пункті 8.6 слова та цифри "Косівському районному бюджету – в сумі 
35,0 тис. гривень для впровадження міні-котельні, газифікації Будинку культури 
с. Брустури" замінити на "Бюджету Космацької селищної ради об’єднаної 
територіальної громади Косівського району – в сумі 35,0 тис. гривень для 
впровадження міні-котельні, газифікації Будинку культури с. Брустури". 

7.2. У додатку 2: 
по головному розпоряднику коштів "Косівський районний бюджет" вилучити 

позицію "7618800 "Капітальний ремонт ФАПу в с. Прокурава Косівського 
району – 20,0 тис. гривень"; 

доповнити додаток розпорядником коштів "Бюджет Космацької об’єднаної 
територіальної громади" та позицією "7618800 "Капітальний ремонт ФАПу в 
с. Прокурава Косівського району – 20,0 тис. гривень" (спеціальний фонд). 



8. Погодити розпорядження облдержадміністрації та обласної ради від 
11.07.2017 р. № 386/590-р "Про внесення змін до розпорядження 
облдержадміністрації та обласної ради від 11.05.2017 р. № 245/396-р." та 
відповідно внести зміни у протокол засідання постійної комісії обласної ради з 
питань бюджету, фінансів та податків від 25.05.2017 року № 44, а саме у пункті 7 
цифри КПКВКМБ "5328370" замінити цифрами "5329110". 

9. Перенести розгляд пункту 7 листа ОДА від 27.07.2017 року  
№ 775/0/2-17/01-132 на наступне засідання постійної комісії; 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
2) Врахувати у доходах спеціального фонду обласного бюджету субвенції з 

місцевих бюджетів, а саме: 
– з Рогатинського районного бюджету в сумі 294,770 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": 

на капітальний ремонт даху Нижньолипицької сільської лікарняної 
амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Нижня Липиця 
Рогатинського району Івано-Франківської області в сумі – 28,047 тис. гривень; 

на капітальний ремонт даху Букачівської міської лікарні по 
вул. Чорновола, 44 смт. Букачівці Рогатинського району Івано-Франківської 
області в сумі 54,045 тис. гривень; 

на капітальний ремонт даху Букачівської міської лікарні (утеплення 
фасадів) по вул. Чорновола, 44 в смт. Букачівці Рогатинського району Івано-
Франківської області в сумі – 54,032 тис. гривень; 

на капітальний ремонт даху, утеплення фасаду, заміна вікон та дверей 
Беньківської сільської лікарської амбулаторії в с. Беньківці Рогатинського 
району Івано-Франківської області в сумі – 55,094 тис. гривень; 

на капітальний ремонт Колоколинської сільської лікарської амбулаторії 
(заміна вікон та утеплення фасадів) в с. Колоколин Рогатинського району Івано-
Франківської області в сумі – 26,018 тис. гривень; 

на капітальний ремонт Княгиницької сільської лікарської амбулаторії 
(заміна вікон та утеплення фасадів) в с. Княгиничі Рогатинського району Івано-
Франківської області в сумі – 31,040 тис. гривень; 

на капітальний ремонт по заміні вікон та дверей на металопластикові у 
Васючинській ЗОШ І-ІІІ ст. Рогатинської районної ради в сумі – 46,494 тис. 
гривень; 

– з Долинського районного бюджету в сумі 199,962 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" на 
капітальний ремонт даху з утепленням фасаду для підвищення 
енергозбереження будівлі неврологічного відділення Долинської ЦРЛ по 
вул. О. Грицей, 15 в м. Долина Івано-Франківської області"  

– з Богородчанського районного 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 
4716310 "Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій" для 
співфінансування проекту регіонального розвитку "Загальноосвітня школа  
І-ІІ ступенів в с. Раковець Богородчанського району Івано-Франківської області – 
нове будівництво". 

 
3) Спрямувати частину вільного залишку коштів загального фонду 

обласного бюджету, який склався на 01.01.2017 року: 
– обласній раді за КПКВКМБ 0118600 "Інші видатки" на виконання заходів 

програми з виконання робіт із землеустрою для забезпечення оформлення 
права на земельні ділянки спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст області на 2017-2018 роки в сумі 60,0 тис. гривень; 

– для надання субвенції з обласного бюджету департаменту фінансів 
облдержадміністрації за КПКВКМБ 7618370 "Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання програм соціального-економічного та 
культурного розвитку регіонів" на виконання заходів програми соціально-
економічного та культурного розвитку області на 2017 рік в сумі 50,0 тис. 
гривень на покращення матеріально-технічного забезпечення. 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
3. Слухали: Про внесення змін до рішення обласної ради від 30.06.2017.  

№ 531-16/2017. 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа Матеївецької сільської ради об’єднаної 

територіальної громади Коломийського району від 24.07.2017 року  
№ 470/02-06/01 погодити внесення змін до рішення обласної ради від 
30.06.2017. № 531-16/2017, а саме у додатку 2 по головному розпоряднику 
коштів "Бюджет Матеївецької об’єднаної територіальної громади" викласти в 
новій редакції такі позиції: 

– "7618800 "Капітальний ремонт адмінбудинку старостинського округу сіл 
Семаківці, Замулинці, Кринички Матеївецької сільської ради об`єднаної 
територіальної громади Коломийського району – 150,0 тис. гривень"; 

– "7618800 " Капітальний ремонт адмінбудинку старостинського округу сіл 
Дебеславці, Залуччя, Ганнів, Липники Матеївецької сільської ради об`єднаної 
територіальної громади Коломийського району – 90,0 тис. гривень". 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
4. Слухали: Н.Іваніва про внесення змін до рішень обласної ради. 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

28.07.2017 року № 783/0/2-17/01-132 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 3 по розпоряднику коштів "Департамент будівництва, житлово-
комунального господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації": 

– у позиції "4716310 Капітальний ремонт відділення радіології КЗ 
"Прикарпатський клінічний онкологічний центр" цифри "1000,0" замінити 
цифрами "995,8"; 

– доповнити перелік об’єктів наступною позицією: "Капітальний ремонт 
моста через р. Чорна Річка на автомобільній дорозі Верхній Ясенів – Голови,  
км 5+779 в с. Красноїлля Верховинського району – 4,2 тис. гривень; 

у додатку 4 по розпоряднику коштів "Департамент будівництва, житлово-
комунального господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації" назву об’єкта "Капітальний ремонт приміщень районного 
будинку культури відділу культури Калуської РДА" замінити на "Ремонтно-
реставраційні роботи районного будинку культури на вул. Шевченка, 8 в 
м. Калуші Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення проектно-
кошторисної документації)"; 

2) рішення обласної ради від 24.03.2017 № 466-13/2017 "Про розподіл 
коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 2017 рік", а саме, кошти в сумі 
100,0 тис. гривень, передбачені департаменту будівництва, житлово-
комунального господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації на "Капітальний ремонт дороги загального користування 
місцевого значення в с. Дем’янів Галицького району", спрямувати Галицькому 
районному бюджету, при цьому змінити назву об’єкта на "Капітальний ремонт 
дорожнього покриття вул. Приміська в с. Дем’янів Галицького району". 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
5. Слухали: К.Лисейка про перерозподіл бюджетних призначень по 

управлінню спорту облдержадміністрації. 
Виступили: В.попович, М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

26.06.2017 року № 682/0/2-17/01-132 погодити перерозподіл бюджетних 
призначень в межах загального обсягу коштів, передбачених управлінню спорту 
облдержадміністрації на 2017 рік, за КПКВКМБ 1315031 "Утримання та 
навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл", на суму 15,0 тис. гривень, зменшивши їх по загальному фонду (видатки 
споживання) за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" та відповідно 
збільшивши видатки по спеціальному фонду (видатки розвитку) за КЕКВ 3110 
"Придбання обладнання і предметів довгострокового користування". 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) на суму 15,0 тис. гривень.  

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
6. Слухали: М.Корнелюк про внесення змін до переліку культурно-

мистецьких заходів на 2017 рік. 
Виступив: М.Палійчук. 



Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 
19.07.2017 року № 747/0/2-17/01-132 погодити внесення змін до переліку 
культурно-мистецьких заходів на 2017 рік, зокрема, за КПКВКМБ 2414030 
"Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи" 
для виконання регіональної цільової програми "Культура Івано-Франківщини" на 
2016-2020 роки: 

 

Назва заходу Час 
проведення 

Відповідальні за проведення 
заходу 

Сума, 
тис.грн. 

Непередбачені витрати 
(п. 8.10) 

протягом 
року 

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

-15,0 

Участь народного 
аматорського ансамблю пісні і 
танцю "Прикарпаття" Будинку 
культури смт. Отинія 
Коломийського району в 
Міжнародному фестивалі 
фольклору гірських народів в 
м. Закопане (Республіка 
Польща)  
(п. 8.11) 

серпень 

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

+15,0 

Всього:   0,0 
 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
7. Слухали: М.Гуменяк про внесення змін до кошторисних призначень 

обласної ради. 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної ради від 27.07.2017 року  

№ 11-198/1075/070 погодити  внесення змін до кошторисних призначень по 
обласній раді, а саме за КПКВКМБ 0118600 "Програма розвитку місцевого 
самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки" зменшити 
кошторисні призначення за КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню (надання 
адресної матеріальної допомоги)" на суму 8600 гривень та відповідно збільшити 
їх за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування" на суму 8600 гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) на суму 8600 гривень. 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
8. Слухали: С.Микицея про розподіл коштів субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб. 

Виступив: М.Палійчук. 



Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 
19.07.2017 року № 4771/1/1-17/01-007, за умови надання позитивного висновку 
постійною комісією обласної ради з питань захисту прав учасників і ветеранів 
антитерористичної операції на Сході України та їх сімей, погодити розподіл 
коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 
грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей 
загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з 
інвалідністю І-ІІ групи, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону 
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які 
втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала 
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час 
безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення 
житлових умов, на 2017 рік" (додаток 4). 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
9. Слухали: С.Микицея про передачу бюджетних призначень. 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

28.07.2017 року № 781/0/2-17/01-132, за умов надання позитивного висновку 
постійною комісією обласної ради з питань захисту прав учасників і ветеранів 
антитерористичної операції на Сході України та їх сімей, погодити передачу 
бюджетних призначень, а саме, зменшити бюджетні призначення, передбачені у 
2017 році департаменту соціальної політики облдержадміністрації, за КПКВКМБ 
1513400 "Інші видатки на соціальний захист населення" у загальному фонді 
обласного бюджету на виконання заходів 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 року № 1259-28/2014 (зі змінами) на суму 
520,0 тис. грн. та відповідно збільшити їх департаменту фінансів 
облдержадміністрації за КПКВКМБ 7618800 "Інші субвенції" для надання 
субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів 
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) (додаток 5). 

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



 
10. Слухали: С.Микицея про внесення змін до календарного плану заходів 

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

Виступили: В.Попович, Б.Кобилянський, М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

28.07.2017 року № 779/0/2-17/01-132 погодити внесення змін до календарного 
плану заходів на 2017 рік обласної комплексної Програми соціального захисту 
населення Івано-Франківської області на 2017-2021 роки (додаток 6). 

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

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

19.07.2017 року № 745/0/2-17/01-132: 

1. Здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, 
передбачених у 2017 році департаменту освіти, науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації, перерозподіл видатків шляхом: 

зменшення їх обсягу по загальному фонду (видатки споживання) за: 
КПКВКМБ 1011090 "Надання позашкільної освіти позашкільними 

закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" на суму 1427,0 тис. 
гривень, в тому числі на оплату праці – 1170,0 тис. гривень; 

КПКВКМБ 1011120 "Підготовка кадрів вищими навчальними закладами  
І і ІІ рівнів акредитації" на суму 665,0 тис. гривень; 

КПКВКМБ 1011220 "Інші освітні програми" на суму 290,0 тис. гривень; 
збільшення їх обсягу по загальному фонду (видатки споживання) 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 140,0 тис. гривень; 

КПКВКМБ 1011100 "Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними 
закладами та іншими закладами освіти" на суму 1792,0 тис. гривень, в тому 
числі на оплату праці – 1470,0 тис. гривень; 

збільшення їх обсягу 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 150,0 тис. гривень; 

КПКВКМБ 1011120 "Підготовка кадрів вищими навчальними закладами  
І і ІІ рівнів акредитації" на суму 300,0 тис. гривень;  

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду на суму 450,0 тис. гривень. 

2. Здійснити передачу бюджетних призначень, передбачених у 2017 році 
департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації за 
КПКВКМБ 1011220 "Інші освітні програми" по спеціальному фонду (видатки 
розвитку) обласного бюджету в сумі 2600,0 тис. гривень, департаменту 
будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та 
архітектури облдержадміністрації за КПКВКМБ 4716310 "Реалізація заходів 



щодо інвестиційного розвитку території" по спеціальному фонду (видатки 
розвитку), а саме: 

– для реконструкції Черченського обласного навчально-реабілітаційного 
центру Івано-Франківської обласної ради з добудовою корпусу в с. Черче 
Рогатинського району Івано-Франківської області в сумі 1 500,0 тис. гривень; 

– для проведення капітального ремонту (заміни старих віконних блоків на 
енергозберігаючі) приміщень навчальних закладів області в сумі 700,0 тис. 
гривень: 

Печеніжинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат – 300,0 тис. 
гривень; 

Тлумацька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат – 170,0 тис. 
гривень; 

Солотвинська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів – 
180,0 тис. гривень; 

Яблунівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат – 50,0 тис. 
гривень; 

– для проведення капітального ремонту приміщення Прикарпатського 
військово-спортивного ліцею-інтернату в сумі 400,0 тис. гривень. 

3. Здійснити передачу бюджетних призначень, передбачених у 2017 році 
департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації за 
КПКВКМБ 1011100 "Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними 
закладами та іншими закладами освіти" по загальному фонду (видатки 
споживання) обласного бюджету у сумі  250,0 тис. грн., департаменту фінансів 
облдержадміністрації за КПКВКМБ 7618800 "Інші субвенції" для надання 
субвенції з обласного бюджету Івано-Франківському міському бюджету по 
загальному фонду (видатки споживання) для оновлення меблів у гуртожитках, 
навчальних кабінетах і майстернях, лабораторіях, актових та спортивних залах 
професійно-технічних навчальних закладів на виконання заходів Програми 
розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки: 

Івано-Франківський професійний політехнічний ліцей – 40,0 тис. гривень; 
Івано-Франківський професійний будівельний ліцей – 110,0 тис. гривень; 
Центр професійно-технічної освіти № 1 – 100,0 тис. гривень. 
 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
12. Слухали: В.Кімаковича про перерозподіл бюджетних призначень по 

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

28.07.2017 року № 782/0/2-17/01-132: 

1. Здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, 
передбачених у 2017 році департаменту освіти, науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації, перерозподіл видатків  шляхом  зменшення їх обсягу за 
КПКВКМБ 1011220  "Інші освітні програми" по спеціальному фонду (видатки 
розвитку) обласного бюджету на суму 287 443гривні та збільшення їх обсягу 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)" по 
загальному фонду (видатки споживання) на суму 287,443 тис. гривень. 



При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) на суму 287,443 тис. гривень. 

2. Внести зміни до переліку заходів на 2017 рік Програми розвитку освіти 
Івано-Франківщини на 2016-2023 роки (додаток 7). 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
13. Слухали: В.Кімаковича про внесення змін до календарного плану 

заходів на 2017 рік обласної цільової програми з оздоровлення та відпочинку 
дітей на 2016-2020 роки. 

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

20.07.2017 року № 749/0/2-17/01-132 погодити внесення змін до календарного 
плану заходів на 2017 рік обласної цільової програми з оздоровлення та 
відпочинку дітей на 2016-2020 роки (додаток 8). 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
14. Слухали: В.Кімаковича про субвенції з державного бюджету. 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

28.07.2017 року № 780/0/2-17/01-132: 

1. Спрямувати залишок 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 місцевим бюджетам на проведення заходів з 
впровадження енергозберігаючих технологій в опорних школах, які утворилися в 
поточному році, в сумі 4 470,0 тис. гривень: 

Галицькому районному бюджету – 1 490,0 тис. гривень (Дубівецька ЗОШ  
І-ІІІ ступенів); 

Рогатинському районному бюджету – 1 490,0 тис. гривень 
(Верхньолипицька ЗОШ І-ІІІ ступенів); 

Тлумацькому районному бюджету – 1 490,0 тис. гривень (Обертинська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів). 

2. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 липня 
2017 року № 441-р "Про перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами у 2017 році" затвердити зменшення обсягу субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам для надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами в сумі 118,5 тис. гривень згідно з 
додатком 9. 

 
 



Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
15. Слухали: І.Мацькевич про перерозподіл бюджетних призначень по 

департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації. 
Виступили: В.Федорів, В.Гладій, М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа департаменту охорони здоров'я 

облдержадміністрації від 27.07.2017 року № 733/03-10/11 погодити 
перерозподіл видатків обласного бюджету у межах загального обсягу 
бюджетних призначень, передбачених департаменту охорони здоров’я обласної 
державної адміністрації на 2017 рік, а саме, зменшити бюджетні призначення за 
КПКВКМБ 1412220 "Інші заходи в галузі охорони здоров’я" на виконання 
комплексної програми "Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020" по 
спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 800,0 тис. гривень та відповідно 
збільшити їх за КПКВКМБ 1412220 "Інші заходи в галузі охорони здоров’я" по 
спеціальному фонду на виконання регіональної цільової програми 
"Репродуктивне здоров’я населення Івано-Франківської області" на період до 
2020 року на суму 800,0 тис. гривень.  

 
16. Різне. 
 
16.1. Слухали: І.Даніва про надання матеріальної допомоги на поліпшення 

житлових умов. 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: доручити департаменту фінансів та департаменту соціальної 

політки облдержадміністрації опрацювати питання щодо виділення коштів з 
обласного бюджету для надання матеріальної допомоги на поліпшення 
житлових умов Юрійчук Ольги Василівни, жительки м. Калуша, в сім'ї якої 
народилася трійня. 

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

 
Голова постійної комісії Микола Палійчук 
 
 
 
Секретар постійної комісії  Микола Кузьма 
 
 



Додаток 1 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 28.07.2017 року № 47 

 
 

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  
Городенківський  
Долинський 181,610 
Калуський  
Коломийський  
Косівський  
Надвірнянський 93,962 
Рогатинський  
Рожнятівський 23,626 
Снятинський  
Тисменицький  
Тлумацький  
м. Болехів  
м. Бурштин  
м. Івано-Франківськ  
м. Калуш 6500,000 
м. Коломия  
м. Яремче  
Всього: 6799,198 

 
 



Додаток 2 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 28.07.2017 року № 47 

 
 

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  
Городенківський  
Долинський  
Калуський  
Коломийський  
Косівський  
Надвірнянський  
Рогатинський  
Рожнятівський  
Снятинський 16,32126 
Тисменицький  
Тлумацький  
м. Болехів  
м. Бурштин  
м. Івано-Франківськ  
м. Калуш 368,5332 
м. Коломия  
м. Яремче  
Всього: 384,85446 

 
 
 
 



Додаток 3 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 28.07.2017 року № 47 

 
 

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  
Галицький  
Городенківський  
Долинський  
Калуський  
Коломийський  
Косівський -65,7 
Надвірнянський  
Рогатинський  
Рожнятівський  
Снятинський  
Тисменицький  
Тлумацький  
м. Болехів  
м. Бурштин 117,5 
м. Івано-Франківськ -51,8 
м. Калуш  
м. Коломия  
м. Яремче  
Всього: 0,0 

 
 

 
 
 



Додаток 4 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 28.07.2017 року № 47 

 
 

Розподіл   
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей 
загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб 
з інвалідністю І-ІІ групи, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, 
інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 

захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов, на 

2017 рік, за КТПКВКМБ 1518580  
 

Назва районного, міського бюджету 
Сума, гривень 

(загальний 
фонд) 

Богородчанський 1 512 056,21 
Косівський 691 126,04 
Надвірнянський 820 930,00 
м. Бурштин 725 835,57 
м. Івано-Франківськ 2 448 504,81 
м. Коломия 561 321,91 
м. Калуш 1 112 657,46 
Всього: 7 872 432,00 

 
 
 
 
 
 
 



Додаток 5 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 28.07.2017 року № 47 

 
 

Розподіл субвенцій з обласного бюджету 
 

№ 
з/п 

Найменування 
місцевого бюджету 

На здійснення щомісячної 
виплати  дітям до 18 років та 

неповнолітнім братам і сестрам 
загиблих під час масових акцій 
громадського протесту в період 
з 21 листопада 2013 року по 

21 лютого 2014 року в розмірі 
прожиткового мінімуму, 
визначеного законом про 

Державний бюджет України на 
відповідний рік, грн. 

На додаткову виплату 
бійцям-добровольцям, 
які брали участь у 

захисті територіальної 
цілісності та 
державного 

суверенітету на Сході 
України, з розрахунку 
500,0 грн. в місяць на 

одну особу, грн. 

1 м. Івано-Франківськ 42110 126000 
2 м. Болехів 

 
7000 

3 м. Бурштин 
 

10500 
4 м. Калуш 

 
24500 

5 м. Коломия 
 

24500 
6 м. Яремче 

  

  
Разом по містах 
обласного значення 42110 192500 

1 Богородчанський 
 

21000 
2 Верховинський 

 
14000 

3 Галицький  
 

24500 
4 Городенківський 21055 24500 
5 Долинський 

 
10500 

6 Калуський  
 

10500 
7 Коломийський  36835 17500 
8 Косівський 

 
17500 

9 Надвірнянський 
 

14000 
10 Рогатинський 

 
10500 

11 Рожнятівський 
 

14000 
12 Снятинський 

 
24500 

13 Тисменицький  
 

14000 
14 Тлумацький 

 
10500 

  Разом по районах 57890 227500 
  Всього по області 100000 420000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 6 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань 
бюджету, фінансів та податків 
від 28.07.2017 року № 47 

 
Зміни до календарного плану заходів на 2017 рік 

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

коду 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Назва заходу Виконавець Термін 
виконання 

Сума, 
тис.грн. 

Зміни, що 
вносяться 

Уточнений 
план 

1513400 

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

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

впродовж 
року 

762,0 -30,0 732,0 

1513400 

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

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

впродовж 
року 

1500,0 +30,0 1530,0 

Всього за КТКВК 1513400 2262,0 0,0 2262,0 
 



Додаток 7 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 28.07.2017 року № 47 

 
 

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 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 

-287443 

 Всього -287443 
 



Додаток 8 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 28.07.2017 року № 47 

 
 

Внесення змін до календарного плану заходів на 2017 рік  
обласної цільової соціальної програми  

 оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки 
 

 

№ 
п/п Назва заходу Виконавець Термін 

виконання  

Обсяг 
фінансування, 

тис.грн. 

1. 

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

Департамент освіти, 
науки та молодіжної 

політики 
облдержадміністрації 

липень-
серпень 

+347,443 

Всього: +347,443 
 
 



Додаток 9 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 28.07.2017 року № 47 

 
Зменшення обсягу субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами 

 

Назва адміністративно-територіальної 
одиниці (місцевого бюджету ) 

Сума 
зменшення 

(грн.) 

1 2 
м. Болехів 5592,0 
м. Бурштин 1398,0 
м. Івано-Франківськ 5592,0 
м. Калуш 6990,0 
м. Коломия 5592,0 
Всього по містах 25164,0 
Верховинський  р-н 2796,0 
Галицький  р-н 1398,0 
Городенківський  р-н 5592,0 
Долинський  р-н 4194,0 
Калуський  р-н 1398,0 
Коломийський р-н 1398,0 
Косівський  р-н 5592,0 
Надвірнянський р-н 11184,0 
Рожнятівський  р-н 4194,0 
Снятинський  р-н 6990,0 
Тисменицький  р-н 2796,0 
Тлумацький  р-н 5592,0 
Всього по  районах  53124,0 
отг м. Тлумача 4194,0 
отг с. Матеївці 33222,0 
отг с. Старі Богородчани 2796,0 
Всього по отг 40212,0 
Всього по області 118500,0 

 
 


