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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія обласної ради 

з питань бюджету, фінансів та податків 
 
 
 
 

 
 
 

Протокол № 62 
 засідання постійної комісії обласної ради 

з питань бюджету, фінансів та податків  
 
від 24.01.2018 року 
м. Івано-Франківськ 

 
Всього членів комісії: 12 чол. 
Присутні: М.Палійчук, Б.Кобилянський, 
М.Кузьма, І.Данів, В.Дудкевич, П.Книшук, 
Г.Макота, Д.Сіреджук  
 
Запрошені: 
О.Сич – голова обласної ради; 
В.Гладій – перший заступник голови 
обласної ради; 
С.Басараб – заступник голови обласної 
ради; 
Н.Іванів – депутат обласної ради; 
С.Никорович – депутат обласної ради; 
Л.Балагура – заступник директора 
департаменту фінансів 
облдержадміністрації; 
Г.Магулій – заступник директора 
департаменту будівництва, житлово-
комунального господарства, містобудування 
та архітектури облдержадміністрації; 
В.Кімакович – директор департаменту освіти, 
науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації; 
І.Зельманович – в.о. головного бухгалтера 
департаменту освіти, науки та молодіжної 
політики облдержадміністрації; 
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; 

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

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



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 розподіл коштів бюджету 

розвитку обласного бюджету на 2018 рік". 
2. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до обласного 

бюджету на 2017 рік". 
3. Про спрямування нерозподіленого резерву дотації з місцевого бюджету 

на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів 
освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної дотації з державного 
бюджету. 

4. Про врахування в обласному бюджеті субвенції на проведення місцевих 
виборів. 

5. Про спрямування залишку коштів освітньої субвенції, який склався 
станом на 01.01.2018 року. 

6. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2018 рік". 

7. Про внесення змін до проекту рішення обласної ради "Про розподіл 
коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 2018 рік". 

8. Про спрямування залишків коштів обласного бюджету, які склалися 
станом на 01.01.2018 року.  

9. Різне. 
 
1. Слухали: Г.Магулій про проект рішення обласної ради "Про розподіл 

коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 2018 рік". 
Виступили: Г.Макота, О.Сич, М.Палійчук. 
Вирішили:  
1) у додатку до проекту рішення "Пооб'єктний розподіл коштів бюджету 

розвитку обласного бюджету на 2018 рік": 
– вилучити розпорядника коштів "Болехівський міський бюджет" та позицію 

"Капітальний ремонт санітарно-побутових приміщень початкової школи та 
сільського ФАПу в с. Сукіль Козаківської сільської ради Болехівської міської 
ради Івано-Франківської області – 100,0 тис. гривень"; 

– по розпоряднику коштів "Департамент будівництва, житлово-
комунального господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації" доповнити позицією "Капітальний ремонт санітарно-
побутових приміщень початкової школи та сільського ФАПу в с. Сукіль 
Козаківської сільської ради Болехівської міської ради Івано-Франківської 
області – 100,0 тис. гривень"; 

2) рекомендувати внести проект рішення "Про розподіл коштів бюджету 
розвитку обласного бюджету на 2018 рік" на розгляд двадцятої сесії обласної 
ради з врахуванням пропозиції постійної комісії обласної ради з питань 
бюджету, фінансів та податків. 

 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 



"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
2. Слухали: Л.Балагуру про проект рішення обласної ради "Про внесення 

змін до обласного бюджету на 2017 рік". 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: рекомендувати внести проект рішення "Про внесення змін до 

обласного бюджету на 2017 рік" на розгляд двадцятої сесії обласної ради. 
 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
3. Слухали: Л.Балагуру про спрямування нерозподіленого резерву дотації 

з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної дотації з 
державного бюджету. 

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

09.01.2018 року № 22/0/2-18/01-132 збільшити Верховинському районному 
бюджету обсяг дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з 
державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я в 
сумі 2774,4 тис. гривень за рахунок нерозподіленого резерву зазначеної дотації, 
передбаченої департаменту фінансів облдержадміністрації за програмою 
3719130 "Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного 
бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок 
відповідної дотації з державного бюджету". 

 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
4. Слухали: Л.Балагуру про врахування в обласному бюджеті субвенції на 

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

18.01.2018 року № 58/0/2-18/01-132 врахувати в доходах загального фонду 
обласного бюджету за КБКД 41037000 субвенцію з державного бюджету 
місцевим бюджетам на підготовку і проведення повторного голосування з 
перших виборів депутатів сільських, селищних рад 14 січня 2018 року в сумі 
85,6 тис. гривень і спрямувати її як субвенцію Калуському районному бюджету 
на перші вибори депутатів Войнилівської селищної ради 

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



5. Слухали: В.Кімаковича про спрямування залишку коштів освітньої 
субвенції, який склався станом на 01.01.2018 року. 

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

15.01.2018 року № 39/0/2-18/01-132 спрямувати залишок коштів освітньої 
субвенції, який склався станом на 01.01.2018 року: 

1) департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації 
по спеціальному фонду (видатки розвитку) за КПКВКМБ 0611162 "Інші програми 
та заходи у сфері освіти" на виконання заходів Програми розвитку освіти Івано-
Франківщини на 2016-2023 роки: 

– для оснащення закладів загальної середньої освіти з поглибленим 
вивченням природничих та математичних предметів (спеціалізованих шкіл 
(шкіл-інтернатів) І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та 
курсів, гімназій (гімназій-інтернатів), колегіумів (колегіумів-інтернатів), ліцеїв 
(ліцеїв-інтернатів) та опорних закладів засобами навчання, у тому числі 
кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними 
комп’ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання в сумі 
8 098,1 тис. гривень; 

– на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей із сільської 
місцевості в сумі 12 658,1 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду на суму 20 756,2 тис. гривень. 

2) департаменту фінансів облдержадміністрації за КПКВКМБ 3719320 
"Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, 
що утворився на початок бюджетного періоду" по загальному фонду (видатки 
розвитку) для надання субвенції місцевим бюджетам в сумі 471,0 тис. гривень 
на придбання пристроїв для програвання компакт-дисків із звуковим записом 
для закладів загальної середньої освіти з метою створення умов для підготовки 
та проведення зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов: 

Івано-Франківському міському бюджету – 265,4 тис. гривень; 
Калуському міському бюджету – 83,3 тис. гривень; 
Коломийському міському бюджету – 122,3 тис. гривень. 
 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
6. Слухали: Л.Балагуру про проект рішення обласної ради "Про внесення 

змін до обласного бюджету на 2018 рік". 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: рекомендувати внести проект рішення "Про внесення змін до 

обласного бюджету на 2018 рік" на розгляд двадцятої сесії обласної ради. 
 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
7. Слухали: Г.Магулій про внесення змін до проекту рішення обласної 

ради "Про розподіл коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 2018 рік". 
Виступив: М.Палійчук. 



Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 
23.01.2018 року № 80/0/2-18/01-132 погодити внесення змін до проекту рішення 
обласної ради "Про розподіл коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 
2018 рік", а саме: 

у додатку до проекту рішення "Пооб'єктний розподіл коштів бюджету 
розвитку обласного бюджету на 2018 рік": 

по розпоряднику коштів "Департамент будівництва, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації"  

– вилучити позицію "Будівництво школи в с. Раковець Богородчанського 
району – 1000,0 тис. гривень"; 

– доповнити позицією "Капітальний ремонт Болехівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 2, м. Болехів Болехівської міської ради Івано-Франківської 
області – 1000,0 тис. гривень"; 

 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
8. Слухали: Л.Балагуру про спрямування залишків коштів обласного 

бюджету, які склалися станом на 01.01.2018 року. 
Виступили: О.Сич, М.Палійчук. 
М. Кузьма з пропозицією по розпоряднику коштів "Тлумацький районний 

бюджет" вилучити позицію "37119770 "Реконструкція системи опалення в 
Народному домі с. Грушка Тлумацького району – 30,0 тис. гривень", у позиції 
"37119770 "Капітальний ремонт Народного дому в селі Грушка Тлумацького 
району" цифри "100,000" замінити цифрами "130,000". 

Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 
23.01.2018 року № 81/0/2-18/01-132 та пропозиції депутата обласної ради 
М.Кузьми: 

1. Спрямувати вільний залишок коштів загального фонду обласного 
бюджету, який склався станом на 01.01.2018 року, в сумі 22 605,280 тис. 
гривень згідно з додатком 1, а саме: 

– департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації в сумі 13 960,280 тис. 
гривень, з них по загальному фонду (видатки споживання) – 260,000 тис. 
гривень, по спеціальному фонду (видатки розвитку) – 13 700,280 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 13 700,280 тис. гривень. 

– департаменту охорони здоров`я облдержадміністрації по спеціальному 
фонду (видатки розвитку) в сумі 155,000 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 155,000 тис. гривень. 

– департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації 
по спеціальному фонду (видатки розвитку) в сумі 100,000 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 100,000 тис. гривень. 

– управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації по 
спеціальному фонду (видатки розвитку) в сумі 100,000 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 100,000 тис. гривень. 

 



– департаменту фінансів облдержадміністрації для надання субвенцій з 
обласного бюджету місцевим бюджетам в сумі 8 290,000 тис. гривень, з них по 
загальному фонду (видатки споживання) – 872,000 тис. гривень, по 
спеціальному фонду (видатки розвитку) – 7 418,000 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 7 418,000 тис. гривень. 

2. Спрямувати залишок коштів спеціального фонду обласного бюджету, 
який склався на 01.01.2018 року, в сумі 7 870,39510 тис. гривень згідно з 
додатком 2, а саме: 

– департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації по спеціальному фонду 
(видатки розвитку) в сумі 2 602,95782 тис. гривень; 

– обласній раді по спеціальному фонду (видатки розвитку) в сумі 
3 794,36428 тис. гривень. 

– департаменту фінансів облдержадміністрації для надання субвенцій з 
обласного бюджету місцевим бюджетам по спеціальному фонду (видатки 
розвитку) в сумі 1 473,073 тис. гривень. 

3. Погодити перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання 
твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу на 2018 рік між 
місцевими бюджетами, а саме: збільшити бюджетні призначення 
Бурштинському міському бюджету в сумі 10,0 тис. гривень, і Івано-
Франківському міському бюджету в сумі 7,0 тис. гривень та зменшити бюджетні 
призначення Тисменицькому районному бюджету в сумі 10,0 тис. гривень і 
Городенківському районному бюджету в сумі 7,0 тис. гривень.  

 
Голосували: 
"за" – 8 
"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 24.01.2018 року № 62 

 
 

Розподіл вільного залишку коштів загального фонду обласного бюджету, 
який склався станом на 01.01.2018 року 

 

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

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 

 

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

260,000 13 700,280 13 960,280 

1517330 

Загальноосвітня школа I-III ступенів 
с. Вишків Долинського району Івано-
Франківської області (нове будівництво) 
(коригування робочого проекту) 

 114,500 114,500 

1517330 
Реконструкція тепломережі з встановленням 
ІТП по вул. Хмельницького, 57 в м. Івано-
Франківську 

 174,780 174,780 

1517330 

Реконструкція центрального корпусу 
Снятинської центральної районної лікарні на 
вул. Стефаника в м. Снятин Івано-
Франківської області 

 97,000 97,000 

1517330 
Реконструкція водопостачання житлового 
масиву в районі Делятинського лісокомбінату 
в смт. Делятин Надвірнянського району 

 400,000 400,000 

1517330 

Капітальний ремонт приміщення роздягальні 
для проведення спортивних змагань на 
стадіоні в селі Чернятин Городенківського 
району 

 200,000 200,000 

1517330 

Капітальний ремонт будинку культури в 
с.Акрешори Яблунівської селищної ради 
об`єднаної територіальної громади Івано-
Франківської області 

 100,000 100,000 

1517330 

Капітальний ремонт (Впровадження заходів з 
енергозбереження) в Залуквянській ЗОШ  
І-ІІІ ст. ім. І. Блажкевич с. Залуква Галицького 
району Івано-Франківської області 

 200,000 200,000 

1517330 

Капітальний ремонт мостового переходу 
через р. Сівка по вул. Залізнична в 
с.Креховичі Рожнятівського району Івано-
Франківської області 

 300,000 300,000 

1517330 

Капітальний ремонт Калуського обласного 
протитуберкульозного диспансеру в 
смт. Войнилів Войнилівської селищної ради 
об`єднаної територіальної громади 

 192,000 192,000 

1517330 

Влаштування баскетбольної та тенісної 
площадок на вул. Шашкевича в м. Рогатин 
Івано-Франківської області (капітальний 
ремонт) 

 100,000 100,000 

1517330 
Капітальний ремонт приміщення Галицької 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 ім. Я. Осмомисла в 
м. Галичі 

 100,000 100,000 

1517330 

Реконструкція з добудовою спортзалу до 
Перехреснянської ЗОШ І-ІІ ступенів 
Верховинського району Івано-Франківської 
області 

 150,000 150,000 

1517330 
Капітальний ремонт Задністрянської ЗОШ  
І-ІІІ ступенів Галицького району 

 100,000 100,000 



продовження додатка 1 

 

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

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 

1517461 

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

 300,000 300,000 

1517330 
Капітальний ремонт Івано-Франківського 
обласного центру соціально-психологічної 
реабілітації дітей 

 200,000 200,000 

1517330 

Реконструкція дитячого садка на 280 місць 
під дитячий садок на 120 місць та спальний 
корпус на 80 місць для дівчаток школи-
інтернату в с-щі Гвіздець Коломийського 
району 

 829,000 829,000 

1517330 
Прибудова спорткомплексу до школи в селі 
Новиця Калуського району Івано-Франківської 
області  

 600,000 600,000 

1517330 

Капітальний ремонт приміщень Угорницької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Івано-
Франківської міської ради Івано-Франківської 
області 

 500,000 500,000 

1517330 

Капітальний ремонт приміщень 
Педіатричного відділення №1, міської дитячої 
клінічної лікарні, Івано-Франківської міської 
ради 

 400,000 400,000 

1517330 

Капітальний ремонт приміщень Косівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 2 
Косівської районної ради Івано-Франківської 
області 

 200,000 200,000 

1517330 

Капітальний ремонт приміщень Івано-
Франківської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 24 Івано-Франківської міської 
ради Івано-Франківської області 

 150,000 150,000 

1517330 

Реконструкція мережі внутрішнього 
водопостачання Делятинського НВК 
Делятинської селищної ради об’єднаної 
територіальної громади 

 121,000 121,000 

1517330 
Будівництво скверу на вулиці Ботанічній, 6 в 
місті Івано-Франківську. Облаштування 
спортивно-дитячого майданчику  

 100,000 100,000 

1517330 
Капітальний ремонт з утепленням фасаду 
Надіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Долинського 
району 

 100,000 100,000 

1517330 

Капітальний ремонт приміщень дитячого 
відділення Заболотівської районної лікарні 
Заболотівської селищної ради об`єднаної 
територіальної громади 

 100,000 100,000 

1517330 
Реконструкція ЗОШ під навчально-виховний 
комплекс в с. Потічок Снятинського району 
Івано-Франківської області 

 100,000 100,000 

1517330 

Капітальний ремонт зовнішнього 
водопроводу із бурінням свердловини для 
забезпечення водою внутрішнього туалету 
опорного закладу Верхньолипецької ЗОШ  
I-III ступенів Рогатинського району 

 100,000 100,000 

1517330 
Капітальний ремонт вуличного освітлення у 
селі Пшеничник Долинського району 

 100,000 100,000 

1517330 

Капітальний ремонт покрівлі 
Попельниківської ЗОШ І-ІІІ ступенів в 
с. Попельники, Снятинського району, Івано-
Франківської області 

 200,000 200,000 
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КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, об’єктів 
Сума, тис. грн. 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 

1517330 

Капітальний ремонт Грабівського навчально- 
виховного комплексу І-ІІ ступенів Калуської 
районної ради Івано-Франківської області 
Калуського району, с. Грабівка  
вул. Шевченка, 112 

 352,000 352,000 

1517330 
Капітальний ремонт Кудлатівської ЗОШ І ст. 
Войнилівської селищної ради об’єднаної 
територіальної громади 

 299,000 299,000 

1517330 
Капітальний ремонт Сівка-Войнилівського 
НВК І-ІІІ ступенів Калуського району Івано-
Франківської області 

 299,000 299,000 

1517330 
Капітальний ремонт даху в Орелецькій  
ЗОШ І-ІІ ступенів Снятинського району 

 475,000 475,000 

1517330 
Будівництво народного дому з глядацьким 
залом на 200 місць в с. Белелуя 
Снятинського району 

 1 000,000 1 000,000 

1517330 
Капітальний ремонт приміщення будинку 
культури в с. Вільшаниця Тисменицького 
району 

 200,000 200,000 

1517461 

Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на поточний ремонт 
автомобільної дороги загального 
користування місцевого значення С091201 
Тулуків-Стецева км 12+300 - км 14+700 в 
Івано-Франківській області (для Служби 
автомобільних доріг в області) 

60,000  60,000 

1517330 

Нове будівництво навчального корпусу та 
спортивного залу Делятинської ЗОШ  
І-ІІІ ступенів на вул. 16 липня в смт. Делятин 
Надвірнянського району Івано-Франківської 
області 

 910,000 910,000 

1517330 

Капітальний ремонт адміністративного 
приміщення Делятинської ОТГ в с. Заріччя, 
вул. Незалежності, 3 Делятинської селищної 
ради об`єднаної територіальної громади 

 470,000 470,000 

1517330 
Капітальний ремонт ясел-садка "Дзвіночок" в 
селищі Обертин Тлумацького району Івано-
Франківської області 

 220,000 220,000 

1517330 
Будівництво школи в с. Раковець 
Богородчанського району 

 1 000,000 1 000,000 

1517461 

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

200,000  200,000 

1517330 
Капітальний ремонт Тисівської ЗОШ  
І-ІІІ ступенів, с. Тисів Болехівської міської 
ради Івано-Франківської області 

 500,000 500,000 

1517330 

Капітальний ремонт Болехівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2, 
м. Болехів Болехівської міської ради Івано-
Франківської області 

 450,000 450,000 

1517330 
Капітальний ремонт ДНЗ "Веселка", 
м.Болехів Болехівської міської ради Івано-
Франківської області 

 450,000 450,000 

1517330 
Капітальний ремонт приміщень ДНЗ "Золота 
рибка" в смт. Рожнятів Івано-Франківської 
області 

 100,000 100,000 
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КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, об’єктів 
Сума, тис. грн. 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 
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1517330 
Капітальний ремонт їдальні Чорноославської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Надвірнянського району 
Івано-Франківської області 

 100,000 100,000 

1517330 
Капітальний ремонт ДНЗ (ясла-садок) 
"Золотий колосок" с. Заріччя Надвірнянського 
району Івано-Франківської області 

 100,000 100,000 

1517330 
Капітальний ремонт Богородчанської ЗОШ  
І-ІІІ ступенів № 1 Богородчанського району 

 130,000 130,000 

1517330 
Капітальний ремонт Богородчанської ЗОШ  
І-ІІІ ступенів № 2 Богородчанського району 

 100,000 100,000 

1517330 
Капітальний ремонт Солотвинського Будинку 
культури Богородчанського району 

 170,000 170,000 

1517330 

Добудова незавершеного будівництва школи 
на 198 учнівських місць в с. Яблуниця 
Верховинського району Івано-Франківської 
області. Нове будівництво 

 5,000 5,000 

1517330 

Капітальний ремонт багатоквартирного 
житлового будинку в смт. Брошнів-Осада, 
вул. С. Галечко, 4 Брошнів-Осадської 
селищної ради об`єднаної територіальної 
громади  

 42,000 42,000 

 
Департамент охорони здоров`я 
облдержадміністрації 

0,000 155,000 155,000 

0712152 

Інші програми та заходи у сфері охорони 
здоровя на виконання заходів комплексної 
програми "Здоров`я населення Прикарпаття 
2013-2020" (Придбання обладнання для 
Болехівської ЦМЛ) 

 155,000 155,000 

 
Департамент освіти, науки та молодіжної 
політики облдержадміністрації 

0,000 100,000 100,000 

0611070 

Надання загальної середньої освіти 
спеціальними загальноосвітніми школами-
інтернатами, школами та іншими 
навчальними закладами для дітей, які 
потребують корекції фізичного та (або) 
розумового розвитку (для придбання 
тифлофікованого навчально-дидактичного 
обладнання і пристосування для осіб з 
інвалідністю по зору для Вигодського 
навчально-реабілітаційного центру) 

 100,000 100,000 

 
Управління культури, національностей та 
релігій облдержадміністрації 

0,000 100,000 100,000 

1011120 

Підготовка кадрів вищими навчальними 
закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, 
технікумами, училищами) (придбання 
музичних інструментів для музичного 
училища ім. Дениса Січинського) 

 100,000 100,000 

 Субвенції місцевим бюджетам 872,000 7 418,000 8 290,000 
 Богородчанський районний бюджет 65,000 565,800 630,800 

3719770 
Придбання дитячого майданчика для села 
Раковець Богородчанського району Івано-
Франківської області 

 75,300 75,300 

3719770 
Придбання вікон для Раковецького будинку 
культури Богородчанського району 

12,000  12,000 

3719770 

Капітальний ремонт вуличного освітлення по 
вулиці Шевченка у селі Гута 
Богородчанського району Івано-Франківської 
області 

 70,500 70,500 
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3719770 
Придбання матеріалів для проведення 
ремонтних робіт покрівлі даху Порогівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Богородчанського району 

28,000  28,000 

3719770 
Придбання вікон для Порогівського будинку 
культури Богородчанського району 

25,000  25,000 

3719770 
Капітальний ремонт даху Підгірської ЗОШ  
І-ІІ ступенів Богородчанського району 

 200,000 200,000 

3719770 
Капітальний ремонт будинку культури в 
с. Глибоке Богородчанського району 

 150,000 150,000 

3719770 
Придбання дитячого майданчика для 
с. Підгір`я Богородчанського району 

 70,000 70,000 

 Верховинський районний бюджет 47,000 100,000 147,000 

3719770 

Придбання батарей для опалення приміщень 
молодіжного центру "Вільний простір думка" 
по вул. Жаб`євська, 48 в с-щі Верховина 
Івано-Франківської області 

47,000  47,000 

3719770 

Капітальний ремонт адміністративного 
корпусу (заміна вікон та дверей на 
енергозберігаючі) Верховинської центральної 
районної лікарні в селищі Верховина 

 100,000 100,000 

 Галицький районний бюджет 6,000 650,000 656,000 

3719770 
Облаштування скверу по вул. Караїмів в 
м. Галич Івано-Франківської області (нове 
будівництво) 

 250,000 250,000 

3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
Галицької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Галицького 
району 

 150,000 150,000 

3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
Галицької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Галицького 
району 

 50,000 50,000 

3719770 
Капітальний ремонт покрівлі адмінбудинку в 
с. Лани по вул. Шевченка Галицького району 
Івано-Франківської області 

 50,000 50,000 

3719770 
Капітальний ремонт глядацької зали Будинку 
культури в с. Дубівці Галицького району 
Івано-Франківської області 

 50,000 50,000 

3719770 
Капітальний ремонт житлового фонду в 
м. Галичі 

 100,000 100,000 

3719770 

Придбання костюмів зразковому 
аматорському ансамблю танців "Ярославна" 
Галицького районного центру дитячої та 
юнацької творчості 

6,000  6,000 

 Городенківський районний бюджет 20,000 1 530,000 1 550,000 

3719770 
Капітальний ремонт дворових та 
внутрішньобудинкових каналізаційних мереж 
в місті Городенка 

 300,000 300,000 

3719770 
Придбання бруківочного покриття для 
Вільхівського НВК І-ІІ ступенів 
Городенківського району 

 200,000 200,000 

3719770 
Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) 
будинку культури села Раковець 
Городенківського району 

 100,000 100,000 

3719770 
Капітальний ремонт приміщень 
Городенківського районного військового 
комісаріату 

 250,000 250,000 

3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
Вербівцівського НВК Городенківського району 

 35,000 35,000 

3719770 
Придбання меблів для Топорівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Городенківського району 

 65,000 65,000 



продовження додатка 1 

 

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

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 

3719770 
Впровадження ефективної системи 
водопостачання на території Чернятинської 
сільської ради Городенківського району 

 200,000 200,000 

3719770 
Придбання меблів для їдальні 
Михальчівського НВК Городенківського 
району 

 25,000 25,000 

3719770 
Облаштування фонтану в міському парку 
м. Городенка 

 170,000 170,000 

3719770 
Придбання меблів для Котиківського ДНЗ 
Городенківського району 

 
 

50,000 50,000 

3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
(придбання порохотягу) Семаківського ДНЗ в 
с. Семаківці Городенківського району 

 10,000 10,000 

3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
(придбання порохотягу) Стрільченського ДНЗ 
"Казка" в с. Стрільче Городенківського району 

 10,000 10,000 

3719770 
Облаштування огорожі по вулиці Галицькій в 
с. Городниця Городенківського району 

 55,000 55,000 

3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
Серафинецького ДНЗ Городенківського 
району 

20,000  20,000 

3719770 
Придбання меблів для Глушківського НВК в 
с. Глушківці Городенківського району 

 30,000 30,000 

3719770 

Виготовлення проектно-кошторисної 
документації для будівництва вуличного 
водопроводу в с. Чортовець Городенківського 
району 

 30,000 30,000 

 Долинський районний бюджет 0,000 300,000 300,000 

3719770 

Реконструкція з добудовою незавершеного 
будівництва будинку культури під навчально-
виховний комплекс в с. Гошів Долинського 
району Івано-Франківської області 

 300,000 300,000 

 Калуський районний бюджет 127,000 0,000 127,000 

3719770 
Проведення геофізичних та картографічних 
досліджень генплану с. Кропивники, Сівка-
Калуська Калуського району 

127,000  127,000 

 Косівський районний бюджет 0,000 534,200 534,200 

3719770 

Придбання спортивного інвентаря для 
Микитинецької загальноосвітньої школи  
І-ІІ ступенів Косівського району Івано-
Франківської області 

 21,850 21,850 

3719770 
Капітальний ремонт (заміна вікон) будинку 
культури села Шешори Косівського району 
Івано-Франківської області 

 27,350 27,350 

3719770 

Зміцнення матеріально-технічної бази 
Шешорівськї ЗОШ І-ІІ ступенів  
ім. В. Чорновола Косівського району Івано-
Франківської області 

 40,000 40,000 

3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
Пістинської ЗОШ І-ІІ ступенів Косівського 
району Івано-Франківської області 

 30,000 30,000 

3719770 
Капітальний ремонт будинку культури села 
Микитинці Косівського району Івано-
Франківської області 

 90,000 90,000 

3719770 
Будівництво спортивного майданчика з 
штучним покриттям в с. Шепіт Косівського 
району Івано-Франківської області 

 70,000 70,000 

 
 



продовження додатка 1 

 

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

3719770 
Встановлення вуличного освітлення в 
с. Шешори Косівського району Івано-
Франківської області 

 30,000 30,000 

3719770 

Зміцнення матеріально-технічної бази 
Малорожинського НВК "Загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний 
заклад" Косівського району 

 25,000 25,000 

3719770 
Капітальний ремонт будинку культури в 
с. Малий Рожин Косівського району Івано-
Франківської області 

 100,000 100,000 

3719770 

Капітальний ремонт дороги по вул. Ярослава 
Мудрого (під`їзна дорога до Косівської ЗОШ  
І-ІІІ ступенів № 1) в м. Косів Косівського 
району Івано-Франківської області 

 100,000 100,000 

 Надвірнянський районний бюджет 12,000 358,000 370,000 

3719770 
Капітальний ремонт будинку культури в 
с. Пнів Надвірнянського району 

 
 

88,000 88,000 

3719770 

Благоустрій кладовища в с. Зелена 
Надвірнянського району біля Могили 
Михайла Зеленчука, голови Всеукраїнського 
Братства ОУН-УПА 

12,000  12,000 

3719770 
Капітальний ремонт спортивного майданчика 
на території Саджавської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Надвірнянського району 

 100,000 100,000 

3719770 
Капітальний ремонт даху ЗОШ І-ІІІ ступенів в 
с. Чорний Потік Надвірнянського району 
Івано-Франківської області 

 170,000 170,000 

 Рожнятівський районний бюджет 0,000 300,000 300,000 

3719770 
Будівництво пішохідного переходу через 
р. Манявка по вул. І. Франка в с. Грабів 
Рожнятівського району 

 100,000 100,000 

3719770 
Благоустрій території Сливківської ЗОШ  
І-ІІ ступенів в с. Сливки Рожнятівського 
району Івано-Франківської області 

 100,000 100,000 

3719770 

Придбання меблів для закладу дошкільної 
освіти "Веселка" в смт. Перегінське 
Рожнятівського району Івано-Франківської 
області 

 70,000 70,000 

3719770 

Придбання меблів для закладу дошкільної 
освіти "Любисток" в с. Небилів 
Рожнятівського району Івано-Франківської 
області 

 30,000 30,000 

 Снятинський районний бюджет 0,000 175,000 175,000 

3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
Задубрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Снятинського 
району 

 175,000 175,000 

 Тисменицький районний бюджет 0,000 100,000 100,000 

3719770 
Капітальний ремонт (благоустрій території) 
Підліської ЗОШ І-ІІІ ступенів Тисменицького 
району 

 100,000 100,000 

 Тлумацький районний бюджет 0,000 425,000 425,000 

3719770 
Капітальний ремонт Палагицького НВК (ЗОШ 
І-ІІ ступенів - ДНЗ) Тлумацького району 

 100,000 100,000 

3719770 
Капітальний ремонт Народного дому в селі 
Грушка Тлумацького району 

 130,000 130,000 
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3719770 

Капітальний ремонт Кутищенського 
навчально-виховного комплексу 
(загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад) Тлумацького 
району 

 115,000 115,000 

3719770 
Виготовленння ПКД для розміщення НВК в 
Яківській ЗОШ І-ІІ ступенів Тлумацького 
району 

 30,000 30,000 

3719770 
Капітальний ремонт Ісаківського НВК 
Тлумацького району 

 50,000 50,000 

 Болехівський міський бюджет 105,000 100,000 205,000 

3719770 
Капітальний ремонт дитячого садочка 
"Веселка" Болехівської міської ради 

 100,000 100,000 

3719770 
Реалізація проекту "Чиста лікарня - безпечна 
для пацієнта" в Болехівській ЦМЛ 

105,000  105,000 

 Коломийський міський бюджет 0,000 220,000 220,000 

3719770 
Ремонт санвузлів в Коломийському 
медичному коледжі ім. І. Франка 

 100,000 100,000 

3719770 
Заміна вікон в дошкільному закладі 
"Ромашка" № 19 в м.Коломия 

 20,000 20,000 

3719770 
Капітальний ремонт території ЗОШ № 4  
І-ІІІ ступенів ім. С. Лисенка в м. Коломия, 
вул. Заньковецької, 11 

 100,000 100,000 

 Яремчанський міський бюджет 150,000 350,000 500,000 

3719770 

Придбання та встановлення 
електроефективних ламп вуличного 
освітлення в с. Яблуниця Яремчанської 
міської ради Івано-Франківської області 

150,000  150,000 

3719770 
Капітальний ремонт коридору першого 
поверху Яремчанської міської лікарні 

 100,000 100,000 

3719770 

Капітальний ремонт дорожнього покриття 
вул. Лесі Українки в с. Микуличин 
Яремчанської міської ради Івано-Франківської 
області 

 250,000 250,000 

 
Бюджет Делятинської об`єднаної 
територіальної громади 

0,000 100,000 100,000 

3719770 
Облаштування вуличного освітлення в 
Делятинській ОТГ (с. Чорний Потік, 
с. Заріччя, с. Чорні Ослави) 

 100,000 100,000 

 
Бюджет Дзвиняцької об`єднаної 
територіальної громади 

0,000 100,000 100,000 

3719770 
Придбання меблів для Дзвиняцького ДНЗ 
«Дзвіночок» Дзвиняцької ОТГ 

 100,000 100,000 

 
Бюджет Яблунівської об`єднаної 
територіальної громади 

240,000 270,000 510,000 

3719770 
Поточний ремонт проїзного містка через 
р. Гнилиця в с. Стопчатів Яблунівської ОТГ 

50,000  50,000 

3719770 

Поточний ремонт (заміна вікон та дверей) в 
Стопчатівському Народному домі по 
вул. Центральній 27 с. Стопчатів 
Яблунівської ОТГ 

50,000  50,000 

3719770 
Капітальний ремонт будинку культури в 
с. Люча Яблунівської ОТГ 

 50,000 50,000 

3719770 
Капітальний ремонт приміщень будинку 
культури смт Яблунів Яблунівської ОТГ 

 100,000 100,000 

3719770 
Поточний ремонт (заміна вікон) Текучанської 
ЗОШ І-ІІ ст. Яблунівської ОТГ 

40,000  40,000 

3719770 
Облаштування огорожі кладовища в с. Люча 
Яблунівської ОТГ 

20,000  20,000 
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3719770 
Ремонт підвісної кладки через річку Лючка в 
с. Стопчатів Яблунівської ОТГ 

30,000  30,000 

3719770 
Будівництво дитячого майданчика в 
с. Уторопи Яблунівської ОТГ 

 30,000 30,000 

3719770 
Встановлення вуличного освітлення по 
вул. Черемшини та по вул. Лісова 
смт. Яблунів Яблунівської ОТГ 

 30,000 30,000 

3719770 
Встановлення вуличного освітлення по 
вул. Довбуша та по вул. Грушевського 
смт. Яблунів Яблунівської ОТГ 

 30,000 30,000 

3719770 
Встановлення вуличного освітлення по 
вул. Федьковича та по вул. Мазепи 
смт. Яблунів Яблунівської ОТГ 

 30,000 30,000 

3719770 
Поточний ремонт (заміна вікон та дверей) 
будинку культури в с. Текуча Яблунівської 
ОТГ 

50,000  50,000 

 
Бюджет Космацької об`єднаної 
територіальної громади  

40,000 190,000 230,000 

3719770 
Капітальний ремонт лікарської амбулаторії в 
с. Брустури Космацької ОТГ 

 70,000 70,000 

3719770 
Капітальний ремонт ФАПу в с. Прокурава 
Космацької ОТГ 

 70,000 70,000 

3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
дитячого садка "Гуцулочка" в с. Космач 
Космацької ОТГ 

 50,000 50,000 

3719770 
Облаштування санвузлів та внутрішніх 
туалетів у Космацькій ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Космацької ОТГ 

40,000  40,000 

 
Бюджет Олешанської об`єднаної 
територіальної громади 

0,000 50,000 50,000 

3719770 
Придбання дитячого майданчика в с. Делева 
Олешанської ОТГ 

 
 

50,000 50,000 

 
Бюджет Тлумацької об`єднаної 
територіальної громади 

60,000 50,000 110,000 

3719770 
Впровадження міні-котельні, газифікація 
клубу в с. Остриня Тлумацької ОТГ 

30,000  30,000 

3719770 
Поточний ремонт кабінету інформатики 
Пужниківського НВК (ЗОШ І-ІІ ступенів - ДНЗ) 
Тлумацької ОТГ 

30,000  30,000 

3719770 
Придбання та встановлення спортивного 
інвентаря на території міського озера в 
м. Тлумачі Тлумацької ОТГ 

 50,000 50,000 

 
Бюджет Брошнів-Осадської об`єднаної 
територіальної громади 

0,000 50,000 50,000 

3719770 

Зміцнення матеріально-технічної бази 
Брошнів-Осадського Народного дому 
Брошнів-Осадської селищної ради об`єднаної 
територіальної громади  

 50,000 50,000 

 
Бюджет Печеніжинської об`єднаної 
територіальної громади 

0,000 300,000 300,000 

3719770 

Капітальний ремонт адміністративного 
приміщення стадіону смт. Печеніжин 
Печеніжинської селищної ради об`єднаної 
територіальної громади 

 50,000 50,000 

3719770 

Придбання та встановлення вікон і дверей у 
дитячому садку в с.Сопів Печеніжинської 
селищної ради об`єднаної територіальної 
громади 

 250,000 250,000 
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Бюджет Рожнівської об`єднаної 
територіальної громади 

0,000 600,000 600,000 

3719770 
Капітальний ремонт дорожнього покриття по 
вулиці Шкільна в с. Хімчин Рожнівської ОТГ 

 600,000 600,000 

 ВСЬОГО 1 132,000 21 473,280 22 605,280 

 
 



Додаток 2 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 24.01.2018 року № 62 

 
 

Розподіл залишку коштів спеціального фонду обласного бюджету, який 
склався станом на 01.01.2018 року 

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

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

2 602,95782 

1517330 
Капітальний ремонт хірургічного відділення Болехівської 
центральної міської лікарні в м. Болехові Івано-Франківської 
області 

110,50000 

1517330 
Капітальний ремонт водопроводу по вул. Федьковича - 
Прикарпатська в м. Надвірній 

132,00000 

1517330 
Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів в 
с. Раковець Богородчанського району Івано-Франківської 
області 

497,60000 

1517330 
Капітальний ремонт Галицького дошкільного навчального 
закладу № 1 "Дзвіночок" 

192,00000 

1517330 

Капітальний ремонт даху з утепленням фасаду для 
підвищення енергозбереження будівлі неврологічного 
відділення Долинської ЦРЛ по вул. О. Грицей, 15 в м. Долині 
Івано-Франківської області 

110,40000 

1517330 
Капітальний ремонт їдальні Чорноославської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Надвірнянського району Івано-Франківської області 

100,00000 

1517330 

Реконструкція свердловини та системи водопостачання по 
вул. Івана Франка в селищі Брошнів-Осада Рожнятівського 
району Івано-Франківської області (коректура робочого 
проекту) 

225,10000 

1517330 
Реставраційні роботи будинку на вул. Сахарова, 15 в 
м. Івано-Франківську (в т.ч. виготовлення проектно-
кошторисної документації) 

498,20000 

1517330 
Виготовлення і коректура проектно-кошторисної документації 
та витрати, пов`язані із введенням об`єктів в експлуатацію, 
поновленням технічних умов на об`єкти будівництва тощо 

438,15782 

1517330 
Капітальний ремонт ФАПу в селі Слобідка Калуського району 
Івано-Франківської області 

299,00000 

 Обласна рада 3 794,36428 

0117670 
Поповнення статутного фонду обігових коштів обласного 
комунального підприємства "Івано-Франківське обласне бюро 
технічної інвентаризації" 

1 000,58695 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного управління (Регіональна 
цільова програма забезпечення діяльності комунального 
підприємства Івано-Франківської обласної ради з експлуатації 
майна на 2017-2019 роки) 

2 793,77733 

 Субвенції місцевим бюджетам 1 473,07300 
 Богородчанський районний бюджет 195,00000 

3719770 Придбання спортивного майданчика в смт. Богородчани 195,00000 
 Галицький районний бюджет 336,90000 

3719770 
Капітальний ремонт комунального приміщення спільної 
власності територіальних громад району (адмінбудинок 
Галицької районної ради) в м. Галичі, вул. Коновальця, 19 

299,00000 

3719770 
Реконструкція вуличного електроосвітлення вул. Чорноти в 
м. Галичі 

37,90000 

 Косівський районний бюджет 20,00000 

3719770 
Капітальний ремонт ФАПу № 1 в с. Уторопи Косівського 
району 

20,00000 

 



 
продовження додатка 2 

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

 Надвірнянський районний бюджет 350,04800 

3719770 

На виконання заходів Програми розвитку місцевого 
самоврядування Івано-Франківської області на 2016-2020 
роки на реалізацію проекту "Великі зміни малими кроками. 
Замок Куропатви ХVІ століття в с. Пнів" 

350,04800 

 Снятинський районний бюджет 541,12500 

3719770 
Буріння розвідувально-експлуатаційної свердловини в 
с. Троїця Снятинського району 

441,12500 

3719770 
Придбання зовнішніх кольорових світлодіодних (LED) модулів 
для м. Снятина 

100,00000 

 
Бюджет Космацької об`єднаної територіальної 
громади 

30,00 

3719770 Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення с. Брустури  30,00000 
 ВСЬОГО : 7 870,39510 

 


