
  
УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія обласної ради 

з питань бюджету, фінансів та податків 
 
 
 
 

 
 
 

Протокол № 59 
 засідання постійної комісії обласної ради 

з питань бюджету, фінансів та податків  
 
від 22.12.2017 року 
м. Івано-Франківськ 

 
Всього членів комісії: 12 чол. 
Присутні: М.Палійчук, Б.Кобилянський, 
М.Кузьма, В.Дудкевич, Г.Макота, 
В.Попович, Д.Сіреджук  
 
Запрошені: 
О.Левицький – депутат обласної ради; 
І.Мацькевич – директор департаменту 
фінансів облдержадміністрації; 
Г.Магулій – заступник директора 
департаменту будівництва, житлово-
комунального господарства, 
містобудування та архітектури 
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 зменшення обсягу освітньої субвенції та розподіл нерозподілених 

залишків медичної субвенції. 

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

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



2. Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з 
централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого 
водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та 
водовідведення. 

3. Про розпорядження облдержадміністрації від 19.12.2017. № 790. 
4. Різне. 
 
1. Слухали: І.Мацькевич про зменшення обсягу освітньої субвенції та 

розподіл нерозподілених залишків медичної субвенції. 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили:  
1) відповідно до листа обласної державної адміністрації від 21.12.2017 

року № 1334/0/2-17/01-132: 
– зменшити обсяг освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам за КБКД 41033900 на суму 553,8 тис. гривень та відповідно 
зменшити бюджетні призначення по департаменту освіти, науки та 
молодіжної політики облдержадміністрації за КПКВКМБ 1011100 "Підготовка 
робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами 
освіти" по загальному фонду (видатки споживання) на суму 553,8 тис. 
гривень, у тому числі на оплату праці – 460,0 тис. гривень; 

– врахувати в доходах загального фонду обласного бюджету медичну 
субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам за КБКД 41034200 в 
сумі 10337,2 тис. гривень та затвердити її розподіл згідно з додатком 1. 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
2) відповідно до листа обласної державної адміністрації від 22.12.2017 

року № 1336/0/2-17/01-132 врахувати в доходах загального фонду обласного 
бюджету медичну субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам за 
КБКД 41034200 в сумі 64700,0 тис. гривень та затвердити її розподіл згідно з 
додатком 2. 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
2. Слухали: І.Мацькевич про розподіл субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової 
енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, 
централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної 
води та водовідведення. 

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

21.12.2017 року № 1333/0/2-17/01-132 погодити розподіл субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між 



фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, 
постачання гарячої води, централізованого водопостачання та 
водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з 
використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, 
транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам 
теплопостачання, централізованого питного водопостачання та 
водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що 
затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи 
місцевого самоврядування між місцевими бюджетами по загальному фонду в 
сумі 29,98494 тис. грн. згідно з додатком 3. 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
3. Слухали: Г.Магулій про розпорядження облдержадміністрації від 

19.12.2017. № 790. 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

21.12.2017 року № 1327/0/2-17/01-132: 
1) погодити розпорядження облдержадміністрації від 19.12.2017. № 790 

"Про внесення змін до деяких розпоряджень облдержадміністрації щодо 
спрямування субвенції з державного бюджету"; 

2) врахувати в доходах спеціального фонду обласного бюджету 
субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за КБКД 41034500 
в сумі 80,0 тис. гривень та спрямувати її головним розпорядникам коштів 
обласного бюджету, а саме: 

– департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації – 14,486 тис. гривень. 

– департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації – 65,514 тис. 
гривень. 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
4. Різне. 
 
4.1. Слухали: Г.Магулій про внесення змін до рішення обласної ради від 

08.12.2017. № 671-19/2017.. 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

21.12.2017 року № 1335/0/2-17/01-132 погодити внесення змін 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: 



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 "446,0" 
замінити цифрами "396,0"; 

по розпоряднику коштів "Коломийський районний бюджет" доповнити 
позицією: 

"7618800 "Придбання персональних комп’ютерів для Воронської ЗОШ  
І-ІІІ ст. – 50,0 тис. гривень". 

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

 
Голова постійної комісії Микола Палійчук 
 
 
 
Секретар постійної комісії  Микола Кузьма 
 



Додаток 1 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 22.12.2017 року № 59 

 

Розподіл 
нерозподілених видатків медичної субвенції для територій Донецької та 

Луганської областей , на яких органи державної влади тимчасово не 
здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, у 

2017 році 
 

(тис. грн.) 

Назва місцевого бюджету 
Збільшення обсягу медичної 
субвенції на оплату праці з 

нарахуваннями (загальний фонд) 

Богородчанський  2970,0 

Верховинський  200,0 

Галицький  200,0 

Городенківський  722,3 

Долинський 200,0 

Калуський 424,9 

Коломийський 2761,0 

Косівський 868,3 

Надвірнянський  200,0 

Рогатинський 324,0 

Рожнятівський 752,5 

Снятинський 200,0 

Тлумацький  200,0 

Обласний: 
департамент охорони 
здоров'я 
облдержадміністрації 

314,2 

Разом 10337,2 

 
 



Додаток 2 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 22.12.2017 року № 59 

 

Розподіл 
нерозподілених видатків медичної субвенції  

 
(тис. грн.) 

Назва місцевого бюджету 
Збільшення обсягу медичної 
субвенції на оплату праці з 

нарахуваннями (загальний фонд) 

м. Яремче 350,0 

Богородчанський 3562,5 

Верховинський 3300,0 

Галицький  2916,9 

Городенківський 4384,0 

Долинський 5575,0 

Калуський  3152,5 

Коломийський  8500,2 

Косівський  8036,0 

Надвірнянський  4308,0 

Рогатинський  3919,2 

Рожнятівський  6617,7 

Снятинський  4153,0 

Тисменицький 100,0 

Тлумацький 2978,0 

Обласний: 
Департамент охорони 
здоров'я 
облдержадміністрації 

2847,0 

Разом 64700,0 

 
 

 



Додаток 3 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 22.12.2017 року № 59 

 

Розподіл 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці 

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

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

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

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

місцевого самоврядування 
 

Назва районного, міського 
бюджету 

Сума, тис. грн. 

Богородчанський  
Верховинський  
Галицький  
Городенківський  
Долинський 29,98494 
Калуський  
Коломийський  
Косівський  
Надвірнянський  
Рогатинський  
Рожнятівський  
Снятинський  
Тисменицький  
Тлумацький  
м. Болехів  
м. Бурштин  
м. Івано-Франківськ  
м. Калуш  
м. Коломия  
м. Яремче  
Всього 29,98494 

 
 


