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Постійна комісія обласної ради 

з питань бюджету, фінансів та податків 
 
 
 
 

 
 
 

Протокол № 58 
 засідання постійної комісії обласної ради 

з питань бюджету, фінансів та податків  
 
від 20.12.2017 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: 
О.Сич – голова обласної ради; 
В.Гладій – перший заступник голови 
обласної ради; 
С.Басараб – заступник голови обласної 
ради; 
В.Мельничук – голова постійної комісії 
обласної ради з питань регіональної 
політики, децентралізації та розвитку 
місцевого самоврядування; 
Н.Іванів – депутат обласної ради; 
О.Токарчук – 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; 
Г.Магулій – заступник директора 
департаменту будівництва, житлово-
комунального господарства, містобудування 
та архітектури облдержадміністрації; 
А.Пліхтяк – заступник начальника управління 
екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації; 
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В.Яворський – заступник директора 
департаменту соціальної політики 
облдержадміністрації; 
Р.Ванчак – начальник управління 
фінансового та інформаційного 
забезпечення – головний бухгалтер 
департаменту соціальної політики 
облдержадміністрації; 
Ю.Стефанчук – виконавчий директор Івано-
Франківського регіонального відділення 
"Асоціація міст України"; 
М. Стовбан – заступник директора 
департаменту – начальник управління 
організації та розвитку медичної допомоги 
населенню та медицини катастроф 
департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації; 
В.Федорів – заступник директора 
департаменту – начальник управління 
ресурсного і правового забезпечення, 
моніторингу та супроводу державних 
програм департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації; 
Т.Клим – перший заступник голови Івано-
Франківської обласної федерації футболу; 
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. 
 
Голова постійної комісії: М.Палійчук  
 
Секретар постійної комісії: М.Кузьма 
 

Порядок денний: 
 
1. Про проект рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2018 рік". 
2. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до обласного 

бюджету на 2017 рік". 
3. Про розподіл перевиконання дохідної частини загального фонду 

обласного бюджету 
4. Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік. 
5. Про перерозподіл обсягу субвенцій з державного бюджету місцевим 

бюджетам. 
6. Про проект рішення обласної ради "Про фінансування 

природоохоронних заходів за рахунок понадпланових річних надходжень у 
2017 році до обласного фонду охорони навколишнього природного 
середовища". 



7. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до рішення 
обласної ради від 15.09.2017. № 596-17/2017 "Про фінансування 
природоохоронних заходів за рахунок понадпланових річних надходжень у 
2017 році до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища" 
(зі змінами)". 

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

9. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до рішення 
обласної ради від 24.03.2017. № 466-13/2017 "Про розподіл коштів бюджету 
розвитку обласного бюджету на 2017 рік". 

10. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до регіональної 
цільової програми "Питна вода" на 2012-2020 роки". 

11. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до регіональної 
цільової програми зовнішнього освітлення селищних та сільських населених 
пунктів області до 2020 року". 

12. Про погодження розпорядження облдержадміністрації. 
13. Про внесення змін до календарного плану заходів на 2017 рік 

регіональної цільової програми "Духовне життя" на 2016-2020 роки. 
14. Про проект рішення обласної ради "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)". 

15. Про внесення змін до календарних планів заходів на 2017 рік 
регіональних (місцевих) програм. 

16. Про внесення змін до календарних планів заходів на 2017 рік 
регіональних (місцевих) програм. 

17. Про розподіл бюджетних коштів. 
18. Про передачу та перерозподіл бюджетних призначень департаменту 

охорони здоров'я облдержадміністрації. 
19. Про перерозподіл бюджетних призначень по департаменту освіти, 

науки та молодіжної політики облдержадміністрації. 
20. Про звернення жителя м. Івано-Франківська В. Омома. 
21. Різне 
 
1. Слухали: І. Мацькевич про проект рішення обласної ради "Про 

обласний бюджет на 2018 рік". 
Виступили: В.Попович, О.Сич, В.Гладій, М.Палійчук. 

Слухали: Про пропозиції депутата обласної ради О. Федишиної до проекту 
рішення "Про обласний бюджет на 2018 рік:, зокрема: 

1. Пункт 18 проекту рішення викласти в новій редакції: 
"Встановити, що розподіл вільного залишку коштів загального фонду та 

залишку коштів спеціального фонду, які сформуються станом на 01.01.2018 
року, здійснюється виключно рішенням сесії обласної ради на підставі рішення 
постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків.". 

2. Доповнити проекті рішення пунктом 19 (пункти 19 та 20 вважати 
пунктами 20 та 21 відповідно) такого змісту: 



"Головним розпорядникам коштів обласного бюджету використовувати 
електронну систему закупівель, визначену Законом України "Про публічні 
закупівлі", для закупівель, за якими вартість предмета закупівлі товару (товарів), 
послуги (послуг) дорівнює або перевищує 20 тисяч гривень, а робіт – 100,0 тис. 
гривень. 

У випадку прийняття рішення головним розпорядникам коштів обласного 
бюджету щодо делегування повноважень на розпорядження бюджетними 
коштами, делеговувати одночасно таким рішенням зобов’язання щодо 
використання електронної системи закупівель, визначеної Законом України "Про 
публічні закупівлі", для закупівель, за якими вартість предмета закупівлі товару 
(товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 20 тисяч гривень, а робіт – 
100,0 тис. гривень.". 

 
Голосували за першу пропозицію депутата обласної ради 

О.Федишиної: 
"за" – 1 
"утримались" – 1 
"проти" – 0 
Рішення не прийнято. 
 
Голосували за другу пропозицію депутата обласної ради 

О.Федишиної: 
"за" – 1 
"утримались" – 1 
"проти" – 0 
Рішення не прийнято. 
 
Слухали: Про пропозиції постійної комісії обласної ради з питань бюджету, 

фінансів та податків до проекту рішення "Про обласний бюджету на 2018 рік", а 
саме: 

1) Викласти в новій редакції: 
пункт 5 проекту рішення: 
Затвердити обсяг резервного фонду обласного бюджету на 2018 рік в сумі 

5200,0 тис. гривень.  
Обласній державній адміністрації спільно з обласною радою виділяти 

кошти з резервного фонду обласного бюджету на здійснення заходів згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 р. № 415 "Про 
затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету", а у 
обсягах більше 100,0 тис. гривень – після погодження з постійною комісією 
обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків, крім заходів, пов’язаних з 
обороноздатністю держави. 

Спрямовувати інші субвенції місцевим бюджетам на такі заходи за 
погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та 
податків з подальшим затвердженням на сесії обласної ради. 

пункт 12 проекту рішення: 
Головним розпорядникам коштів обласного бюджету забезпечити в 

першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників 
бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов 
оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення 
розрахунків за продукти харчування, придбання медикаментів та 
перев’язувальних матеріалів, за електричну та теплову енергію, 
водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які 
споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання 



енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, 
виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань: 

 
пункт 15 проекту рішення: 
Обласній державній адміністрації до 15.01.2018 року подати до обласної 

ради для погодження з постійними комісіями обласної ради: 
– з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною 

власністю, розвитку малого і середнього бізнесу, з питань розвитку 
промисловості, будівництва, архітектури, дорожнього та житлово-комунального 
господарства, з питань бюджету, фінансів та податків пропозиції щодо 
пооб’єктного розподілу бюджету розвитку обласного бюджету; 

– з питань екології та раціонального природокористування, з питань 
бюджету, фінансів та податків пропозиції щодо переліку природоохоронних 
заходів, що будуть фінансуватися за рахунок коштів обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища та переліку природоохоронних заходів, 
що будуть фінансуватися за рахунок залишку коштів обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища, що сформується станом на  
01.01.2018 року. 

пункт 18 проекту рішення: 
Встановити, що розподіл вільного залишку коштів загального фонду та 

залишку коштів спеціального фонду, які сформуються станом на  
01.01.2018 року у міжсесійний період здійснюється розпорядженнями голови 
обласної державної адміністрації та голови обласної ради за погодженням із 
постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків з 
подальшим затвердженням на сесії обласної ради. 

2) доповнити проекті рішення:  
пунктом 19 такого змісту: 
Головним розпорядникам коштів (виконавцям програм) підготувати та 

подати до обласної ради для розгляду відповідними постійними комісіями 
обласної ради та постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів 
та податків переліки заходів щодо реалізації галузевих регіональних цільових 
програм на 2018 рік, які проводитимуться в межах коштів, передбачених цим 
рішенням. 

Департаменту фінансів обласної державної адміністрації здійснювати 
фінансування програм, кошти на виконання яких передбачені в обласному 
бюджеті на 2018 рік, після погодження переліків заходів постійними комісіями 
обласної ради. 

пунктом 20 такого змісту: 
Дозволити департаменту охорони здоров'я обласної державної 

адміністрації як головному розпоряднику бюджетних коштів у разі неможливості 
забезпечення необхідного рівня спеціалізованої медичної допомоги у 
лікувально-профілактичних закладах області здійснювати видатки на лікування 
хворих за її межами у рамках бюджетних призначень, передбачених на 
виконання відповідних регіональних цільових програм. 

пунктом 21 такого змісту: 
Управлінню спорту обласної державної адміністрації погодити з постійними 

комісіями обласної ради з питань гуманітарної політики і свободи слова і з 
питань бюджету, фінансів та податків розподіл видатків, передбачених за 
КПКВКМБ 1115062 "Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 
здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні" для надання 
фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивного 
спрямування. 

 
 



пунктом 22 такого змісту: 
Департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації 

погодити з постійними комісіями обласної ради з питань гуманітарної політики 
та свободи слова і з питань бюджету, фінансів та податків пооб’єктний розподіл 
видатків, передбачених на виконання заходів Програми розвитку освіти Івано-
Франківщини на 2016-2023 роки. 

пунктом 23 такого змісту: 
Управлінню культури, національностей та релігій обласної державної 

адміністрації погодити з постійними комісіями обласної ради з питань 
гуманітарної політики і свободи слова і з питань бюджету, фінансів та податків 
розподіл видатків, передбачених за КПКВКМБ 1014082 Інші заходи в галузі 
культури і мистецтва" на проведення культурно-мистецьких заходів. 

пунктом 24 такого змісту: 
Департаменту соціальної політики облдержадміністрації погодити з 

постійними комісіями обласної ради з питань охорони здоров'я та соціальної 
політики, з питань бюджету, фінансів та податків розподіл видатків, 
передбачених за КПКВКМБ 0813240 "Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення" для надання фінансової підтримки громадським 
об'єднанням. 

пунктом 25 такого змісту: 
Головним розпорядникам коштів щотижнево після оплати товарів, робіт і 

послуг за бюджетні кошти оприлюднювати на офіційних інтернет-сторінках 
інформацію про постачальника із зазначенням ціни за одиницю товару та 
вартості робіт і послуг в розрізі підвідомчих закладів та установ. 

Рекомендувати підприємствам, які виконують будівельно-монтажні роботи 
на об'єктах соціально-культурної сфери області, на офіційних інтернет-сторінках 
оприлюднювати інформацію про детальну калькуляцію витрат таких робіт та 
ціни на будівельні матеріали, що використані для їх виконання. 

пунктом 26 такого змісту: 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації після 

затвердження місцевих бюджетів на 2018 рік провести аналіз їх забезпеченості 
видатками на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до 
встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної 
заробітної плати; проведення розрахунків за продукти харчування, придбання 
медикаментів та перев’язувальних матеріалів, за енергоносії, які споживаються 
бюджетними установами, та подати його обласній раді до 01.03.2018 року. 

пунктом 27 такого змісту: 
Обласній державній адміністрації щоквартально подавати інформацію 

обласній раді про виконання обласного бюджету у 2018 році за доходами і 
видатками за формою, встановленою постійною комісією обласної ради з 
питань бюджету, фінансів та податків. 

3) У зв’язку з цим пункти 19, 20 проекту рішення вважати відповідно 
пунктами 28, 29. 

 
Голосували за пропозиції постійної комісії обласної ради з питань 

бюджету, фінансів та податків: 
"за" – 10 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
Слухали: І.Мацькевич про внесення змін до проекту рішення обласної 

ради "Про обласний бюджет на 2018 рік", а саме: 
 



1) пункт 20 проекту рішення викласти в новій редакції: 
"Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови 

обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків (М. Палійчук)". 

 
2) по головному розпоряднику "Управління спорту облдержадміністрації": 
у додатку 3: 
КПКВКМБ 1115020 "Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної 

роботи серед осіб з інвалідністю інвалідів" замінити на КПКВКМБ 1115020 
"Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з 
інвалідністю"; 

КПКВКМБ 1115021 "Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з 
інвалідністю з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл" замінити на "КПКВКМБ 
1115021 Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і 
реабілітаційних шкіл"; 

КПКВКМБ 1115022 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 
та заходів зі спорту осіб з інвалідністю з інвалідного спорту" замінити на 
"КПКВКМБ 1115022 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та 
заходів зі спорту осіб з інвалідністю"; 

3) по головному розпоряднику "Управління культури, національностей та 
релігій облдержадміністрації" (в межах загального обсягу видатків): 

додаток 3 доповнити рядком  
КПКВКМБ 1014081, Код ТПКВКМБ/ТКВКБМС 4081 Код ФКВКБ 0829 

"Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва", 
Загальний фонд всього 2545,50 тис. гривень., видатки споживання 2545,50 тис. 
гривень, оплата праці 1045,90 тис. гривень, комунальні послуги 14,10 тис. 
гривень, разом 2545,50 тис. гривень та відповідно змінити обсяг підсумку за 
КПКВКМБ 1014080 Код ТПКВКМБ/ТКВКБМС 4080 "Інші заклади та заходи в 
галузі культури і мистецтва", Загальний фонд всього 4891,70 тис. гривень, 
видатки споживання 4891,70 тис. гривень, оплата праці 1045,90 тис. гривень, 
комунальні послуги 14,10 тис. гривень; Спеціальний фонд всього 2100,0 тис. 
гривень, з них розвитку 2100,0 тис. гривень, бюджет розвитку 2100,0 тис. 
гривень, з них капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються з 
загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) 2100,0 тис. 
гривень; Разом 6991,7 тис. гривень; 

4) у додатку 6: 
КПКВКМБ 1014080 Код ТПКВКМБ/ТКВКБМС 4080 Код ФКВКБ 0829 "Інші 

заклади та заходи в галузі культури і мистецтва" замінити на КПКВКМБ 1014081 
Код ТПКВКМБ/ТКВКБМС 4081 Код ФКВКБ 0829 "Забезпечення діяльності інших 
закладів в галузі культури і мистецтва"; 

5) по головному розпоряднику Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації: 

У додатку 3 
КПКВКМБ 0813102 "Забезпечення соціальними послугами стаціонарного 

догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та 
безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий 
вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби" замінити 
на КПКВКМБ 0813102 "Забезпечення соціальними послугами стаціонарного 
догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та 
безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, 
фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби". 

 
 



Голосували за пропозиції директора департаменту фінансів 
облдержадміністрації І.Мацькевич: 

"за" – 10 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
Вирішили: рекомендувати внести проект рішення "Про обласний бюджет 

на 2018 рік" на розгляд другого пленарного засідання дев’ятнадцятої сесії 
обласної ради з врахуванням прийнятих постійною комісією обласної ради з 
питань бюджету, фінансів та податків пропозицій. 

 
Голосували: 
"за" – 10 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
2. Слухали: І. Мацькевич про проект рішення обласної ради "Про внесення 

змін до обласного бюджету на 2017 рік". 
Виступили: В.Попович, О.Мельниченко, О.Сич, М.Палійчук. 
Вирішили: рекомендувати внести проект рішення "Про внесення змін до 

обласного бюджету на 2017 рік" на розгляд другого пленарного засідання 
дев’ятнадцятої сесії обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 10 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
3. Слухали: І.Мацькевич про розподіл перевиконання дохідної частини 

загального фонду обласного бюджету. 
Виступили: О.Мельниченко, В.Попович, М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

19.12.2017 року № 1312/0/2-17/01-132: 
1. Збільшити обсяг доходів загального фонду обласного бюджету на 

10854,0 тис. гривень, у тому числі: 
– податок та збір на доходи фізичних осіб – на 6 104,0 тис. гривень; 
– плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 

800,0 тис. гривень; 
– рентна плата за спеціальне використання води (крім рентної плати за 

спеціальне використання води водних об`єктів місцевого значення) – 1250,0 тис. 
гривень. 

– концесійні платежі щодо об`єктів комунальної власності (крім тих, які 
мають цільове спрямування згідно із законом) – 280,0 тис. гривень 

– рентна плата за користування надрами для видобування корисних 
копалин загальнодержавного значення – 1300,0 тис. гривень; 

– плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 
тютюновими виробами – 1120,0 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 по спеціальному фонду 
(видатки розвитку) в сумі 2300,0 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 2300,0 тис. гривень. 

Департаменту охорони здоров`я облдержадміністрації по спеціальному 
фонду (видатки розвитку) в сумі 4 012,0 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 4 012,0 тис. гривень. 

департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації 
по загальному фонду (видатки споживання) за КПКВКМБ 1011100 "Підготовка 
робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами 
освіти" на суму 3650,0 тис. гривень, (на оплату праці з нарахуваннями). 

для надання субвенції з обласного бюджету департаменту фінансів 
облдержадміністрації за КПКВКМБ 7618370 "Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та 
культурного розвитку регіонів" на виконання заходів програми удосконалення 
казначейського обслуговування коштів місцевих бюджетів у Івано-Франківській 
області на 2017 – 2018 роки в сумі 642,0 тис. гривень, з них: 

Головному управлінню Державної казначейської служби в області – 
492,0 тис. гривень, в тому числі по загальному фонду(видатки споживання) – 
324,0 тис. гривень, по спеціальному фонду (видатки розвитку) – 168,0 тис. 
гривень; 

департаменту фінансів облдержадміністрації – 150,0 тис. гривень, в тому 
числі по загальному фонду(видатки споживання) – 50,0 тис. гривень, по 
спеціальному фонду (видатки розвитку) – 100,0 тис. гривень. 

департаменту фінансів облдержадміністрації за КПКВКМБ 7618010 
"Резервний фонд" – 250,0 тис. гривень. 

 
Голосували: 
"за" – 10 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
4. Слухали: І.Мацькевич про внесення змін до обласного бюджету на 

2017 рік. 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

15.12.2017 року № 1298/0/2-17/01-132: 
1. Врахувати в доходах загального фонду обласного бюджету субвенцію з 

Надвірнянського міського бюджету за КБКД 41035000 "Інші субвенції" в сумі 
270,0 тис. гривень та спрямувати її департаменту будівництва, житлово-
комунального господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації по загальному фонду (для Служби автомобільних доріг в 
області) для поточного дрібного ремонту дороги загального користування 
місцевого значення Надвірна – Бистриця С090901 (вул. Кармелюка в 
м. Надвірна). 

2. 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 2 та врахувати в доходах по загальному фонду обласного 
бюджету. 

3. Погодити перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот на 
2017 рік, а саме: зменшити обсяг субвенції Тисменицькому районному бюджету  
на суму 25 000,0 тис. гривень, збільшити обсяг субвенції Надвірнянському 
районному бюджету на суму 4 000,0 тис. гривень., Івано-Франківському міському 
бюджету на 17 000,00 тис. гривень, Калуському міському бюджету на суму  
4 000,0 тис. гривень. 

4. Зменшити бюджетні призначення: 
– управлінню з питань цивільного захисту облдержадміністрації по 

загальному фонду (видатки споживання) за КПКВКМБ 6718600 "Інші видатки" в 
сумі 199,636 тис. гривень, з них: 

комплексна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту Івано-
Франківської області на 2016-2020 роки (підпрограма забезпечення 
непрацюючого населення області засобами захисту органів дихання від 
небезпечних хімічних речовин) – 64,0 тис. гривень; 

регіональна програма "Духовне життя" на 2016-2020 роки – 135,636 тис. 
гривень. 

– управлінню міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та 
інвестицій облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) за 
КПКВКМБ 0918600 "Інші видатки" в сумі 448,874 тис. гривень, з них: 

програма розвитку міжнародного співробітництва області на  
2016-2020 роки – 145,0 тис. гривень; 

програма розвитку туризму в області на 2016-2020 роки – 260,0 тис. 
гривень; 

програма сприяння залученню інвестицій в економіку Івано-Франківської 
області на 2016-2020 роки – 43,874 тис. гривень. 

5. Збільшити бюджетні призначення: 
– управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації по 

загальному фонду (видатки споживання) на суму 120,0 тис. гривень за 
КПКВКМБ 2414030 "Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі 
заклади та заходи", КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" для організації та 
проведення Днів українського кіно в смт. Верховина Івано-Франківської області. 

– службі у справах дітей облдержадміністрації по загальному фонду 
(видатки споживання) за КФКВ 2013111 "Утримання закладів, що надають 
соціальні послуги дітям, що опинились в складних життєвих обставинах" на суму 
185,0 тис. гривень, в тому числі на оплату праці – 145,0 тис. гривень.  

– управлінню спорту облдержадміністрації по загальному фонду (видатки 
споживання) за КПКВКМБ 1315062 "Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні" для 
надання фінансової підтримки громадській організації "Баскетбольний клуб 
"Говерла" на суму 200,0 тис. гривень; 

– господарському управлінню облдержадміністрації по загальному фонду 
(видатки споживання) за КПКВКМБ 0318600 "Інші видатки" в сумі 43,510 тис. 
гривень на виконання заходів обласної цільової програми проведення 
мобілізаційних заходів та підготовки до територіальної оборони на 2017 рік; 

– департаменту фінансів облдержадміністрації по спеціальному фонду 
(видатки розвитку) для надання субвенції бюджету Більшівцівської об`єднаної 



територіальної громади для проведення енергозберігаючих заходів в 
Більшівцівській лікарні Більшівцівської ОТГ – 100,0 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 100,0 тис. гривень. 

6. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень, передбачених 
департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації на 2017 рік по загальному 
фонду (видатки споживання), а саме: 

– зменшити бюджетні призначення за: 
КПКВКМБ 1412050 "Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям 

та новонародженим" на суму 320,0 тис. гривень; 
КПКВКМБ 1412220 "Інші заходи в галузі охорони здоров’я" на суму 92,0 тис. 

грн. в тому числі по Комплексній програмі "Здоров’я населення Прикарпаття 
2013-2020" 51,8 тис. гривень;  

– збільшити бюджетні призначення за: 
КПКВКМБ 1412010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню" – 56,0 тис. гривень; 
КПКВКМБ 1412030 "Спеціалізована стаціонарна медична допомога 

населенню" – 65,0 тис. гривень; 
КПКВКМБ 1412060 "Санаторне лікування хворих на туберкульоз" – 

199,0 тис. гривень; 
КПКВКМБ 1412220 "Інші заходи в галузі охорони здоров’я" на суму 51,8 тис. 

гривень; 
КПКВКМБ 1412200 "Служби технічного нагляду за будівництвом та 

капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого 
господарського обслуговування" – 40,2 тис. гривень на оплату праці та 15,0 тис. 
гривень на оплату праці за рахунок зменшення інших видатків. 

КПКВКМБ 1411140 "Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів 
закладами післядипломної освіти ІІІ і ІV рівнів акредитації (академіями, 
інститутами, центрами підвищення кваліфікації)" – 15,4 тис. гривень на оплату 
праці за рахунок зменшення інших видатків. 

7. Спрямувати кошти з резервного фонду обласного бюджету: 
– департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації в сумі 97,428 тис. 

грн. для відновлення покрівлі корпусу № 10 Комунального закладу "Івано-
Франківський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер", 
пошкодженої негодою 5-6 жовтня 2017 року (розпорядження 
облдержадміністрації та обласної ради від 04.12.2017 року № 732/856-р); 

– як субвенцію Верховинському районному бюджету в сумі 10,0 тис. 
гривень для надання матеріальної допомоги жителю села Зелене 
Верховинського району Зеленчуку М. В. на відновлення житлового будинку, 
пошкодженого пожежею 9 серпня 2017 року (розпорядження 
облдержадміністрації та обласної ради від 20.10.2017 року № 620/781-р). 

8. Внести зміни до рішення обласної ради від 15.09.2017. № 592-17/2017, а 
саме: 

у абзаці 20 пункту 1.1 цифру "500,0" замінити на "50,0"; 
9. Внести зміни до рішення обласної ради від 08.12.2017. № 671-19/2017, а 

саме: 
у абзаці 25 пункту 1.1 назву об`єкта "виготовлення ПКД для поточного 

ремонту автомобільної дороги С 091201 Тулуків – Стецева км 21+400 –  
км 25+761" замінити на "поточний ремонт автомобільної дороги С 091201 
Тулуків – Стецева км 21+400 – км 25+761"; 

у абзаці 27 пункту 1.1 цифру "50,0" замінити на "36,26335"; 
у абзаці 30 пункту 1.1. слова "Поточний середній ремонт автомобільної 

дороги загального користування державного значення Яблунів – Делятин на 
ділянці км 0+000 – км 33+320" замінити на "Поточний середній ремонт 



автомобільної дороги загального користування місцевого значення  
Яблунів – Делятин на ділянці км 0+000 – км 33+320"; 

у абзаці 2 пункту 18 слова "для реконструкції системи опалення 
комунального підприємства "Обласний аптечний склад" по 
вул. Хмельницького, 57 в м. Івано-Франківську (в тому числі виготовлення 
проектно-кошторисної документації)" замінити словами "для реконструкції 
системи опалення будівлі аптечного складу по вул. Хмельницького, 57 в 
м. Івано-Франківську (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної 
документації). 

у додатку 6: 
по розпоряднику коштів "Департамент будівництва, житлово-комунального 

господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації": 
позицію "4716650 Поточний ремонт моста на автомобільній дорозі 

загального користування місцевого значення С091114 Спас – Підсухи км 0+260 
(для Служби автомобільних доріг в області) – 150,0 тис. гривень (загальний 
фонд)" замінити на "4716650 Капітальний ремонт дорожнього покриття 
автомобільної дороги Спас – Підсухи км 0+260 Рожнятівського району Івано-
Франківської області – 150,0 тис.гривень (спеціальний фонд); 

позицію "4716650 Поточний ремонт моста на автомобільній дорозі 
загального користування місцевого значення С091108 Підлісся – Дубшари – 
Погорілець км 7+964 (для Служби автомобільних доріг в області) – 150,0 тис. 
гривень (загальний фонд)" замінити на "Капітальний ремонт дорожнього 
покриття автомобільної дороги Підлісся – Дубшари – Погорілець км 7+964 
Рожнятівського району Івано-Франківської області – 150,0 тис. гривень 
(спеціальний фонд). 

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

 
Голосували: 
"за" – 10 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
5. Слухали: І.Мацькевич про перерозподіл обсягу субвенцій місцевим 

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

19.12.2017 року № 1306/0/2-17/01-132 погодити: 
1) перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, 
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та 
допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу на 
2017 рік по загальному фонду (додаток 3); 

2) перерозподіл обсягу субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам 
на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни в межах загального обсягу 
бюджетних призначень, передбачених департаменту фінансів 
облдержадміністрації у 2017 році по загальному фонду (додаток 3). 

 
Голосували: 
"за" – 10 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 



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

фінансування природоохоронних заходів за рахунок понадпланових річних 
надходжень у 2017 році до обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища". 

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

природоохоронних заходів за рахунок понадпланових річних надходжень у 
2017 році до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища" 
на розгляд другого пленарного засідання дев’ятнадцятої сесії обласної ради. 

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

змін до рішення обласної ради від 15.09.2017. № 596-17/2017 "Про 
фінансування природоохоронних заходів за рахунок понадпланових річних 
надходжень у 2017 році до обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища" (зі змінами)". 

Виступили: В.Попович, В.Дудкевич, М.Палійчук. 
Вирішили:  
1) доповнити проект рішення пунктом 1.3. такого змісту: 
"1.3. По субвенціях, передбачених Снятинському районному бюджету: 
– у пункті 51 цифри "410,0" замінити цифрами "299,429"; 
– доповнити Перелік пунктом 53(1) такого змісту; 
"53(1) "Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них в 

Будилівській ЗОШ І-ІІ ст. Снятинського району Івано-Франківської області 
(проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 
забруднення в Будилівській ЗОШ І-ІІ ст. (в т. ч. виготовлення проектно-
кошторисної документації)) в сумі 110,571 тис. гривень".  

2) рекомендувати внести проект рішення "Про внесення змін до рішення 
обласної ради від 15.09.2017. № 596-17/2017 "Про фінансування 
природоохоронних заходів за рахунок понадпланових річних надходжень у 
2017 році до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища" 
(зі змінами)" на розгляд другого пленарного засідання дев’ятнадцятої сесії 
обласної ради з врахування пропозиції постійної комісії обласної ради з питань 
бюджету, фінансів та податків. 

 
Голосували: 
"за" – 10 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
8. Слухали: А.Пліхтяка про проект рішення обласної ради "Про внесення 

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

Вирішили: рекомендувати внести проект рішення "Про внесення змін до 
рішення обласної ради від 24.03.2017. № 467-13/2017 "Про фінансування 



природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища за рахунок планових надходжень у 2017 році" (зі 
змінами)" на розгляд другого пленарного засідання дев’ятнадцятої сесії 
обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 10 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
9. Слухали: Г.Магулій про проект рішення обласної ради "Про внесення 

змін до рішення обласної ради від 24.03.2017. № 466-13/2017 "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 від 24.03.2017. № 466-13/2017 "Про розподіл коштів 
бюджету розвитку обласного бюджету на 2017 рік" на розгляд другого 
пленарного засідання дев’ятнадцятої сесії обласної ради. 

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

змін до регіональної цільової програми "Питна вода" на 2012-2020 роки". 
Виступили: О.Сич, В.Гладій, М.Палійчук. 
Вирішили: рекомендувати внести проект рішення "Про внесення змін до 

регіональної цільової програми "Питна вода" на 2012-2020 роки" на розгляд 
другого пленарного засідання дев’ятнадцятої сесії обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 10 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
11. Слухали: Г.Магулій про проект рішення обласної ради "Про внесення 

змін до регіональної цільової програми зовнішнього освітлення селищних та 
сільських населених пунктів області до 2020 року". 

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

регіональної цільової програми зовнішнього освітлення селищних та сільських 
населених пунктів області до 2020 року" на розгляд другого пленарного 
засідання дев’ятнадцятої сесії обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 10 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 



12. Слухали: Г.Магулій про погодження розпорядження обласної 
державної адміністрації. 

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

08.12.2017 року № 1267/0/2-17/01-132 погодити розпорядження 
облдержадміністрації від 07.12.2017 року № 733 "Про внесення змін до 
розпоряджень облдержадміністрації від 05.09.2017 року № 517 та від  
16.11.2017 року № 672". 

 
Голосували: 
"за" – 10 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
13. Слухали: В.Гладія про внесення змін до календарного плану заходів 

на 2017 рік регіональної цільової програми "Духовне життя" на 2016-2020 роки. 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

13.12.2017 року № 1284/0/2-17/01-132 погодити внесення змін до календарного 
плану заходів на 2017 рік регіональної цільової програми "Духовне життя" на 
2016-2020 роки (додаток 4). 

 
Голосували: 
"за" – 10 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 

14. Слухали: В.Яворського про проект рішення обласної ради "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)". 

Виступили: В.Андріїв, М.Палійчук. 
Вирішили: рекомендувати внести 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)" на розгляд другого пленарного 
засідання дев’ятнадцятої сесії обласної ради. 

 

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



15. Слухали: В.Яворського про внесення змін до календарних планів 
заходів на 2017 рік регіональних (місцевих) програм. 

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

28.11.2017 року № 81/18/1-17/01-132 погодити внесення змін до календарного 
плану заходів на 2017 рік: 

– обласної комплексної Програми соціального захисту населення Івано-
Франківської області на 207-2021 роки (додаток 5); 

– обласної Програми соціальної підтримки та реабілітації інвалідів зору на 
2015-2019 роки (додаток 6). 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
16. Слухали: В.Яворського про внесення змін до календарних планів 

заходів на 2017 рік регіональних (місцевих) програм. 
Виступили: В.Андріїв, М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

13.12.2017 року № 1287/0/2-17/01-132 погодити внесення змін до календарного 
плану заходів на 2017 рік: 

– 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 (додаток 7); 

– обласної комплексної Програми соціального захисту населення Івано-
Франківської області на 207-2021 роки (додаток 8). 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
17. Слухали: В.Яворського про розподіл бюджетних коштів.  
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

13.12.2017 року № 9827/1/1-17/01-007 погодити розподіл обсягу 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 за КТПКВКМБ 1518580, зокрема: Коломийському районному 
бюджету – 950,8 тис. гривень. 

 



Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
18. Слухали: М.Стовбана про передачу та перерозподіл бюджетних 

призначень департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації.  
Виступили: В.Андріїв, М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

19.12.2017 року № 1309/0/2-17/01-132: 
1) погодити зменшення бюджетних призначень департаменту соціальної 

політики облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) за 
КПКВКМБ 1513400 "Інші видатки на соціальний захист населення" 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, на суму 418,0 тис. гривень та відповідно 
збільшити бюджетні призначення департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації по загальному фонду за КПКВКМБ 1412220 "Інші заходи в 
галузі охорони здоров'я" 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, на суму 418,0 тис. гривень; 

2) погодити перерозподіл бюджетних призначень, передбачених 
департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації на 2017 рік по загальному 
фонду (видатки споживання), а саме: 

зменшити бюджетні призначення за КПКВКМБ 1412110 "Надання екстреної 
та швидкої медичної допомоги населенню" на суму 23,0 тис. гривень та 
відповідно збільшити їх за КПКВКМБ 1412030 "Спеціалізована стаціонарна 
медична допомога населенню"; 

3) погодити внесення змін до календарних планів заходів на 2017 рік 
регіональних цільових програми галузі "Охорона здоров'я" (додаток 9). 

 
Голосували: 
"за" – 10 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
19. Слухали: В.Кімаковича про перерозподіл бюджетних призначень по 

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

18.12.2017 року № 1303/0/2-17/01-132: 
1) погодити перерозподіл бюджетних призначень по департаменту освіти, 

науки та молодіжної політики облдержадміністрації по загальному фонду 
(видатки споживання): 



– зменшити бюджетні призначення за: 
КПКВКМБ 1011060 "Забезпечення належних умов для виховання та 

розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих 
будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім`ях), в сім`ях патронатного 
вихователя" на суму 62,39 тис. гривень, в тому числі на оплату комунальних 
послуг та енергоносіїв – 24,79 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 187,6 тис. гривень, в тому числі на оплату комунальних послуг 
та енергоносіїв – 187,6 тис. гривень; 

КПКВКМБ 1015031 "Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" на суму 10,0 тис. гривень;  

КПКВКМБ 1013141 "Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання 
Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на суму 40,0 тис. 
гривень;  

КПКВКМБ 1011220 "Інші освітні програми" на суму 50,0 тис. гривень, в тому 
числі на оплату праці – 13,25 тис. гривень;  

– збільшити бюджетні призначення 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 22,0 тис. гривень;  

КПКВКМБ 1011090 "Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" на суму 34,55 тис. 
гривень;  

КПКВКМБ 1011100 "Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними 
закладами та іншими закладами освіти" на суму 293,44 тис. гривень, в тому 
числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 73,44 тис. гривень. 

2) погодити внесення змін до переліку заходів на 2017 рік Програми 
розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки (додаток 10). 

 
Голосували: 
"за" – 10 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
20. Слухали: Про звернення жителя м. Івано-Франківська В. Омома. 
Виступили: В.Попович, Т.Клим, О.Сич, В.Гладій, Г.Магулій,  М.Палійчук. 
Вирішили:  
звернутися з клопотанням до учасників співфінансування будівництва 

стадіону на вул. Чорновола в м. Івано-Франківську стосовно надання інформації 
про обсяги: 

 – коштів, що спрямовувалися у 2016-207 роках на будівництво цього 
стадіону; 

– виконаних робіт чи послуг (якщо дольова учать була надана у такій 
формі), при цьому вказавши їхню вартість.  

 
Голосували: 
"за" – 10 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 



21. Різне 
 
Слухали: О.Мельниченко та О.Токарчука про стан виплати заробітної 

плати працівникам закладів освіти та охорони здоров'я Косівського і 
Коломийського районів. 

Виступили: М.Палійчук, Б.Кобилянський, В.Гладій, І.Мацькевич, О.Сич, 
В.Попович, П.Книшук. 

 
21.1. Слухали: І.Мацькевич про внесення змін до обласного бюджету на 

2017 рік. 
Виступив: М.Палійчук.  
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

20.12.2017 року № 1316/0/2-17/01-132: 
1. Врахувати в доходах спеціального фонду обласного бюджету субвенцію 

з Надвірнянського районного бюджету за КБКД 41035000 "Інші субвенції" та 
спрямувати її департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації по спеціальному фонду за 
КПКВКМБ 4716310 "Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій", 
а саме: 

– для капітального ремонту даху ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 м. Надвірна – 110,0 тис. 
гривень; 

– для газифікації с. Верхній Майдан Надвірнянського району (друга 
черга) – 50,0 тис. гривень. 

2. Збільшити обсяг доходів загального фонду обласного бюджету на 
25,0 тис. гривень, у тому числі плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі 
алкогольними напоями та тютюновими виробами – 25,0 тис. гривень. 

3. Збільшити бюджетні призначення департаменту будівництва, житлово-
комунального господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації по спеціальному фонду (видатки розвитку) за КПКВКМБ 
4716310 для капітального ремонту Городенківського відділу "Городенківської 
філії Івано-Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства 
учнівської молоді" по вул. Білогірська, 36 А в с. Незвисько Городенківського 
району Івано-Франківської області" в сумі 25,0 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 25,0 тис. гривень. 

4. Зменшити бюджетні призначення: 
– управлінню міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та 

інвестицій облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) за 
КПКВКМБ 0918600 "Інші видатки" по програмі сприяння залученню інвестицій в 
економіку Івано-Франківської області на 2016-2020 роки – 223,6 тис. гривень. 

5. Збільшити бюджетні призначення: 
– обласній раді за КПКВКМБ 0117212 "Підтримка періодичних видань 

(газет та журналів)" на виконання заходів Програми розвитку місцевого 
самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки в сумі 21,6 тис. 
гривень; 

– департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації 
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 12,0 тис. гривень для завершення поточного ремонту 
Калуської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів № 2; 



за КПКВКМБ 1011100 "Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними 
закладами та іншими закладами освіти" на суму 180,0 тис. гривень (для виплати 
стипендій); 

– департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації по спеціальному фонду 
(видатки розвитку) за КПКВКМБ 4716310 для капітального ремонту 
Городенківського відділу "Городенківської філії Івано-Франківського обласного 
державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді" по 
вул. Білогірська, 36 А в с. Незвисько Городенківського району Івано-
Франківської області" в сумі 10,0 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 10,0 тис. гривень. 

6. Погодити внесення змін: 
1) до рішення обласної ради від 10.03.2017. № 436-13/2017 "Про внесення 

змін до обласного бюджету на 2017 рік", а саме: 
у додатку 4 до рішення: 
по розпоряднику коштів "Департамент будівництва, житлово-комунального 

господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації": 
у позиції "Ремонтно-реставраційні роботи районного будинку культури на 

вул. Шевченка, 8 в м. Калуші Івано-Франківської області (в тому числі 
виготовлення проектно-кошторисної документації" цифри "300,0" замінити 
цифрами "70,0"; 

2) до рішення обласної ради від 12.05.2017. № 512-15/2017 "Про внесення 
змін до обласного бюджету на 2017 рік", а саме: 

у додатку 1 по розпоряднику коштів "Департамент будівництва, житлово-
комунального господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації": 

у позиції "4716310 Капітальний ремонт даху Чернятинської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Городенківського району" цифри "130,0" замінити на "40,0". 

у додатку 3 до рішення: 
по розпоряднику коштів "Департамент будівництва, житлово-комунального 

господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації": 
у позиції "Реконструкція обласного драматичного театру імені Івана Франка 

в м. Івано-Франківську (І-ІІ черга будівництва)" цифри "500,0" замінити цифрами 
"400,0";  

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

у додатку 2 до рішення: 
по розпоряднику коштів "Департамент будівництва, житлово-комунального 

господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації": 
у позиції "Реконструкція будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. з добудовою навчального 

корпусу та спортивного залу в с. Красноїлля Верховинського району Івано- 
Франківської області" цифри "661,0" замінити цифрами "315,0";  

4) до рішення обласної ради від 15.09.2017. № 592-19/2017 "Про внесення 
змін до обласного бюджету на 2017 рік", а саме: 

у підпункті 1.2. абзац "на капітальний ремонт інфекційного відділення 
Яремчанської центральної міської лікарні – 155,0 тис. гривень" вилучити. 

у додатку 3 до рішення: 
по розпоряднику коштів "Департамент будівництва, житлово-комунального 

господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації": 
у позиції "Капітальний ремонт площі для розміщення стоянки 

автотранспорту біля церкви Успіння Пресвятої Анни по вул. Довжанській у 
м. Болехові" цифри "20,0" замінити цифрами "80,0"; 



5) до рішення обласної ради від 08.12.2017. № 671-19/2017 "Про внесення 
змін до обласного бюджету на 2017 рік", а саме: 

у додатку 6 до рішення: 
по розпоряднику коштів "Департамент будівництва, житлово-комунального 

господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації": 
у позиції "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" цифри "800,0" 
замінити цифрами "446,0"; 

у позиції "Капітальний ремонт Ганьківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Снятинського 
району Івано-Франківської області" цифри "95,0" замінити цифрами "65,0". 

7. Збільшити бюджетні призначення департаменту будівництва, житлово-
комунального господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації по спеціальному фонду (видатки розвитку): 

за КПКВКМБ 4716650 "Утримання та розвиток інфраструктури доріг" (для 
Служби автомобільних доріг в області) в сумі 1050,0 тис. гривень для 
співфінансування робіт з капітального ремонту автомобільних доріг відповідно 
до постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 року № 303; 

за КПКВКМБ 4716310 "Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 
територій" в сумі 40,0 тис. гривень для капітального ремонту Городенківського 
відділу "Городенківської філії Івано-Франківського обласного державного центру 
туризму і краєзнавства учнівської молоді" по вул. Білогірська, 36 А в 
с. Незвисько Городенківського району Івано-Франківської області". 

 
Голосували: 
"за" – 10 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
21.2. Слухали: І.Мацькевич про виділення коштів з резервного фонду 

обласного бюджету. 
Виступили: О.Сич, М.Палійчук. 
Вирішили: спрямувати кошти з резервного фонду обласного бюджету як 

субвенцію: 
Верховинському районному бюджету субвенцію в сумі 10,0 тис. гривень 

для надання матеріальної допомоги жителю села Зелене Верховинського 
району Зеленчуку М. В. на відновлення житлового будинку, пошкодженого 
пожежею 9 серпня 2017 року; 

Богородчанському районному бюджету субвенцію в сумі 10,0 тис. гривень 
для надання матеріальної допомоги жителю села Пороги Богородчанського 
району Дзебчуку Р. М. на відновлення господарського комплексу, пошкодженого 
пожежею 29 жовтня 2017 року; 

Косівському районному бюджету: 
– в сумі 5,0 тис. гривень для надання допомоги жителю селища Яблунів 

Косівського району Бойчуку І. В. на відновлення покрівлі житлового будинку, 
пошкодженої внаслідок сильного вітру 23-24 лютого 2017 року; 

– в сумі 5,0 тис. гривень для надання допомоги жителю села Нижній 
Березів Косівського району Одокійчуку С. Д. на відновлення житлового будинку, 
пошкодженого внаслідок сильного вітру 21 квітня 2017 року; 

– в сумі 230,0 тис. гривень на відновлення покрівлі даху Рожнівського 
навчально-виховного комплексу "Гуцульщина" ім. Ф.Погребенника НаУКМА 
Косівської районної ради с. Рожнів Косівського району, пошкодженої внаслідок 
сильного вітру 29-30 жовтня 2017 року; 



– в сумі 260,0 тис. гривень на придбання будівельних матеріалів для 
проведення відновлювальних робіт на об’єктах соціально-культурного 
призначення, пошкоджених сильним вітром 12 грудня 2017 року; 

Рожнятівському районному бюджету субвенцію в сумі 5,0 тис. гривень для 
надання допомоги жительці села Рівня Рожнятівського району Жолобак М. М. 
на відновлення господарської будівлі, пошкодженої пожежею  
11 вересня 2017 року; 

Снятинському районному бюджету субвенцію в сумі 25,0 тис. гривень для 
надання матеріальної допомоги жителю села Задубрівці Снятинського району 
Якуб’яку І. В. на відновлення житлового будинку, пошкодженого буревієм 
29 жовтня 2017 року 

Болехівському міському бюджету субвенцію в сумі 5,0 тис. гривень для 
надання допомоги жительці села Міжріччя Болехівської міської ради Макоті Н. М. 
на відновлення господарської будівлі, пошкодженої пожежею  
30 червня 2017 року; 

Івано-Франківському міському бюджету субвенцію в сумі 10,0 тис. гривень 
для надання одноразової матеріальної допомоги жительці м. Івано-Франківська 
Стецюк Ользі Михайлівні на перевезення з Великої Британії тіла її сина 
Стецюка Романа Васильовича; 

Яремчанському міському бюджету субвенцію в сумі 40,0 тис. гривень для 
надання допомоги, у тому числі: 

– жительці селища Ворохта Круциляк А. Ю. на відновлення квартири, 
пошкодженої пожежею 24 вересня 2017 року – 10,0 тис. гривень;; 

– жителю селища Ворохта Лейбюку В. В. на відновлення квартири, 
пошкодженої пожежею 24 вересня 2017 року – 10,0 тис. гривень; 

– жительці селища Ворохта Чикоті О. І. на відновлення квартири, 
пошкодженої пожежею 24 вересня 2017 року – 10,0 тис. гривень; 

– жителю селища Ворохта Голобіну О. Ю. на відновлення квартири, 
пошкодженої пожежею 24 вересня 2017 року – 10,0 тис. гривень; 

Матеївецькій сільській раді об’єднаної територіальної громади 
Коломийського району субвенцію в сумі 35,0 тис. гривень для надання 
допомоги, у тому числі: 

– жителю села Дебеславці Ілюку Б. С. на відновлення господарської 
будівлі, пошкодженої пожежею 26 листопада 2017 року – 5,0 тис. гривень; 

жителю села Дебеславці Козловському М. М. на відновлення 
господарської будівлі, пошкодженої пожежею 6 грудня 2017 року – 5,0 тис. 
гривень; 

– жительці села Матеївці Бівзюк С. І. на відновлення житлового будинку, 
пошкодженого пожежею 25 жовтня 2017 року – 10,0 тис. гривень; 

жительці села Дебеславці Тарнавській П. С. на відновлення 
господарської будівлі, пошкодженої пожежею 3 червня 2017 року – 5,0 тис. 
гривень; 

жителю села Дебеславці Слободяну Б. Д. на відновлення господарської 
будівлі, пошкодженої пожежею 5 грудня 2017 року – 5,0 тис. гривень; 

жителю села Дебеславці Білаку В. В. на відновлення господарської 
будівлі, пошкодженої пожежею 25 листопада 2017 року – 5,0 тис. гривень. 

 
Голосували: 
"за" – 10 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 



21.3. Слухали: Г.Магулій про спрямування субвенції з державного 
бюджету. 

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

20.12.2017 року № 1324/0/2-17/01-132 та № 1318/0/2-17/01-132: 
1) врахувати в доходах загального фонду обласного бюджету субвенцію з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій за КБКД 41034500 в сумі 
30799,46 тис. гривень та спрямувати її головним розпорядникам коштів 
обласного бюджету, а саме: 

– департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації – 24744,46 тис. гривень. 

 При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) в сумі 24744,46 тис. гривень; 

– департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації – 6055,0 тис. 
гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) в сумі 6055,0 тис. гривень; 

2) врахувати в доходах загального фонду обласного бюджету субвенцію з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій за КБКД 41034500 в сумі 
4000,0 тис. гривень та спрямувати її головним розпорядникам коштів, а саме: 

– департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації в сумі 1774,295 тис. 
гривень. 

 При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) в сумі 1774,295 тис. гривень; 

– Верховинському районному бюджету в сумі 100,0 тис. гривень; 
– Городенківському районному бюджету в сумі 100,0 тис. гривень. 
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) в сумі 100,0 тис. гривень; 
– Косівському районному бюджету в сумі 435,676 тис. гривень. 
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) в сумі 435,676 тис. гривень; 
– Снятинському районному бюджету в сумі 560,029 тис. гривень. 
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) в сумі 560,029 тис. гривень; 
– Тисменицькому районному бюджету в сумі 950,0 тис. гривень. 
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) в сумі 950,0 тис. гривень; 
– Рожнятівському районному бюджету в сумі 80,0 тис. гривень. 
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) в сумі 80,0 тис. гривень; 
3) погодити розпорядження облдержадміністрації від 19.12.2017 року 

№ 789 "Про спрямування субвенції з державного бюджету". 
 
Голосували: 
"за" – 10 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
21.4. Слухали: Г.Магулій про перерозподіл бюджетних призначень. 
Виступили: О.Сич, М.Палійчук. 



Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 
20.12.2017 року № 1317/0/2-17/01-132: 

1. Зменшити бюджетні призначення, передбачені департаменту 
будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та 
архітектури облдержадміністрації по спеціальному фонду (видатки розвитку), за 
КПКВКМБ 4716650 "Утримання та розвиток інфраструктури доріг" на виконання 
заходів Регіональної програми будівництва, реконструкції та модернізації 
об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури області до 2020 року в сумі 
100,0 тис. гривень. 

При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) в сумі 100,0 тис. гривень. 

2. Збільшити бюджетні призначення 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 ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Середній Березів Косівського 
району Івано-Франківської області в сумі – 100,0 тис. гривень". 

3. Погодити розпорядження облдержадміністрації від 19.12.2017 року 
№ 788 "Про внесення змін до розпорядження облдержадміністрації від 
05.09.2017 року № 517 "Про розподіл коштів спеціального фонду обласного 
бюджету". 

 
Голосували: 
"за" – 10 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
21.5. Слухали: М.Стовбана про проект рішення обласної ради "Про 

обласну програму "Розвиток паліативної допомоги на Прикарпатті на  
2018-2022 роки". 

Виступили: В.Попович, О.Токарчук, О.Сич, М.Палійчук. 
Вирішили: рекомендувати внести проект рішення " Про обласну програму 

"Розвиток паліативної допомоги на Прикарпатті на  
2018-2022 роки " на розгляд другого пленарного засідання дев’ятнадцятої сесії 
обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 10 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
21.6. Слухали: М.Стовбана про проект рішення обласної ради "Про 

регіональну цільову програму з профілактики та лікування раку грудної залози 
на 2018-2020 роки". 

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

цільову програму з профілактики та лікування раку грудної залози на  
2018-2020 роки" на розгляд другого пленарного засідання дев’ятнадцятої сесії 
обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 10 



"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
21.7. Слухали: М.Стовбана про проект рішення обласної ради "Про 

регіональну цільову програму лікування хворих на хронічний лімфоїдний лейкоз 
на 2018-2020 роки". 

Виступили: В.Попович, М.Палійчук. 
Вирішили:  
1) департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації опрацювати 

питання щодо розроблення обласної цільової програми лікування громадян 
області з хворобою Паркінсона; 

2) рекомендувати внести проект рішення "Про регіональну цільову 
програму лікування хворих на хронічний лімфоїдний лейкоз на  
2018-2020 роки" на розгляд другого пленарного засідання дев’ятнадцятої сесії 
обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 10 
"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 20.12.2017 року № 58 

 

Розподіл 
перевиконання дохідної частини загального фонду обласного бюджету 

 

КПКВКМБ 
Назва розпорядників коштів, 

об’єктів 

Сума, тис. грн. 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 

 Всього: 4 274,000 6 580,000 10 854,000 

 в тому числі:    

 

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

0,000 2 300,000 2 300,000 

4716310 

Будівництво загальноосвітньої 
школи в с.Раковець 
Богородчанського району Івано-
Франківської області. 

 500,000 500,000 

4716650 

Співфінансування робіт з 
капітального ремонту 
автомобільних доріг відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів 
України від 29.03.2017 року № 303 

 1 800,000 1 800,000 

 
Департамент охорони здоров`я 
облдержадміністрації 

0,000 4 012,000 4 012,000 

1412220 
Інші заходи в галузі охорони 
здоров`я (на придбання 
ангіографічного обладнання) 

 4 012,000 4 012,000 

 
Департамент освіти, науки та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації 

3 650,000 0,000 3 650,000 

1011100 

Підготовка робітничих кадрів 
професійно-технічними закладами 
та іншими закладами освіти (на 
оплату праці з нарахуваннями) 

3 650,000  3 650,000 

 
Департамент фінансів 
облдержадміністрації 

624,000 268,000 892,000 

7618370 

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного та 
культурного розвитку регіонів на 
виконання заходів програми 
удосконалення казначейського 
обслуговування коштів місцевих 
бюджетів у Івано-Франківській 
області на 2017-2018 роки 

374,000 268,000 642,000 

7618010 Резервний фонд 250,000  250,000 

 



Додаток 2 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 20.12.2017 року № 58 

 
 

Перерозподіл  
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 
 

Назва районного, міського 
бюджету 

загальний фонд  
(зменшення (-), збільшення 

Сума, тис. грн. 

Богородчанський  

Верховинський  

Галицький  

Городенківський  

Долинський  

Калуський  

Коломийський  

Косівський  

Надвірнянський  

Рогатинський  

Рожнятівський 10,0 

Снятинський  

Тисменицький  

Тлумацький  

м. Болехів  

м. Бурштин  

м. Івано-Франківськ  

м. Калуш -10,0 

м. Коломия  

м. Яремче  

Всього 0,0 

 



Додаток 3 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 20.12.2017 року № 58 

 
 

Перерозподіл  
обсягу субвенцій з державного та обласного бюджетів місцевим 

бюджетам у 2017 році 
 

Найменування місцевого 
бюджету 

Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на виплату допомоги 

сім'ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-

інвалідам, тимчасової державної 
допомоги дітям та допомоги по догляду 

за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу 

Субвенція субвенції з 
обласного бюджету місцевим 

бюджетам на поховання 
учасників бойових дій та 

інвалідів війни 

загальний фонд (зменшення (-), збільшення 

Богородчанський   

Верховинський   

Галицький   

Городенківський   

Долинський   

Калуський   

Коломийський   

Косівський   

Надвірнянський 800,00  

Рогатинський   

Рожнятівський  0,50 

Снятинський   

Тисменицький   

Тлумацький   

м. Болехів   

м. Бурштин   

м. Івано-Франківськ -800,00 -0,50 

м. Калуш   

м. Коломия   

м. Яремче   

Всього  0,00 0,00 

 
 
 
 
 
 



Додаток 4 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 20.12.2017 року № 58 

 
 

Зміни до календарного плану заходів на 2017 рік 
регіональної цільової програми "Духовне життя" на 2016-2020 роки 

 

№ 
з/п 

Найменування заходу Виконавець 
Термін 

виконання 

Обсяги 
фінансування, 

тис. грн. 

1 

Сприяти проведенню екуменічних молебнів, прощ до 
паломницьких місць області, України та зарубіжжя, в 
тому числі до Чудотворної ікони Маріямпільської Божої 
Матері (п.9) 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, департамент міжнародного 
співробітництва, євроінтеграції та розвитку 
туристичної інфраструктури облдержадміністрації 

Протягом року -3,0 

2 
Утримання веб-сторінки "Духовне життя Прикарпаття" 
(п. 34) 

Департамент інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, 
управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, виконавчий апарат обласної 
ради 

Протягом року -2,0 

3 

Сприяти забезпеченню пожежної охорони із 
залученням техніки під час проведення екуменічних 
молебнів, прощ до паломницьких місць області, 
проведення духовно-реколекційних наметових таборів 
(п. 40) 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, аварійно-рятувальний загін 
спеціального призначення Управління Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій в області 

Протягом року +5,0 

 
 

 



Додаток 5 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 20.12.2017 року № 58 

 

Зміни до календарного плану заходів на 2017 рік 
 обласної комплексної Програми соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2017-2021 роки 

 
Найменування 

коду 
тимчасової 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис.грн. 
Зміни, що 
вносяться 

Уточнений 
план 

1513400 

Забезпечення функціонування єдиного 
телекомунікаційного середовища установ 
системи соціального захисту населення 
області (п. 8.4. з.п.) 

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

впродовж 
року 

110,0 -3,5 106,5 

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.) 

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

впродовж 
року 

732,0 -30,0 702,0 

1513400 
Забезпечення роботи "Мобільного 
соціального офісу" (п. 8.5. з.п.) 

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

впродовж 
року 

80,0 +15,0 95,0 

1513400 
Проведення ремонтних робіт в інтернатних 
установах системи соціального захисту 
населення (п. 8.6. з.п.) 

Департаменти будівництва, житлово-
комунального господарства, 
містобудування та архітектури, соціальної 
політики облдержадміністрації 

впродовж 
року 

1051,6 +83,5 1135,1 

1513400 

Створення умов для навчання та 
виховання дітей з особливими освітніми 
потребами у дошкільних та 
загальноосвітніх навчальних закладах 
(п.3.22.) 

Департамент освіти, науки та молодіжної 
політики облдержадміністрації 

впродовж 
року 

100,0 -100,0 0,0 



продовження додатка 5 
 

Найменування 
коду 

тимчасової 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис.грн. 
Зміни, що 
вносяться 

Уточнений 
план 

1513400 

Проведення навчання та підвищення 
кваліфікації спеціалістів установ і закладів 
системи соціального захисту населення, 
центрів соціальних служб для сім'ї, дітей 
та молоді з питань соціального захисту 
населення, у тому числі з питань протидії 
торгівлі людьми, насильству в сім'ї, 
гендерної рівності (п. 7.1. ) 

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації, центр соціальних 
служб для сім'ї, дітей та молоді, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення та 
ОТГ, інститути громадянського суспільства 

впродовж 
року 

100,0 -45,0 55,0 

1513400 

Виготовлення та розповсюдження 
інформаційної продукції з питань сім'ї, 
протидії торгівлі людьми, насильству в 
сім'ї, гендерної рівності та інших питань 
соціального захисту населення (п. 6.4. з.п.) 

Обласний центр соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді, департамент 
соціальної політики облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення та 
ОТГ, інститути громадянського суспільства 

впродовж 
року 

80,0 -20,0 60,0 

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 

1585,0 +400,0 1985,0 

Всього за КТКВК 1513400  +300,0  

 

 



Додаток 6 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 20.12.2017 року № 58 

 

Зміни до календарного плану заходів на 2017 рік 
 обласної Програми соціальної підтримки та реабілітації інвалідів зору на 2015-2019 роки 

 
Найменування 

коду 
тимчасової 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис.грн. 
Зміни, що 
вносяться 

Уточнений 
план 

1513400 

Проведення курсового циклу навчання за 
методикою Брайля незрячих споживачів з 
числа інвалідів зору, які у процесі 
життєдіяльності не опанували його, для 
забезпечення їх права вивчати 
тифлофіковане маркування та інформацію 
про ліки, товари та послуги, що надаються 
на ринку послуг (п. 1.9. з.п.) 

Департаменти освіти і науки, соціальної 
політики облдержадміністрації, районні 
державні адміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення 

впродовж 
року 

2,5 -2,5 0,0 

1513400 
Щорічне відзначення 15 жовтня 
Міжнародного дня білої тростини  

Департаменти соціальної політики, 
інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації, 
обласне відділення Фонду соціального 
захисту інвалідів, громадська організація 
ГОЖІ "Біла тростина", районні державні 
адміністрації, виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення 

впродовж 
року 

5,0 +2,5 7,5 

Всього за КТКВК 1513400 7,5 0,0 7,5 

 



Додаток 7 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 20.12.2017 року № 58 

 

Зміни до календарного плану заходів на 2017 рік 
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 
 
Найменування 

коду 
тимчасової 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис.грн. 
Зміни, що 
вносяться 

Уточнений 
план 

1513400 

Перевезення учасників масових акцій 
громадського протесту та 
антитерористичної операції у зв’язку з 
відзначенням пам’ятних дат, пов’язаних з 
масовими акціями громадського протесту 
та антитерористичною операцією, іншими 
державними святами (п. 1.7 з.п.) 

Департамент соціальної політики обласної 
державної адміністрації 

впродовж 
року 

50,0 -45,8 4,2 

1513400 
Організація сімейного відпочинку учасників 
масових акцій громадського протесту 
(п.2.12 з.п.) 

Департаменти соціальної політики, 
фінансів, агропромислового розвитку 
обласної державної адміністрації, районні 
державні адміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення 

впродовж 
року 

50,0 -50,0 0,0 

1513400 

Надання матеріальної допомоги у зв’язку з 
втратою члена сім’ї, смерть якого 
пов’язана з участю в антитерористичній 
операції  
 (п. 3.4 з.п.)  

Департамент соціальної політики обласної 
державної адміністрації, районні державні 
адміністрації, виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення  

впродовж 
року 

700,0 -250,0 450,0 

 
 



продовження додатка 7 

 
Найменування 

коду 
тимчасової 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис.грн. 
Зміни, що 
вносяться 

Уточнений 
план 

1513400 

Надання матеріальної допомоги сім’ям 
загиблих під час проведення 
антитерористичної операції до роковин 
трагедії (п. 3.5 з.п.) 

Департамент соціальної політики обласної 
державної адміністрації, ГУНП України в 
області, обласний військовий комісаріат, 
районні державні адміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст обласного 
значення 

впродовж 
року 

840,0 -390,0 450,0 

1513400 
Надання матеріальної допомоги сім’ям 
зниклих безвісти (п. 3.6 з.п.) 

Департамент соціальної політики обласної 
державної адміністрації, ГУНП України в 
області, обласний військовий комісаріат, 
районні державні адміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст обласного 
значення 

впродовж 
року 

120,0 -30,0 90,0 

1513400 

Оздоровлення, першочергово, у 
санаторно-курортних закладах області та 
інших областей (за зверненням заявників) 
постраждалих учасників бойових дій, осіб, 
які перебувають чи перебували у складі 
добровольчих формувань, що утворилися 
для захисту незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України, та інших 
громадян, які залучалися і брали 
безпосередню участь в антитерористичній 
операції в районах її проведення 

Департаменти соціальної політики, 
охорони здоров’я обласної державної 
адміністрації, районні державні 
адміністрації, виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення 

впродовж 
року 

160,0 -4,0 156,0 

1513400 
Організація сімейного відпочинку учасників 
антитерористичної операції 

Департаменти соціальної політики, 
фінансів, агропромислового розвитку 
обласної державної адміністрації, районні 
державні адміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення 

впродовж 
року 

600,0 -135,0 465,0 

 
 



продовження додатка 7 

 
Найменування 

коду 
тимчасової 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис.грн. 
Зміни, що 
вносяться 

Уточнений 
план 

1513400 

Виготовлення відзнак та нагород для 
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 (п.3.24 
з.п.)  

Департамент соціальної політики обласної 
державної адміністрації 

впродовж 
року 

20,0 +100,8 120,8 

1513400 
Надання матеріальної допомоги сім’ям 
загиблих під час проведення АТО на 
оздоровлення (п.3.10 з.п.) 

Департамент соціальної політики обласної 
державної адміністрації, районні державні 
адміністрації, виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення  

впродовж 
року 

300,0 +260,0 560,0 

1513400 
Надання матеріальної допомоги сім’ям 
учасників АТО, які померли після 
демобілізації (п.3.9 з.п.) 

Департамент соціальної політики обласної 
державної адміністрації, районні державні 
адміністрації, виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення  

впродовж 
року 

190,0 -60,0 130,0 

1513400 
Надання матеріальної допомоги 
постраждалим учасникам 
антитерористичної операції (п. 3.7 з.п.) 

Департамент соціальної політики обласної 
державної адміністрації, районні державні 
адміністрації, виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення  

впродовж 
року 

1810,0 +186,0 1996,0 

Всього за КТКВК 1513400 4840,0 -418,0 4422,0 

 
 



Додаток 8 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 20.12.2017 року № 58 

 
 

Зміни до календарного плану заходів на 2017 рік 
 обласної комплексної Програми соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2017-2021 роки 

 
 

Найменування 
коду 

тимчасової 
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.) 

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

впродовж 
року 

702,0 -49,0 653,0 

1513400 
Виплата матеріальної допомоги 
громадянам, яким виповнилося 100 і 
більше років (п.4.1. з.п.) 

Департамент соціальної політики, охорони 
здоров’я облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення та 
ОТГ  

впродовж 
року 

75,0 +3,0 78,0 

1513400 
Виплата матеріальної допомоги сім’ям, у 
яких народилося одночасно троє і більше 
дітей (п. 5.1. з.п.) 

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

впродовж 
року 

50,0 -5,0 45,0 

 
 
 
 



продовження додатка 8 
 

Найменування 
коду 

тимчасової 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис.грн. 
Зміни, що 
вносяться 

Уточнений 
план 

1513400 

Проведення широких інформаційних. 
кампаній серед населення, фестивалів, 
акцій з метою пропагування шанобливого 
ставлення до людей похилого віку, осіб з 
обмеженими фізичними можливостями, 
сімейних цінностей, протидії торгівлі 
людьми, насильству в сім'ї, гендерної 
рівності в усіх сферах життєдіяльності 
суспільства та проведення оцінки 
ефективності цих заходів (п. 6.5. з.п.) 

Обласний центр соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді, департаменти 
соціальної політики, інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення та 
ОТГ, інститути громадянського суспільства 

впродовж 
року 

100,0 -14,0 86,0 

1513400 

Проведення навчання та підвищення 
кваліфікації спеціалістів установ і закладів 
системи соціального захисту населення, 
центрів соціальних служб для сім'ї, дітей 
та молоді з питань соціального захисту 
населення, у тому числі з питань протидії 
торгівлі людьми, насильству в сім'ї, 
гендерної рівності (п. 7.1. ) 

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації, центр соціальних 
служб для сім'ї, дітей та молоді, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення та 
ОТГ, інститути громадянського суспільства 

впродовж 
року 

55,0 -0,1 54,9 

1513400 

Виготовлення та розповсюдження 
інформаційної продукції з питань сім'ї, 
протидії торгівлі людьми, насильству в 
сім'ї, гендерної рівності та інших питань 
соціального захисту населення (п. 6.4. з.п.) 

Обласний центр соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді, департамент 
соціальної політики облдерж-адміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення та 
ОТГ, інститути громадянського суспільства 

впродовж 
року 

60,0 -0,2 59,8 

1513400 
Виготовлення посвідчень для батьків та 
дітей з багатодітних сімей (п.5.2. з.п.) 

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

впродовж 
року 

50,0 +44,39076 94,39076 

 



продовження додатка 8 
 

Найменування 
коду 

тимчасової 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис.грн. 
Зміни, що 
вносяться 

Уточнений 
план 

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 

1985,0 +78,3 2063,3 

Всього за КТКВК 1513400 3077,0 +57,39076 3134,39076 

 
 
 
 



Додаток 9 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 20.12.2017 року № 58 

 
 

Зміни до календарних планів заходів на 2017 рік 
регіональних цільових програм галузі "Охорона здоров’я" 

 
№ 
п/п 

Назва програми Виконавець  Назва заходу 
Термін 

виконання 
КЕКВ 

Сума, 
тис. грн. 

1 
Комплексна програма 
"Здоров'я населення 

Прикарпаття 2013-2020" 

Департамент охорони 
здоров’я 

облдержадміністрації 

1 
Закупівля медикаментів для лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет  

протягом 
року 

2220 +3000,0 

2 
Закупівля високовартісного медичного обладнання та 
виробів медичного призначення для лікувально-
профілактичних закладів області 

протягом 
року 

3110 +150,0 

протягом 
року 

2220 +135,0 

3 Гемодіаліз 
протягом 

року 
2220 -84,170 

4 
Імунодепресивна терапія хворих з трансплантацією 
органів, в тому числі дітей 

протягом 
року 

2221 +84,170 

 5 
Фінансування вартості розхідних матеріалів для 
оперативного лікування хворих за межами області 

протягом 
року 

2730 -51,8 

2 

Обласна програма підтримки 
сімей загиблих і 

постраждалих під час масових 
акцій громадського протесту в 

період з 21 листопада 2013 
року по 21 лютого 2014 року, 

учасників бойових дій, осіб, які 
перебувають чи перебували у 

складі добровольчих 
формувань, що утворилися 
для захисту незалежності, 

суверенітету та 
територіальної цілісності 

України, та інших громадян, 
які залучалися і брали 
безпосередню участь в 

антитерористичній операції в 
районах її проведення 

Обласна клінічна 
лікарня 

 

Лікування постраждалих учасників бойових дій, осіб, які 
перебувають чи перебували у складі добровольчих 
формувань, що утворилися для захисту незалежності, 
суверенітету та територіальної цілісності України, та 
інших громадян, які залучалися і брали безпосередню 
участь в в антитерористичній операції в районах її 
проведення першочергово, у медичних закладах області 
та інших областей (згідно з медичними показами) 

протягом 
року 

2282 +300,0 

Обласна 
психоневрологічна 

лікарня № 3 

протягом 
року 

2282 +118,0 



продовження додатка 9 

 
№ 
п/п 

Назва програми Виконавець  Назва заходу 
Термін 

виконання 
КЕКВ 

Сума, 
тис. грн. 

3 

Регіональна цільова 
програма розвитку 
первинної медико-

санітарної допомоги на 
засадах сімейної 

медицини на період до 
2020 року 

Департамент охорони 
здоров’я 

облдержадміністрації 
1 

Оснащення лікувальних закладів медичним 
обладнанням, виробами медичного призначення 

протягом 
року 

3110 +80,0 

 



Додаток 10 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 20.12.2017 року № 58 

 
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 
-50000,00 

 Підпрограма 2. Розвиток загальної середньої освіти  

2.16 

Забезпечувати участь навчальних закладів області у міжнародних і 
всеукраїнських моніторингових дослідженнях якості освіти. 
Організовувати і проводити обласні моніторингові дослідження якості 
освіти 

-10000,00 

2.52 Проведення оглядів-конкурсів з організації методичної роботи -10000,00 
 Всього -20000,00 
 Підпрограма 4. Обдаровані діти  

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

-30000,00 

 Всього -30000,00 
Разом по Програмі розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки -50000,00 

 


