
  
УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія обласної ради 

з питань бюджету, фінансів та податків 
 
 
 
 

 
 
 

Протокол № 57 
 засідання постійної комісії обласної ради 

з питань бюджету, фінансів та податків  
 
від 13.12.2017 року 
м. Івано-Франківськ 

 
Всього членів комісії: 12 чол. 
Присутні: М.Палійчук, Б.Кобилянський, 
М.Кузьма, І.Данів, В.Дудкевич, П.Книшук, 
Г.Макота, О.Мельниченко, В.Попович, 
Д.Сіреджук  
 
Запрошені: 
І.Мацькевич – директор департаменту 
фінансів облдержадміністрації. 
 
Брали участь у роботі комісії: 
Н.Косаревич – начальник відділу з питань 
бюджету та обласних програм виконавчого 
апарату обласної ради; 
Р.Микитин – заступник начальника відділу з 
питань бюджету та обласних програм 
виконавчого апарату обласної ради. 
 
Голова постійної комісії: М.Палійчук  
 
Секретар постійної комісії: М. Кузьма 
 

Порядок денний: 
 
1. Про передачу бюджетних призначень. 
2. Різне. 
 
1. Слухали: І.Мацькевич про передачу бюджетних призначень. 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

12.12.2017 року № 1282/0/2-17/01-132 зменшити бюджетні призначення службі у 
справах дітей облдержадміністрації за КПКВКМБ 2013112 "Заходи державної 
політики з питань дітей та їх соціального захисту" по спеціальному фонду 

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

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



(видатки розвитку) на суму 4918,6 тис. гривень та відповідно збільшити їх 
департаменту фінансів облдержадміністрації по загальному фонду (видатки 
розвитку) за КПКВКМБ 7618690 "Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на будівництво (капітальний ремонт) реконструкцію малих групових 
будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво (придбання) житла 
для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-
кошторисної документації" на суму 4918,6 тис. гривень та спрямувати як 
субвенції місцевим бюджетам в сумі 4860,772 тис. гривень, а саме:  

міському бюджету міста Болехова – 609,714 тис. гривень;     
міському бюджету міста Івано-Франківська – 1517,027 тис. гривень; 
міському бюджету міста Калуша – 1219,428 тис. гривень; 
Верховинському районному   бюджету – 913,603 тис. гривень; 
Городенківському районному   бюджету – 601,0 тис. гривень. 
При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету 

розвитку спеціального фонду обласного бюджету на суму 4918,6 тис. гривень. 
 
Голосували: 
"за" – 10 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 

 
 
Голова постійної комісії Микола Палійчук 
 
 
 
Секретар постійної комісії  Микола Кузьма 


