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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія обласної ради 

з питань бюджету, фінансів та податків 
 
 
 
 

 
 
 

Протокол № 63 
 засідання постійної комісії обласної ради 

з питань бюджету, фінансів та податків  
 
від 09.02.2018 року 
м. Івано-Франківськ 

 
Всього членів комісії: 12 чол. 
Присутні: М.Палійчук, М.Кузьма, І.Данів, 
В.Дудкевич, Г.Макота, В.Попович, 
Д.Сіреджук  
 
Запрошені: 
В.Гладій – перший заступник голови 
обласної ради; 
С.Басараб – заступник голови обласної 
ради; 
М.Савка – перший заступник голови 
облдержадміністрації; 
Н.Іванів – депутат обласної ради; 
Н.Зікрата – заступник начальника Головного 
управління Державної фіскальної служби в 
Івано-Франківській області; 
І.Мацькевич – директор департаменту 
фінансів облдержадміністрації; 
Ж.Табанець – директор департаменту 
економічного розвитку, промисловості та 
інфраструктури облдержадміністрації; 
О.Зрайко – начальник управління 
міжнародного співробітництва, 
євроінтеграції, туризму та інвестицій 
облдержадміністрації; 
В.Стебницький – начальник управління з 
питань цивільного захисту 
облдержадміністрації; 
В.Нижник – в.о. директора департаменту 
будівництва, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації; 

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

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



А.Сташків – заступник директора 
департаменту – начальник управління 
соціально-економічного розвитку та 
молодіжної політики департаменту освіти, 
науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації; 
І.Зельманович – в.о. головного бухгалтера 
департаменту освіти, науки та молодіжної 
політики облдержадміністрації; 
В.Федорак – начальник управління культури, 
національностей та релігій 
облдержадміністрації; 
Т.Лапка – заступник начальника управління – 
начальник відділу у справах 
національностей та релігій управління 
культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації; 
В.Федорів – заступник директора 
департаменту – начальник управління 
ресурсного і правового забезпечення, 
моніторингу та супроводу державних 
програм департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації; 
І.Андріїшин – директор департаменту 
агропромислового розвитку 
облдержадміністрації; 
В.Яворський – заступник директора 
департаменту соціальної політики 
облдержадміністрації; 
А.Пліхтяк – заступник начальника управління 
екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації; 
В.Тимків – директор комунального 
підприємства обласної ради з питань пошуку 
та перепоховання жертв воєн, депортацій та 
репресій тоталітарних режимів "Пам'ять"; 
С.Бабельський – перший заступник 
директора комунального підприємства Івано-
Франківської обласної ради з експлуатації 
майна; 
О.Олійник – генеральний директор Івано-
Франківського обласного комунального 
агролісогосподарського підприємства  
"Івано-Франківськоблагроліс"; 
В.Даниш – начальник управління об’єктами 
спільної власності територіальних громад 
області;  
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 звіт голови обласної державної 

адміністрації щодо здійснення повноважень, делегованих обласною радою 
обласній державній адміністрації". 

2. Про проект рішення обласної ради "Про фінансування 
природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища за рахунок планових надходжень у 2018 році". 

3. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до Обласної 
програми охорони навколишнього природного середовища до 2020 року". 

4. Про проект рішення обласної ради "Про програму соціально-
економічного та культурного розвитку області на 2018 рік". 

5. Про проект рішення обласної ради "Про доповнення до Програми 
розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на  
2016-2020 роки". 

6. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до регіональної 
цільової програми забезпечення діяльності комунального підприємства Івано-
Франківської обласної ради з експлуатації майна на 2017-2019 роки". 

7. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до регіональної 
цільової програми "Репродуктивне здоров'я населення Івано-Франківської 
області" на період до 2020 року". 

8. Про календарний план заходів на 2018 рік Комплексної цільової 
соціальної програми розвитку цивільного захисту Івано-Франківської області на 
2016-2020 роки. 

9. Про календарний план заходів на 2018 рік регіональної цільової 
програми "Духовне життя" на 2016-2020 роки (по управлінню з питань 
цивільного захисту облдержадміністрації). 

10. Про календарний план заходів на 2018 рік Програми пошуку та 
перепоховання жертв воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів на 
2016-2018 роки. 

11. Про календарний план заходів на 2018 рік регіональної цільової 
програми фінансової підтримки комунального підприємства обласної ради з 
питань пошуку та перепоховання жертв воєн, депортацій та репресій 
тоталітарних режимів "Пам’ять" на 2016-2018 роки. 

12. Про календарний план заходів на 2018 рік Комплексної програми 
розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Івано-Франківської 
області на 2016-2020 роки. 

13. Про розподіл коштів Регіональної програми відтворення, поліпшення, 
раціонального використання та охорони лісових ресурсів Івано-Франківського 
обласного комунального агролісогосподарського підприємства "Івано-
Франківськоблагроліс" на 2016-2020 роки. 

14. Про погодження видатків управління культури, національностей та 
релігій облдержадміністрації. 

15. Про календарний план заходів на 2018 рік Комплексної регіональної 
цільової програми розвитку туризму в області на 2016-2020 роки. 



16. Про календарний план заходів на 2018 рік регіональної цільової 
програми розвитку міжнародного співробітництва області на 2016-2020 роки. 

17. Про календарний план заходів на 2018 рік регіональної цільової 
програми сприяння залученню інвестицій в економіку Івано-Франківської області 
на 2016-2020 роки. 

18. Про календарний план заходів на 2018 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 (по департаменту 
соціальної політики облдержадміністрації). 

19. Про календарний план заходів на 2018 рік обласної комплексної 
Програми соціального захисту населення Івано-Франківської області на  
2017-2021 роки. 

20. Про календарний план заходів на 2018 рік регіональної цільової 
програми соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і 
важкими умовами праці, на 2015-2019 роки. 

21. Про календарний план заходів на 2018 рік обласної Програми 
соціальної підтримки та реабілітації інвалідів зору на 2015-2019 роки. 

22. Про перелік заходів на 2018 рік Програми розвитку освіти Івано-
Франківщини на 2016-2023 роки. 

23. Про календарний план заходів на 2018 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 (по департаменту освіти, 
науки та молодіжної політики облдержадміністрації). 

24. Про календарний план заходів на 2018 рік регіональної цільової 
програми "Духовне життя" на 2016-2020 роки (по департаменту освіти, науки та 
молодіжної політики облдержадміністрації). 

25. Про календарний план заходів на 2018 рік регіональної цільової 
програми підтримки книговидання на 2016-2020 роки (по департаменту освіти, 
науки та молодіжної політики облдержадміністрації). 

26. Про календарний план заходів на 2018 рік обласної цільової соціальної 
програми "Молодь Прикарпаття" на 2016-2020 роки. 

27. Про календарний план заходів на 2018 рік обласної цільової соціальної 
програми з оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки. 

28. Про перелік заходів на 2018 рік програми приватизації об'єктів спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2017-2020 роки. 

29. Про передачу бюджетних призначень (по обласному конкурсу проектів). 
30. Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік. 
31. Про внесення змін до протоколу засідання постійної комісії обласної 

ради з питань бюджету, фінансів та податків від 24.01.2018 року № 62. 
32. Про внесення змін до проекту рішення обласної ради "Про розподіл 

коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 2018 рік". 
33. Різне. 
 
1. Слухали: М.Савку про проект рішення обласної ради "Про звіт голови 

обласної державної адміністрації щодо здійснення повноважень, делегованих 
обласною радою обласній державній адміністрації". 



Виступили: В.Попович, М.Палійчук. 
Вирішили: рекомендувати внести проект рішення "Про звіт голови 

обласної державної адміністрації щодо здійснення повноважень, делегованих 
обласною радою обласній державній адміністрації" на розгляд двадцятої сесії 
обласної ради. 

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

фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища за рахунок планових надходжень у 
2018 році". 

Виступили: В.Попович, М.Палійчук. 
Вирішили:  
1) внести зміни до Переліку природоохоронних заходів, а саме: 
по розпоряднику коштів "Рожнятівський районний бюджет" вилучити 

пункти: 
– "97 "Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на р. Безіменна по вул. 

Шевченка в селі Липовиця Рожнятівського району Івано-Франківської області 
(в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) – 1300,0 тис. гривень";  

– "98 "Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на р. Чечва по 
вул. Зарічна в селі Верхній Струтин Рожнятівського району Івано-Франківської 
області (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) – 1200,0 тис. 
гривень"; 

по розпоряднику коштів "Департамент будівництва, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації" доповнити 
Перелік такими позиціями: 

– "Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на р. Безіменна по вул. 
Шевченка в селі Липовиця Рожнятівського району Івано-Франківської області 
(в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) – 1300,0 тис. гривень";  

– "Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на р. Чечва по вул. Зарічна 
в селі Верхній Струтин Рожнятівського району Івано-Франківської області (в т. ч. 
виготовлення проектно-кошторисної документації) – 1200,0 тис. гривень"; 

по розпоряднику коштів "Снятинський районний бюджет" вилучити пункти: 
– "109 " Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них в 

Троїцькій ЗОШ І-ІІІ ст. Снятинського району Івано-Франківської області 
(проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 
забруднення в Троїцькій ЗОШ І-ІІІ ст.) – 277,0 тис. гривень"; 

– "111 "Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 
забруднення в Олешківській ЗОШ І-ІІ ст. – 299,0 тис. гривень"; 

доповнити Перелік розпорядником коштів "Заболотівський селищний 
бюджет ОТГ" з такими позиціями: 

– "Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них в Троїцькій 
ЗОШ І-ІІІ ст. Снятинського району Івано-Франківської області (проведення 
заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення в Троїцькій 
ЗОШ І-ІІІ ст.) – 277,0 тис. гривень"; 

2) рекомендувати внести проект рішення "Про фінансування 
природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища за рахунок планових надходжень у 2018 році" на 



розгляд двадцятої сесії обласної ради з врахуванням пропозицій постійної 
комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків. 

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

змін до Обласної програми охорони навколишнього природного середовища до 
2020 року". 

Виступили: Н.Іванів, М.Палійчук. 
Вирішили: рекомендувати внести проект рішення "Про внесення змін до 

Обласної програми охорони навколишнього природного середовища до 
2020 року" на розгляд двадцятої сесії обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
4. Слухали: Ж.Табанець про проект рішення обласної ради "Про програму 

соціально-економічного та культурного розвитку області на 2018 рік". 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: рекомендувати внести проект рішення "Про програму 

соціально-економічного та культурного розвитку області на 2018 рік" на розгляд 
двадцятої сесії обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
5. Слухали: В.Гладія про проект рішення обласної ради "Про доповнення 

до Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області 
на 2016-2020 роки". 

Виступили: В.Попович, Г.Макота, Н.Іванів, М.Палійчук. 
Вирішили: рекомендувати внести проект рішення "Про доповнення до 

Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 
2016-2020 роки" на розгляд двадцятої сесії обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
6. Слухали: С.Бабельського про проект рішення обласної ради "Про 

внесення змін до регіональної цільової програми забезпечення діяльності 
комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради з експлуатації 
майна на 2017-2019 роки". 



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

регіональної цільової програми забезпечення діяльності комунального 
підприємства Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна на  
2017-2019 роки" на розгляд двадцятої сесії обласної ради. 

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

змін до регіональної цільової програми "Репродуктивне здоров'я населення 
Івано-Франківської області" на період до 2020 року". 

Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: рекомендувати внести проект рішення "Про внесення змін до 

регіональної цільової програми "Репродуктивне здоров'я населення Івано-
Франківської області" на період до 2020 року" на розгляд двадцятої сесії 
обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
8. Слухали: В.Стебницького про календарний план заходів на 2018 рік 

Комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Івано-
Франківської області на 2016-2020 роки. 

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

25.01.2018 року № 224/3/1-18/01-132 погодити календарний план заходів на 
2018 рік Комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту 
Івано-Франківської області на 2016-2020 роки (додаток 1). 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
9. Слухали: В.Стебницького про календарний план заходів на 2018 рік 

регіональної цільової програми "Духовне життя" на 2016-2020 роки (по 
управлінню з питань цивільного захисту облдержадміністрації). 

Виступили: В.Попович, В.Дудкевич, В.Гладій, М.Палійчук. 
Вирішили:  
1) відповідно до листа обласної державної адміністрації від 25.01.2018 року 

№ 224/3/1-18/01-132 погодити календарний план заходів на 2018 рік 
регіональної цільової програми "Духовне життя" на 2016-2020 роки (додаток 2). 

2) управлінню з питань цивільного захисту облдержадміністрації погодити з 
постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків 



перелік культових споруд, які будуть облаштовуватися системами 
протипожежного гасіння у 2018 році.  

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
10. Слухали: В.Тимківа про календарний план заходів на 2018 рік 

Програми пошуку та перепоховання жертв воєн, депортацій та репресій 
тоталітарних режимів на 2016-2018 роки. 

Виступили: В.Попович, М.Палійчук. 
Вирішили:  
1) відповідно до листа комунального підприємства з питань пошуку та 

перепоховання жертв воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів 
"Пам'ять" від 31.01.2018 року № 04-01/2018 погодити календарний план заходів 
на 2018 рік обласної програми пошуку та перепоховання жертв воєн, депортацій 
та репресій тоталітарних режимів на 2016-2018 роки (додаток 3); 

2) комунальному підприємству з питань пошуку та перепоховання жертв 
воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів "Пам'ять" подати до 
обласної ради пропозиції щодо виділення коштів з обласного бюджету для 
встановлення пам’ятного хреста на місці перепоховання жертв репресій у 
с. Пшеничники Тисменицького району. 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
11. Слухали: В.Тимківа про календарний план заходів на 2018 рік 

регіональної цільової програми фінансової підтримки комунального 
підприємства обласної ради з питань пошуку та перепоховання жертв воєн, 
депортацій та репресій тоталітарних режимів "Пам'ять" на 2016-2018 роки. 

Виступили: В.Попович, М.Палійчук. 
Вирішили:  
1) комунальному підприємству з питань пошуку та перепоховання жертв 

воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів "Пам'ять" опрацювати 
питання щодо внесення змін до обласної програми пошуку та перепоховання 
жертв воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів на 2016-2018 роки, в 
частині встановлення пам’ятного хреста на місці перепоховання жертв репресій 
у с. Пшеничники Тисменицького району та подати відповідний проект рішення 
на розгляд обласної ради; 

2) відповідно до листа комунального підприємства з питань пошуку та 
перепоховання жертв воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів 
"Пам'ять" від 31.01.2018 року № 04-01/2018 погодити календарний план заходів 
на 2018 рік регіональної цільової програми фінансової підтримки комунального 
підприємства обласної ради з питань пошуку та перепоховання жертв воєн, 
депортацій та репресій тоталітарних режимів "Пам'ять" на 2016-2018 роки 
(додаток 3). 

 
Голосували: 
"за" – 7 



"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
12. Слухали: І.Андріїшина про календарний план заходів на 2018 рік 

Комплексної програми розвитку агропромислового комплексу та сільських 
територій Івано-Франківської області на 2016-2020 роки. 

Виступили: В.Попович, В.Гладій, М.Палійчук. 
Вирішили:  
1) відповідно до листа обласної державної адміністрації від 11.01.2018 року 

№ 29/0/2-18/01-132 погодити календарний план заходів на 2018 рік Комплексної 
програми розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Івано-
Франківської області на 2016-2020 роки (додаток 4); 

2) департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації надати 
постійній комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків 
інформацію про розподіл та використання коштів Комплексної програми 
розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Івано-Франківської 
області на 2016-2020 роки у 2017 році в розрізі фермерських господарства, 
приватних підприємств, особистих селянських господарств тощо. 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
13. Слухали: О.Олійника про розподіл коштів Регіональної програми 

відтворення, поліпшення, раціонального використання та охорони лісових 
ресурсів Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського 
підприємства "Івано-Франківськоблагроліс" на 2016-2020 роки. 

Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа Івано-Франківського обласного 

комунального агролісогосподарського підприємства "Івано-Франківсьоблагроліс" 
від 18.01.2018 року № 8 погодити розподіл коштів на 2018 рік, передбачених 
департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації за КПКВКМБ 
2417150 на виконання Регіональної програми відтворення, поліпшення, 
раціонального використання та охорони лісових ресурсів Івано-Франківського 
обласного комунального агролісогосподарського підприємства "Івано-
Франківсьоблагроліс" на 2016-2020 роки, в сумі 100,0 тис. гривень, зокрема: 

Богородчанський спеціалізований агролісгосп – 20,0 тис. гривень; 
Долинський спеціалізований агролісгосп – 20,0 тис. гривень; 
Коломиймький спеціалізований агролісгосп – 20,0 тис. гривень; 
Надвірнянський спеціалізований агролісгосп – 20,0 тис. гривень; 
Снятинське спеціалізоване агролісництво – 20,0 тис. гривень. 
 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
14. Слухали: В.Федорака про погодження видатків управління культури, 

національностей та релігій облдержадміністрації. 
Виступили: В.Попович, М.Палійчук. 



Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 
22.01.2018 року № 70/0/2-18/01-132 погодити розподіл видатків, передбачених 
управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації, зокрема: 

1. За КПКВКМБ 1014020 "Фінансова підтримка філармоній, художніх і 
музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій" на: 

– проведення культурно-мистецьких заходів – в сумі 2500,0 тис. гривень 
(додаток 5) в т.ч.: 

на виконання регіональної цільової програми "Культура Івано-
Франківщини" на 2016-2020 роки (проведення культурно-мистецьких заходів 
(п.8.10, 8.11) – 2440,0 тис. гривень; 

на виконання обласної програми соціальної підтримки та реабілітації 
інвалідів зору на 2015-2019 роки (транспортне забезпечення гастрольної 
діяльності творчого колективу незрячих інвалідів "Горицвіт" (УТОС) – 60,0 тис. 
гривень. 

2. На виконання регіональної цільової програми "Культура Івано-
Франківщини" на 2016-2020 роки: 

– за КПКВКМБ 1014082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" – в сумі 
2743,0 тис. гривень, з них: 2443,0 тис. гривень – на зміцнення матеріально-
технічної бази та проведення капітальних і поточних ремонтів закладів культури 
області (п. 9.1); 300,0 тис. гривень – на здійснення ремонтно-реставраційних 
робіт об’єктів ЮНЕСКО (п. 2.5). 

3. На виконання обласної програми "Теплий заклад культури Прикарпаття" 
на 2016-2020 роки за КПКВКМБ 1014082 "Інші заходи в галузі культури і 
мистецтва" в сумі 900,0 тис. гривень на: 

заміну вікон – 350,0 тис. гривень; 
придбання котлів – 100,0 тис. гривень; 
заміну систем опалення – 340,0 тис. гривень; 
реконструкцію систем опалення – 60,0 тис. гривень; 
ремонт систем опалення – 50,0 тис. гривень. 
4. На виконання регіональної цільової програми "Просвіта ХХІ століття" на 

2017-2021 роки: 
за КПКВКМБ 1014081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 

культури і мистецтва" – в сумі 950,0 тис. грн. для проведення заходів та 
фінансової підтримки Івано-Франківського ОО ВУТ "Просвіта" ім. Т.Шевченка. 

5. На виконання регіональної цільової програми "Духовне життя" на  
2016-2020 роки: 

за КПКВКМБ 1014082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" – в сумі 
803,2 тис. гривень на виконання заходів регіональної цільової програми 
"Духовне життя" на 2016-2020 роки (додаток 6). 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
15. Слухали: О.Зрайка про календарний план заходів на 2018 рік 

Комплексної регіональної цільової програми розвитку туризму в області на 
2016-2020 роки. 

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

22.01.2018 року № 69/0/2-18/01-132 погодити календарний план заходів на 
2018 рік Комплексної регіональної цільової програми розвитку туризму в області 
на 2016-2020 роки (додаток 7). 



 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
16. Слухали: О.Зрайка про календарний план заходів на 2018 рік 

регіональної цільової програми розвитку міжнародного співробітництва області 
на 2016-2020 роки. 

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

22.01.2018 року № 69/0/2-18/01-132 погодити календарний план заходів на 
2018 рік регіональної цільової програми розвитку міжнародного співробітництва 
області на 2016-2020 роки (додаток 8). 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
17. Слухали: О.Зрайка про календарний план заходів на 2018 рік 

регіональної цільової програми сприяння залученню інвестицій в економіку 
Івано-Франківської області на 2016-2020 роки. 

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

22.01.2018 року № 69/0/2-18/01-132 погодити календарний план заходів на 
2018 рік регіональної цільової програми сприяння залученню інвестицій в 
економіку Івано-Франківської області на 2016-2020 роки (додаток 9). 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
18. Слухали: В.Яворського про календарний план заходів на 2018 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 (по департаменту соціальної політики 
облдержадміністрації). 

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

30.01.2018 року № 116/0/2-18/01-132 погодити календарний план заходів на 
2018 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 10). 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
19. Слухали: В.Яворського про календарний план заходів на 2018 рік 

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

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

25.01.2018 року № 224/5/1-18/01-132 погодити календарний план заходів на 
2018 рік обласної комплексної Програми соціального захисту населення Івано-
Франківської області на 2017-2021 роки (додаток 11). 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
20. Слухали: В.Яворського про календарний план заходів на 2018 рік 

регіональної цільової програми соціального захисту працівників, зайнятих на 
роботах із шкідливими і важкими умовами праці, на 2015-2019 роки. 

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

25.01.2018 року № 224/5/1-18/01-132 погодити календарний план заходів на 
2018 рік регіональної цільової програми соціального захисту працівників, 
зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, на 2015-2019 роки 
(додаток 12). 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
21. Слухали: В.Яворського про календарний план заходів на 2018 рік 

обласної Програми соціальної підтримки та реабілітації інвалідів зору на  
2015-2019 роки. 

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

25.01.2018 року № 224/5/1-18/01-132 погодити календарний план заходів на 
2018 рік обласної Програми соціальної підтримки та реабілітації інвалідів зору 
на 2015-2019 роки (додаток 13). 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 



Рішення прийнято. 
 
22. Слухали: А.Сташківа про перелік заходів на 2018 рік Програми 

розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки. 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

25.01.2018 року № 224/2/1-18/01-132 погодити перелік заходів на 2018 рік 
Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки (додаток 14). 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
23. Слухали: А.Сташківа про календарний план заходів на 2018 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 (по департаменту освіти, науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації). 

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

25.01.2018 року № 224/2/1-18/01-132 погодити календарний план заходів на 
2018 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 15). 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
24. Слухали: А.Сташківа про календарний план заходів на 2018 рік 

регіональної цільової програми "Духовне життя" на 2016-2020 роки (по 
департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації). 

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

25.01.2018 року № 224/2/1-18/01-132 погодити календарний план заходів на 
2018 рік регіональної цільової програми "Духовне життя" на 2016-2020 роки 
(додаток 16). 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 



Рішення прийнято. 
 
25. Слухали: А.Сташківа про календарний план заходів на 2018 рік 

регіональної цільової програми підтримки книговидання на 2016-2020 роки (по 
департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації). 

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

25.01.2018 року № 224/2/1-18/01-132 погодити календарний план заходів на 
2018 рік регіональної цільової програми підтримки книговидання на  
2016-2020 роки (додаток 17). 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
26. Слухали: А.Сташківа про календарний план заходів на 2018 рік 

обласної цільової соціальної програми "Молодь Прикарпаття" на 2016-2020 
роки. 

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

25.01.2018 року № 224/2/1-18/01-132 погодити календарний план заходів на 
2018 рік обласної цільової соціальної програми "Молодь Прикарпаття" на  
2016-2020 роки (додаток 18). 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
27. Слухали: А.Сташківа про календарний план заходів на 2018 рік 

обласної цільової соціальної програми з оздоровлення та відпочинку дітей на 
2016-2020 роки. 

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

25.01.2018 року № 224/2/1-18/01-132 календарний план заходів на 2018 рік 
обласної цільової соціальної програми з оздоровлення та відпочинку дітей на  
2016-2020 роки (додаток 19). 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
28. Слухали: В.Даниша про перелік заходів на 2018 рік програми 

приватизації об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
області на 2017-20202 роки. 

Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа управління об’єктами спільної власності 

територіальних громад області обласної ради від 08.02.2018 року  
№ 27/05-14/007 погодити перелік заходів на 2018 рік програми приватизації 



об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 
2017-20202 роки, зокрема: 

 
Назва заходу Сума, грн. 

Відшкодування Прикарпатській універсальній товарній біржі 
витрат, пов’язаних з приватизацією об'єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області у 2018 році 

95 000 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
29. Слухали: Н.Косаревича про передачу бюджетних призначень (по 

обласному конкурсу проектів). 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа Снятинської райдержадміністрації та 

районної ради від 26.01.2018. № 23/0/01-31/04 та № 01-18/23 погодити внесення 
змін до рішення обласної ради від 22.12.2017. № 738-19/2017 "Про обласний 
бюджет на 2018 рік", а саме:  

у додатку 7 в частині Переліку розпорядників субвенції – переможців 
обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування по 
Снятинському районному бюджету, а саме: 

зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки 
споживання) для Прутівської сільської ради по проекту-переможцю 
"Стимулювання залучення інвестицій в селі Прутівка Снятинського району 
завдяки виготовленню генерального плану забудови села" в сумі 188,6 тис. 
гривень, для Попельниківської сільської ради по проекту-переможцю "Гомін 
Черемоша" в сумі 225,0 тис. гривень і для Підвисоцької сільської ради по 
проекту-переможцю "Виготовлення генерального плану забудови села 
Підвисоке Снятинського району" в сумі 300,0 тис. гривень та відповідно 
збільшити їх по спеціальному фонду (видатки розвитку).  

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду на суму 713,6 тис. гривень.  

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

2018 рік. 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа облдержадміністрації від 06.02.2018 року 

№ 143/0/2-18/01-132: 
1. Врахувати в доходах спеціального фонду обласного бюджету субвенцію 

з Рогатинського міського бюджету за КБКД 41053900 "Інші субвенції з місцевого 
бюджету" в сумі 500,0 тис. гривень та спрямувати її департаменту будівництва, 
житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації по спеціальному фонду за КПКВКМБ 1517330 
"Будівництво інших об`єктів соціальної та виробничої інфраструктури 
комунальної власності" для капітального ремонту спортивного майданчика по 
вул. Шашкевича у місті Рогатині. 



2. Внести зміни до проекту рішення обласної ради "Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2018 рік", а саме: 

у пункті 3: 
у абзаці 2 КПКВКМБ "1517363 "Виконання інвестиційних проектів за 

рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій" замінити на "1519570 "Субвенція з місцевого бюджету за 
рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"; 

у абзаці 3 КПКВКМБ "0717363 "Виконання інвестиційних проектів за 
рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій" замінити на "0719570 "Субвенція з місцевого бюджету за 
рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій". 

2. Внести зміни до протоколу постійної комісії обласної ради з питань 
бюджету, фінансів та податків від 24.01.2018 року № 62, а саме: 

у додатку 1: 
по розпоряднику коштів "Департамент будівництва, житлово-комунального 

господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації" у позиції 
"1517330 Реконструкція тепломережі з встановленням ІТП по 
вул. Хмельницького, 57 в м. Івано-Франківську" цифру "174,780" замінити на 
"174,528"; 

 по розпоряднику коштів "Тлумацький районний бюджет" назву об`єкта 
"Виготовлення ПКД для розміщення НВК в Яківській ЗОШ І-ІІ ступенів 
Тлумацького району" замінити на "Заміна вхідних дверей в Яківській ЗОШ  
І-ІІ ступенів в с.Яківка Тлумацького району Івано-Франківської області"; 

по розпоряднику коштів "Бюджет Олешанської об`єднаної територіальної 
громади" назву об`єкта "Придбання дитячого майданчика в с. Делева 
Олешанської ОТГ" замінити на "Облаштування огорожі спортивного майданчика 
в с. Делева Олешанської ОТГ"; 

по розпоряднику коштів "Коломийський міський бюджет" позицію "3719770 
Ремонт санвузлів в Коломийському медичному коледжі ім. І.Франка – 100,0 тис. 
гривень" вилучити; 

доповнити розпорядником коштів "Департамент охорони здоров`я 
облдержадміністрації" та позицією "0711120 "Підготовка кадрів вищими 
навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, 
училищами) (для ремонту санвузлів в Коломийському медичному коледжі 
ім. І.Франка) – 100,0 тис. гривень". 

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

господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації": 
у позиції "Реконструкція свердловини та системи водопостачання по 

вул. Івана Франка в селищі Брошнів-Осада Рожнятівського району Івано-
Франківської області (коректура робочого проекту)" обсяг фінансування 
"225,100" замінити на "105,100"; 

доповнити позицією "Капітальний ремонт водопровідних мереж 
багатоквартирного житлового будинку № 20 по вул. Івана Франка в 
смт. Брошнів-Осада Брошнів-Осадської селищної ради об`єднаної 
територіальної громади – 120,0 тис. гривень". 

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



 
31. Слухали: І.Мацькевич про внесення змін до протоколу засідання 

постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків від 
24.01.2018 року № 62. 

Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа облдержадміністрації від 08.02.2018 року 

№ 155/0/2-18/01-132 внести зміни до протоколу засідання постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків від 24.01.2018 року № 62, 
а саме: 

у додатку 1: 
по розпоряднику коштів "Департамент будівництва, житлово-комунального 

господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації": 
назву об`єкта "Капітальний ремонт приміщень ДНЗ "Золота рибка" в 

смт. Рожнятів Івано-Франківської області" замінити на "Капітальний ремонт ДНЗ 
"Золота рибка" в смт. Рожнятів Івано-Франківської області"; 

назву об`єкта "Нове будівництво навчального корпусу та спортивного залу 
Делятинської ЗОШ І-ІІІ ступенів на вул. 16 липня в смт. Делятин 
Надвірнянського району Івано-Франківської області" замінити на "Нове 
будівництво навчального корпусу та спортивного залу Делятинської ЗОШ І-ІІІ ст. 
№ 1 на вул. 16 Липня в смт. Делятин Надвірнянського району Івано-Франківської 
області". 

по розпоряднику коштів "Рожнятівський районний бюджет": 
позицію "3719770 Придбання меблів для закладу дошкільної освіти 

"Веселка" в смт. Перегінське Рожнятівського району Івано-Франківської області 
– 70,0 тис. гривень (спеціальний фонд)" замінити на "3719770 Зміцнення 
матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти "Веселка" в 
смт. Перегінське Рожнятівського району Івано-Франківської області – 70,0 тис. 
гривень (загальний фонд)"; 

позицію "3719770 Придбання меблів для закладу дошкільної освіти 
"Любисток" в с. Небилів Рожнятівського району Івано-Франківської області – 
30,0 тис. гривень (спеціальний фонд)" замінити на "3719770 Зміцнення 
матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти "Любисток" в с. Небилів 
Рожнятівського району Івано-Франківської області – 30,0 тис. гривень (загальний 
фонд)". 

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

у додатку 2: 
по розпоряднику коштів "Снятинський районний бюджет": 
позицію "3719770 Буріння розвідувально-експлуатаційної свердловини в 

с. Троїця Снятинського району – 441,125 тис. гривень" - вилучити; 
доповнити розпорядником коштів "Бюджет Заболотівської об`єднаної 

територіальної громади" та позицією "3719770 Буріння розвідувально-
експлуатаційної свердловини в с. Троїця Снятинського району – 441,125 тис. 
гривень". 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
32. Слухали: В.Нижника 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 облдержадміністрації від 08.02.2018 року 
№ 151/0/2-18/01-132 погодити внесення змін до проекту рішення обласної ради 
"Про розподіл коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 2018 рік", 
зокрема: 

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

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

– у позиції "Департамент будівництва, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації" цифри 
"30602,000" замінити цифрами "30142,000": 

– позицію "Влаштування баскетбольної та тенісної площадок на 
вул. Шашкевича в м. Рогатин Івано-Франківської області (капітальний ремонт) – 
260,0 тис. гривень" вилучити; 

– позицію "Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Лесі 
Українки в с. Тужилів Калуського району – 200,000 тис. гривень" вилучити; 

– назву об’єкта "Капітальний ремонт приміщень адміністративного корпусу 
Рожнятівської ДЮСШ по вул. Шкільна, 14 в смт. Рожнятів Івано-Франківської 
області" замінити на "Капітальний ремонт адміністративного корпусу 
Рожнятівської ДЮСШ по вул. Шкільна, 14 в смт Рожнятів Івано-Франківської 
області"; 

– назву об’єкта "Капітальний ремонт приміщень ДНЗ "Золота рибка" в 
смт. Рожнятів Івано-Франківської області" замінити на "Капітальний ремонт ДНЗ 
"Золота рибка" в смт Рожнятів Івано-Франківської області"; 

у позиції "Субвенції місцевим бюджетам" цифри "11398,000" замінити 
цифрами "11858,000"; 

по розпоряднику коштів "Рогатинський районний бюджет": 
– у позиції "Рогатинський районний бюджет" цифри "200,000" замінити 

цифрами "460,000"; 
– доповнити позицією "Влаштування баскетбольної та тенісної площадок 

на вул. Шашкевича в м. Рогатин Івано-Франківської області (капітальний 
ремонт) – 260,000 тис. гривень"; 

по розпоряднику коштів "Коломийський міський бюджет": 
– у позиції "Коломийський міський бюджет" цифри "253,600" замінити 

цифрами "238,600"; 
– у позиції "Капітальний ремонт приміщення по вул. І.Франка, 39 в 

м. Коломия Івано-Франківської області" цифри "253,600" замінити цифрами 
"238,600";  

по розпоряднику коштів "Городенківський районний бюджет": 
– у позиції "Городенківський районний бюджет" цифри "929,000" замінити 

цифрами "944,000"; 
– доповнити позицією "Придбання електрообладнання для кухні Олієво-

Королівської ЗОШ І-ІІ ступенів в с. Олієво-Королівка Городенківського району 
Івано-Франківської області –15,000 тис. гривень"; 

– назву об’єкта "Придбання мультимедійного комплексу для Вербівського 
НВК Городенківського району" замінити на "Придбання озвучувальної апаратури 
для Вербівцівського НВК Городенківського району"; 

по розпоряднику коштів "Калуський районний бюджет": 
– у позиції "Калуський районний бюджет" цифри "260,000" замінити 

цифрами "460,000"; 
– доповнити позицією "Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці 

Лесі Українки в с. Тужилів Калуського району – 200,000 тис. гривень"; 



по розпоряднику коштів "Болехівський міський бюджет": 
– у позиції "Капітальний ремонт санітарно-побутових приміщень початкової 

школи та сільського ФАПу в с. Сукіль Козаківської сільської ради Болехівської 
міської ради Івано-Франківської області" цифри "100,000" замінити цифрами 
"75,000"; 

– доповнити позицією "Капітальний ремонт опалення сільського клубу в 
с. Сукіль Козаківської сільської ради Болехівської міської ради  
Івано-Франківської області – 25,000 тис. гривень"; 

по розпоряднику коштів "Івано-Франківський міський бюджет": 
– назву об’єкта "Придбання сміттєвих урн та лавочок для будинків 28, 30 по 

вулиці Витвицького" замінити на "Придбання сміттєвих урн та лавочок для 
будинків по вулицях Витвицького, 30 та Пасічна, 21". 

 
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 09.02.2018 року № 63 

 

Календарний план заходів на 2018 рік 
комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту 

Івано-Франківської області на 2016-2020 роки  
 

№  
з/п 

Зміст заходів 
Обсяги 

фінансування, 
 тис. грн. 

I. Підпрограма накопичення обласного матеріального резерву для запобігання та 
ліквідації надзвичайних ситуацій на 2016-2020 роки 

1.1. Придбання засобів для аварійно-рятувальних робіт 40,0 
1.2. Придбання пально-мастильних матеріалів 110,0 

 Всього по підпрограмі 150,0 
II. Підпрограма забезпечення непрацюючого населення області засобами органів 

дихання від небезпечних хімічних речовин на 2016-2020 роки 
2.1. Придбання протигазів 100,0 

 Всього по підпрограмі 100,0 
ІІІ. Підпрограма утримання обласних складів цивільного захисту (селище Отинія, 

селище Гвіздець Коломийського району) на 2016-2020роки 
3.1. Заробітна плата 378,6 
3.2. Нарахування на оплату праці 83,3 
3.3. Придбання предметів, матеріалів, обладнання 10,1 
3.4. Оплата послуг (крім комунальних) 2,0 
3.5. Оплата водопостачання та водовідведення 0,5 
3.6. Оплата електроенергії 28,0 
3.7. Оплата інших енергоносіїв 2,3 

 Всього по підпрограмі 504,8 
ІV. Підпрограма організації запобіжних та рятувальних заходів на водних об’єктах 

Івано-Франківської області на 2016-2020 роки 
4.1. Заробітна плата 2295,8 
4.2. Нарахування на оплату праці 505,1 
4.3. Придбання предметів, матеріалів, обладнання 50,0 
4.4. Медикаменти та перев’язувальні матеріали 10,0 
4.5. Оплата послуг (крім комунальних) 42,1 
4.6. Видатки на відрядження 8,0 
4.7. Оплата електроенергії 8,3 
4.8. Оплата природного газу 105,8 
4.9. Пільгові пенсії 129,1 

4.10. 
Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування 

200,0 

 Всього по підпрограмі 3354,2 
V. Підпрограма утримання обласної системи оповіщення та функціонування 
мобільно-оперативної групи обласної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту на 2016-2020 роки 
5.1. Заробітна плата 1310,7 
5.2. Нарахування на оплату праці 288,3 
5.3. Придбання предметів, матеріалів, обладнання 360,0 
5.4. Оплата послуг (крім комунальних) 90,0 
5.5. Інші видатки 0,4 
5.6. Видатки на відрядження 7,3 

 Всього по підпрограмі 2056,7 
VI. Підпрограма створення страхового фонду документації Івано-Франківської 

області на 2011-2015 роки 

6.1. 

Формування СФД:  
Долинський район, м. Долина – солеварні ХІХ-ХХ ст. 
Коломийський район, с-ще Отинія, Успенський костел 1905 р. 
Снятинський район, с. Устя, Михайлівська церква 
Тисменицький район, с. Липівка, костел Станіслава 1573 р.  

 
7,2 
1,95 
1,3 
1,95 

 Всього по підпрограмі 12,4 
 Разом по програмі 6178,1 



Додаток 2 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань 
бюджету, фінансів та податків 
від 09.02.2018 року № 63 

 
 

Календарний план заходів на 2018 рік 
регіональної цільової програми "Духовне життя" на 2016-2020 роки 

 

№ 
з/п 

Найменування заходу 
Термін 

виконання 

Обсяги 
фінансування, 

тис. грн. 

Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації 

1 
Сприяти релігійним організаціям у забезпеченні 
обладнання культових споруд системами 
протипожежного захисту 

Протягом року 400,0 

ВСЬОГО 400,0 

 
 



Додаток 3 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань 
бюджету, фінансів та податків 
від 09.02.2018 року № 63 

 
Календарний план заходів на 2018 рік  

обласної Програми пошуку та перепоховання жертв воєн,  
депортацій та репресій тоталітарних режимів на 2016-2018 роки 

 

№ 
з/п 

Найменування заходу 
Термін 

виконання 

Обсяги 
фінансування 

(тис. грн.) 

1 
Проведення комплексу науково-ексгумаційних 
досліджень невідомих поховань жертв воєн, 
депортацій та репресій тоталітарних режимів 

Протягом 
року 

220,0 

2 

Збір необхідної інформації про поховання та пов’язані 
з ними історичні події. Поповнення банку даних про 
поховання жертв воєн, національно-визвольних 
змагань, політичних репресій, голодоморів та 
депортацій 

Протягом 
року 

100,0 

3 

Організація і проведення наукових конференцій з 
питань увічнення пам’яті жертв воєн, національно-
визвольних змагань, політичних репресій, голодоморів 
та депортацій 

Протягом 
року 

20,0 

4 
Висвітлення в засобах масової інформації області 
теми жертовності в українській історії, належного 
вшанування пам’яті про полеглих 

Протягом 
року 

5,0 

5 
Проведення інвентаризації існуючих кладовищ і 
поховань на території області 

Протягом 
року 

20,0 

6 

Облаштування і встановлення пам'ятних знаків, 
монументів у місцях визвольних подій, поховань жертв 
воєн, національно-визвольних змагань, політичних 
репресій, голодоморів і депортацій на території 
області 

Протягом 
року 

55,0 

7 
Видання матеріалів за результатами пошукових, 
наукових, дослідницьких та упоряджувальних робіт 

Протягом 
року 

30,0 

 Всього:  450,0 

 
 

Календарний план заходів на 2018 рік 
Регіональної цільової програми фінансової підтримки комунального 

підприємства обласної ради з питань пошуку та перепоховання жертв 
воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів  

"Пам'ять" на 2016-2018 роки 
 

№ 
з/п 

Найменування заходу 
Термін 

виконання 

Обсяги 
фінансування 

(тис. грн.) 

1 Утримання КП "Пам’ять" 
Протягом 

року 
370,0 

2 Придбання основних засобів 
Протягом 

року 
30,0 

 Всього:  400,0 

 
 



Додаток 4 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 09.02.2018 року № 63 

 
Календарний план заходів на 2018 рік 

Комплексної програми розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Івано-Франківської області  
на 2016-2020 роки 

 

Назва програми, заходів Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис. грн. 
Стабілізація ситуації у тваринництві шляхом інвестування у нові і реконструкція 
діючих виробничих потужностей, покращення селекційної роботи, нарощування 
поголів’я худоби (п.3. з.п.) 

Департамент агропромислового 
розвитку ОДА 

протягом року 1600,0 

Підтримка селекції та насінництва в рослинництві (п.2. з.п.) 
Департамент агропромислового 

розвитку ОДА  
протягом року 320,0 

Проведення семінарів, навчань та інформаційно-програмне забезпечення 
агропромислового сектору економіки області (п.7. з.п.) 

Департамент агропромислового 
розвитку ОДА 

протягом року 30,0 

Участь у виставках – ярмарках (п. 8 з.п.) 
Департамент агропромислового 

розвитку ОДА 
протягом року 50,0 

Проведення робіт з розкислення (вапнування) ґрунтів (п.1. з.п.) 
Департамент агропромислового 

розвитку ОДА 
протягом року 100,0 

Всього   2100,0 

 
 

 



Додаток 5 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 09.02.2018 року № 63 

 
Перелік культурно-мистецьких заходів на 2018 рік 

Регіональна цільова програма "Культура Івано-Франківщини" на 2016-2020 роки 
 

 
№ 
п/п 

Найменування заходу 
Час 

проведення 
Виконавець 

Сума,  
тис. гривень 

1 Різдвяний фестиваль "Коляда на Майзлях" січень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, театр фольклору, народних свят і 
видовищ 

30,0 

2 
Урочистості та святковий концерт, присвячені Дню Соборності 
України 

січень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, театр фольклору, народних свят і 
видовищ 

50,0 

3 Обласне свято народної творчості "Розколяда" січень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний центр 
культури і туризму Прикарпаття 

20,0 

4 Музична феєрія "Легенди святого Різдва" січень 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, Івано-Франківський академічний 
обласний український музично-драматичний театр 
ім.І.Франка 

15,0 

5 
Обласний дитячий фестиваль-конкурс творчих колективів 
серед учнів дитячих музичних шкіл та шкіл мистецтв 

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

24,0 

6 Фестиваль естрадно-спортивного танцю "Фест-2018" лютий 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний центр 
культури і туризму Прикарпаття 

10,0 

7 Вшанування Дня Героїв Небесної Сотні  лютий 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації,театр фольклору, народних свят і 
видовищ 

10,0 

8 Обласний огляд-конкурс читців імені Тараса Шевченка березень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний центр 
культури і туризму Прикарпаття 

10,0 
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9 Відзначення 204-ї річниці від дня народження Т.Шевченка  березень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, театр фольклору, народних свят і 
видовищ 

20,0 

10 
Урочистості з нагоди вручення премії ім. Я.Лукавецького в 
галузі образотворчого мистецтва 

березень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, театр фольклору, народних свят і 
видовищ 

20,0 

11 
Участь хорового колективу Івано-Франківського музичного 
училища ім. Д. Січинського у Пасхальній Академії в 
Національній музичній академії України ім. П. Чайковського 

квітень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, театр фольклору, народних свят і 
видовищ 

25,0 

12 
Обласний відкритий фестиваль професійного музичного 
мистецтва "Прикарпатська весна" 

квітень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, Івано-Франківська обласна 
філармонія ім. Іри Маланюк 

60,0 

13 Всеукраїнський конкурс дитячого читання "Лідер читання" квітень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний центр 
культури і туризму Прикарпаття 

10,0 

14 
Конкурс "Кращий читач року обласної бібліотеки для 
юнацтва", присвячений 40-річчю від дня заснування 
бібліотеки 

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

8,0 

15 Фестиваль "Stanislaviv dance festival" квітень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, театр фольклору, народних свят і 
видовищ 

30,0 

16 Обласний відкритий фольклорний фестиваль "Писанка" квітень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний центр 
культури і туризму Прикарпаття 

25,0 

17 
Відкритий обласний дитячий фестиваль-конкурс української 
естрадної пісні "Водограй", присвячений памяті поета, 
композитора Володимира Івасюка  

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

15,0 

18 
Всеукраїнський огляд-конкурс клубних закладів у сільській 
місцевості 

квітень-
листопад 

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

20,0 

19 
Обласний відкритий фольклорний фестиваль "Великдень у 
Космачі"  

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

20,0 
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20 
Обласний відкритий фестиваль сучасних сценічних мистецтв 
"Час театру/time of theater" 

травень 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, Івано-Франківський академічний 
обласний український музично-драматичний театр 
ім.І.Франка 

70,0 

21 Обласне свято духової музики, присвячене Дню Героїв травень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний центр 
культури і туризму Прикарпаття 

10,0 

22 Фестиваль історичної літератури "Софія" травень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, театр фольклору, народних свят і 
видовищ 

20,0 

23 
Урочистості з нагоди відзначення 73-ї річниці Перемоги над 
нацизмом у Європі та 73-ї річниці завершення Другої світової 
війни  

травень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, театр фольклору, народних свят і 
видовищ 

10,0 

24 День пам’яті та примирення травень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, театр фольклору, народних свят і 
видовищ 

5,0 

25 
Урочистості з нагоди вручення обласної премії ім. Василя 
Стефаника в галузі літератури 

травень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, театр фольклору, народних свят і 
видовищ 

30,0 

26 
Міжнародний етнокультурний фестиваль країн Карпатського 
Єврорегіону "Карпатський простір"  

травень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, театр фольклору, народних свят і 
видовищ 

500,0 

27 
Всеукраїнський конкурс учнівської творчості "Об’єднаймося ж, 
брати мої" серед учнів дитячих художніх шкіл та шкіл 
мистецтв області  

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

5,0 

28 
Відкритий обласний фестиваль народного танцю "Арканове 
коло" 

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

20,0 

29 
Урочистості з нагоди відзначення 22-ї річниці Конституції 
України 

червень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, театр фольклору, народних свят і 
видовищ 

15,0 

30 
ХІХ Всеукраїнський дитячий конкурс-фестиваль "Карпатські 
соловейки" 

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

15,0 
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31 Фотофестиваль "Природа - 2018" червень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний центр 
культури і туризму Прикарпаття 

15,0 

32 
Міжнародний фестиваль карильйонного та дзвонарського 
мистецтва "Дзвони Ясної гори єднають усіх" 

червень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, театр фольклору, народних свят і 
видовищ 

25,0 

33 Обласний лемківський фестиваль "Поклик мого серця" червень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний центр 
культури і туризму Прикарпаття 

30,0 

34 Обласне свято "Полонинське літо" липень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний центр 
культури і туризму Прикарпаття 

40,0 

35 
VІ Літературний фестиваль "Письменницька ватра над 
Черемошем"  

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

10,0 

36 
Міжнародний дитячий фестиваль "Etnobook - 2018" Литва - 
Україна 

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

8,0 

37 Обласний фестиваль патріотичної пісні "Яворина" липень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний центр 
культури і туризму Прикарпаття 

10,0 

38 
Х обласна Галицька хорова академія, присвячена 1030-річчю 
хрещення України-Руси 

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

40,0 

39 ХХV Міжнародний гуцульський фестиваль  липень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний центр 
культури і туризму Прикарпаття 

80,0 

40 
Урочистості з нагоди Дня Державного Прапора України та 27-ї 
річниці Незалежності України 

серпень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, театр фольклору, народних свят і 
видовищ 

30,0 

41 
Концерт муніципального камерного хору "Київ",присвячений  
1030-річчя хрещення Руси-України 

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

20,0 

 



продовження додатка 5 
 

№ 
п/п 

Найменування заходу 
Час 

проведення 
Виконавець 

Сума,  
тис. гривень 

42 
Проведення конференції з нагоди 35-ліття створення музею у 
церкві Зішестя Святого Духа 

серпень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, театр фольклору, народних свят і 
видовищ 

10,0 

43 
Обласний фестиваль кераміки, ремесел та фольклору 
"Мальований дзбаник"  

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

20,0 

44 Обласний відкритий фестиваль "Золотий Тік" вересень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний центр 
культури і туризму Прикарпаття 

30,0 

45 
Обласний відкритий фестиваль аматорського мистецтва 
"Покутські джерела" 

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

30,0 

46 
Міжнародна наукова конференція "Культурна спадщина 
пограниччя" 

вересень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, театр фольклору, народних свят і 
видовищ 

10,0 

47 Обласний конкурс "Краща бібліотека року" вересень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, театр фольклору, народних свят і 
видовищ 

15,0 

48 

Урочистості з нагоди відзначення 170-річчя з часу заснування 
Коломийського академічного обласного українського 
драматичного театру ім.І.Озаркевича,  
Х Всеукраїнський театральний фестиваль "Коломийські 
представлення"  

вересень 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, Коломийський академічний 
обласний український драматичний театр 
ім.І.Озаркевича 

100,0 

49 V кінофестиваль "Тіні забутих предків"  вересень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний центр 
культури і туризму Прикарпаття 

10,0 

50 
Урочистості з нагоди вручення премії імені Володимира 
Полєка в галузі краєзнавства 

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

30,0 

51 
Х обласний фестиваль стрілецької і повстанської пісні імені 
Софії Галечко 

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

15,0 
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52 Фольклорно-музичне подвір’я "Галицьке весілля" вересень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний центр 
культури і туризму Прикарпаття 

10,0 

53 Літературний фестиваль "Покрова" імені Тараса Мельничука жовтень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, театр фольклору, народних свят і 
видовищ 

10,0 

54 
Урочистості з нагоди вручення обласної премії імені Дениса 
Січинського в галузі музики 

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

10,0 

55 Відзначення 76-річчя УПА та Дня захисника України жовтень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, театр фольклору, народних свят і 
видовищ 

20,0 

56 Вернісаж гуцульських ліжників "Барвограй" жовтень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний центр 
культури і туризму Прикарпаття 

5,0 

57 
Обласний відбірковий конкурс Всеукраїнського фестивалю 
сучасної пісні та популярної музики "Червона рута"  

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

15,0 

58 
 Всеукраїнський фестиваль творчості осіб з обмеженими 
фізичними можливостями "Барви життя"  

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

10,0 

59 Відзначення 100-річчя ЗУНРу листопад  
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний центр 
культури і туризму Прикарпаття 

30,0 

60 Відзначення Дня української писемності та мови листопад 

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

5,0 

61 Відзначення Дня гідності та свободи листопад 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, театр фольклору, народних свят і 
видовищ 

5,0 

62 
ХХХІІ Всеукраїнський фестиваль музичного мистецтва імені 
Кос-Анатольського 

листопад 
 

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

20,0 



продовження додатка 5 
 

№ 
п/п 

Найменування заходу 
Час 

проведення 
Виконавець 

Сума,  
тис. гривень 

63 Літературно-мистецький фестиваль "Листопадовий чин" листопад 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, театр фольклору, народних свят і 
видовищ 

10,0 

64 
Науково-практична конференція до 130-річчя від дня 
народження С. Вінценза 

листопад 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, театр фольклору, народних свят і 
видовищ 

10,0 

65 
Урочистості з нагоди 30-річчя з часу заснування Театру 
фольклору, народних свят і видовищ 

листопад 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, театр фольклору, народних свят і 
видовищ 

10,0 

66 Конкурс вокального мистецтва імені Іри Маланюк  листопад 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, Івано-Франківська обласна 
філармонія ім. Іри Маланюк 

30,0 

67 Урочистості з нагоди вручення премії імені Параски Хоми листопад 

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

10,0 

68 Обласний конкурс виконавців гумору імені Павла Глазового грудень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний центр 
культури і туризму Прикарпаття 

25,0 

69 
Обласний конкурс обрядів різдвяно-новорічного циклу 
(Вертепів та Меланок) та різдвяної атрибутики (дідухів, 
павуків) 

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

25,0 

70 Відзначення Дня Збройних сил України грудень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації,  
театр фольклору, народних свят і видовищ 

10,0 

71 
Стипендія голови облдержадміністрації та голови обласної 
ради в галузі культури і мистецтв 

упродовж 
року 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації 

150,0 

72 
Підтримка творчих спілок, державних і недержавних 
організацій у проведенні культурно-мистецьких заходів  

упродовж 
року 

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

20,0 

73 
Мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно 
про права людини 

упродовж 
року 

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

10,0 

 



продовження додатка 5 
 

№ 
п/п 

Найменування заходу 
Час 

проведення 
Виконавець 

Сума,  
тис. гривень 

74 
Тиждень дитячого кіно, присвячений Міжнародному дню 
захисту дітей 

упродовж 
року 

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

10,0 

75 Дні українського кіно  
упродовж 

року 

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

50,0 

76 

Організація мистецьких заходів для бійців військових 
формувань, що розташовані на території області та 
приймають участь в антитерористичній операції у Донецькій 
та Луганській областях 

упродовж 
року 

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

30,0 

77 
Організація мистецьких заходів для бійців в зоні АТО, жителів 
Донецької та Луганської областей  

упродовж 
року 

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

70,0 

78 Непередбачені видатки 
упродовж 

року 

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

130,0 

ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ: 2440,0 

 
 

Обласна програма соціальної підтримки та реабілітації інвалідів зору на 2015-2019 роки 
 

№ 
п/п 

Найменування заходу 
Час 

проведення 
Виконавець 

Сума,  
тис. гривень 

1 
Транспортне забезпечення гастрольної діяльності творчого 
колективу незрячих інвалідів "Горицвіт" (УТОС) 

упродовж 
року 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації,  
театр фольклору, народних свят і видовищ 

60,0 

ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ: 60,0 

 
ВСЬОГО ПО (2-х) ПРОГРАМАХ: 2500,0 



Додаток 6 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 09.02.2018 року № 63 

 
Календарний план заходів на 2018 рік 

регіональної цільової програми "Духовне життя" на 2016-2020 роки 
 

№ 
з/п 

Найменування заходу Виконавець 
Термін 

виконання 

Обсяги 
фінансування, 

тис. грн. 

1 
Утримувати програму ведення обліку релігійних 
організацій в області в електронному вигляді та 
системне її поновлення (п.4) 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, відділ інформаційно-комп’ютерного 
забезпечення апарату облдержадміністрації 

Протягом 
року 

5,0 

2 
Сприяти проведенню культурних заходів, 
присвячених державним і релігійним святам, ювілеїв, 
офіційних дат, визначних подій і т.п. (п.8) 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації 

Протягом 
року 

96,2 

3 

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 

140,0 

4 
Проведення духовно-реколекційних наметових 
таборів (п.10) 

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

Протягом 
року 

90,0 

5 
Популяризація релігійного та паломницького 
туризму, сприяння організації паломницьких турів до 
об’єктів сакральної спадщини області (п.11) 

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

Протягом 
року 

100,0 

6 
Сприяти у проведенні фестивалів духовного співу, 
конкурсів, оглядів духовної творчості, виставок 
дитячих художніх творів та ін. (п.13) 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації 

Протягом 
року 

40,0 

7 
Сприяти функціонуванню благодійних їдалень в 
області для харчування безпритульних, потребуючих 
допомоги та малозабезпечених осіб (п.14) 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, 
департамент соціальної політики облдержадміністрації 

Протягом 
року 

100,0 

 
 



продовження додатка 6 

 

№ 
з/п 

Найменування заходу Виконавець 
Термін 

виконання 

Обсяги 
фінансування, 

тис. грн. 

8 

Сприяти висвітленню у засобах масової інформації 
питань у сфері державно-церковних відносин, 
розширивши час використання ефірного простору 
для духовно-просвітницьких програм, у тому числі за 
участю релігійних організацій (п.18) 

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

Протягом 
року 

20,0 

9 
Організація прийомів офіційних делегацій 
(патріархів, митрополитів всіх конфесій) з України та 
з-за кордону (п.19) 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації 

Протягом 
року 

40,0 

10 

Ініціювати проведення краєзнавчих експедицій з 
дослідження проблем християнсько-регіональної 
історії, етнографії, фольклору, народного побуту 
(п.20) 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації 

Протягом 
року 

10,0 

11 

Підтримка дій та заходів, що популяризують 
багатокультурність місцевих суспільств, зокрема 
культуру національних та етнічних меншин на 
території області, а також реалізація заходів, що 
популяризують традиції, історію і культурну 
спадщину Прикарпаття (п.22) 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації 

Протягом 
року 

20,0 

12 

Організувати за участю представників єпархіальних 
управлінь на обласному телебаченні та радіо цикли 
передач і рубрик за тематикою: "Історія церков мого 
краю"; "Видатні церковні діячі Прикарпаття" (п.31) 

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

Протягом 
року 

10,0 

13 
Утримання веб-сторінки "Духовне життя 
Прикарпаття" (п.34) 

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації, управління культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації 

Протягом 
року 

2,0 

14 
Проводити щорічну літературно-мистецьку премію 
імені Митрополита Андрея Шептицького та імені 
Патріарха Володимира Романюка (п.37) 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації,  
департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації 

Протягом 
року 

50,0 

15 
Здійснювати видання та придбання творів духовної 
тематики (п.38) 

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації, 
 управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації 

Протягом 
року 

60,0 



продовження додатка 6 

 

№ 
з/п 

Найменування заходу Виконавець 
Термін 

виконання 

Обсяги 
фінансування, 

тис. грн. 

16 

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 

20,0 

ВСЬОГО (по управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації): 803,2 

 
 



Додаток 7 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 09.02.2018 року № 63 

 
Календарний план заходів на 2018 рік  

комплексної регіональної цільової програми розвитку туризму в області на 2016-2020 роки 
 

№ 
з/п 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, тис.грн. 

Підпрограма 1. Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури 

1 
Виготовлення (оновлення) і встановлення вказівників, інформаційних щитів та знаків до 
основних туристично-екскурсійних об’єктів, туристичних атракцій, санітарних місць, закладів 
розміщення і харчування, транспортних вузлів (п. 1.1) 

Управління міжнародного 
співробітництва, євроінтеграції, 

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації  

протягом 
року 50,00 

2 

Визначення та облаштування місць для стоянок туристичного автотранспорту, кемпінгів, 
санітарних місць при в’їзді в туристичні центри, біля основних туристично-екскурсійних об’єктів 
(з’їзди, вказівники об’єктів та режиму стоянок, пункти туристичної інформації, санітарно-гігієнічні 
вузли тощо) (п. 1.2) 

-//- -//- 100,00 

3 
Здійснення заходів з впорядкування територій рекреаційного призначення, туристських 
маршрутів, об’єктів. Проведення знакування, маркування, паспортизації маршрутів і екологічних 
стежок (п. 1.3) 

-//- -//- 70,00 

4 
Сприяння розвитку організованого туризму та рекреаційної діяльності на територіях природно-
заповідного фонду області. Проведення екологічних акцій щодо очищення берегів річок та 
територій рекреаційного призначення (п. 1.4) 

-//- -//- 30,00 

5 Відновлення мережі вузькоколійних залізниць в області (п. 1.6) -//- -//- 50,00 

6 Розвиток туристичної інфраструктури Дністровського каньйону (п. 1.11)   -//- -//- 40,00 

7 
Сприяння реалізації проектів міжнародної технічної допомоги та програм із залученням коштів 
іноземних донорських організацій. Підтримка реалізації проектів неприбуткових громадських 
організацій у сфері туризму (п. 1.14) 

-//- -//- 50,00 

Підпрограма 2. Розвиток і диверсифікація туристичного продукту, підвищення якості послуг 
8 Створення умов для функціонування обласного Центру розвитку туризму (п. 2.1) -//- -//- 50,00 

9 
Спорудження та облаштування оглядових майданчиків, місць панорамного огляду основних 
туристичних та екскурсійних об'єктів області з дотриманням вимог безпеки  
(п. 2.2) 

-//- -//- 70,00 

10 
Сприяння збереженню і облаштуванню природних та культурно-історичних пам’яток (у т.ч. 
пам’яток ЮНЕСКО) - заходи з консервації замку ХVI ст. в с. Пнів (Надвірнянський р-н) (п. 2.3) 

-//- -//- 30,00 



продовження додатка 7 

 
№ 
з/п 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, тис.грн. 

11 
Створення та інфраструктурне облаштування центрів етнотуризму (бойківське, гуцульське, 
опільське, покутське автентичні "поселення", хата-ґражда в с. Яворів Косівського району) 
(п. 2.4) 

Управління міжнародного 
співробітництва, євроінтеграції, 

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації 

протягом 
року 50,00 

12 
Відновлення криївок як центрів патріотичного виховання: с. Рудники Снятинського району; 
с. Воронів Рогатинського району; с. Грабівка Калуського району; с. Зелене Надвірнянського 
району; с. Липа Долинського району (п. 2.5) 

-//- -//- 20,00 

13 
Сприяння розробці та популяризації туристичних продуктів з використанням нематеріальної 
культурної спадщини. Створення творчих майстерень декоративно-ужиткового мистецтва 
різних напрямків для проведення майстер-класів (п. 2.7) 

-//- -//- 100,00 

14 

Підтримка розвитку дитячого та молодіжного туризму (проведення туристично-краєзнавчих, 
патріотично-виховних, спортивно-туристичних заходів з учнівською і студентською молоддю; 
підтримка участі команд області у Чемпіонатах (Кубках) України з різних видів спортивного 
туризму, альпінізму, скелелазіння) (п. 2.8) 

-//- -//- 10,00 

15 
Організація та проведення курсів, семінарів, тренінгів для представників туристично-
рекреаційної сфери (у т.ч. для господарів приватних садиб та осіб, які займаються або 
планують займатись сільським, зеленим туризмом) (п. 2.9) 

-//- -//- 10,00 

16 
Проведення добровільної категоризації садиб сільського, зеленого туризму області  
(п. 2.11) 

-//- -//- 10,00 

17 
Оперативне реагування на випадки виникнення надзвичайних ситуацій, ефективне та 
своєчасне рятування туристів. Створення умов для забезпечення безпеки туристів і 
екскурсантів (п. 2.12) 

-//- -//- 100,00 

Підпрограма 3. Промоція туристичного потенціалу 

18 
Розвиток мережі та сприяння роботі туристично-інформаційних центрів та пунктів, 
встановлення сенсорних інформаційних кіосків (п. 3.1) 

-//- -//- 15,00 

19 
Організація та участь у нарадах, круглих столах, семінарах, конференціях з питань розвитку 
туризму (п. 3.2) 

-//- -//- 50,00 

20 
Проведення заходів, присвячених відзначенню в області Всесвітнього дня туризму та Дня 
туризму в Україні (п. 3.3) 

-//- -//- 5,00 

21 
Створення та поширення рекламно-інформаційної та науково-методичної продукції. 
Виготовлення стендів для рекламно-інформаційної продукції (п. 3.4) 

-//- -//- 100,00 

22 
Організація та проведення в області туристичних заходів, у т. ч. фестивалів, конференцій, 
круглих столів, змагань, акцій тощо з метою розвитку внутрішнього туризму (п. 3.5) 

-//- -//- 40,00 

 
 



продовження додатка 7 

 
№ 
з/п 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, тис.грн. 

23 
Організація та проведення ознайомлювальних турів для представників туристичних фірм, 
засобів масової інформації з України і з-за кордону, інших рекламних та інформаційних акцій в 
межах області з підтримки внутрішнього та в’їзного туризму (п. 3.6) 

Управління міжнародного 
співробітництва, євроінтеграції, 

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації 

протягом 
року 60,00 

24 
Представлення області на національних і міжнародних туристичних виставках в Україні та за 
кордоном, в тому числі представлення інвестиційних пропозицій на цих та інших заходах (п. 3.7) 

-//- -//- 70,00 

25 
Проведення маркетингових, аналітичних, соціологічних досліджень та опитувань в галузі 
туризму (п. 3.8) 

-//- -//- 60,00 

ВСЬОГО 1240,0 

 
 
 
 



Додаток 8 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 09.02.2018 року № 63 

 

Календарний план заходів на 2018 рік  
регіональної цільової Програми розвитку міжнародного співробітництва області на 2016-2020 роки 

 

№ 
з/п 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 

Обсяг 
фінансування, 

тис. грн. 

1 

Реалізація положень міжрегіональних угод, укладених з адміністративно-
територіальними одиницями іноземних держав: Опольське воєводство, 
Підкарпатське воєводство, Любуське воєводство, (Республіка Польща); повіт 
Сучава, повіт Васлуй, повіт Марамуреш (Румунія); Кахетинський край (Грузія); 
земля Тіроль (Австрійська Республіка); провінція Шаньсі (КНР); провінція 
Альберта (Канада). Організація прийому і перебування в області делегацій з 
регіонів-партнерів, закордонні візити представників області. 

управління міжнародного 
співробітництва, євроінтеграції, 

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації, постійні 

комісії обласної ради 

Протягом 
року 

50,0 

2 
Започаткування міжрегіонального співробітництва з регіонами іноземних країн 
з метою розширення географії міжнародних зв’язків області 

управління міжнародного 
співробітництва, євроінтеграції, 

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації, постійні 

комісії обласної ради 

Протягом року 30,0 

3 
Забезпечення прийому і перебування в області представників дипломатичних 
установ, акредитованих в Україні, міжнародних організацій, іноземних 
компаній та підприємств тощо 

управління міжнародного 
співробітництва, євроінтеграції, 

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації, постійні 

комісії обласної ради 

Протягом року 65,0 

4 

Сприяння у налагодженні зв’язків між об’єднаннями українців за кордоном: 
творчими колективами, організаціями літераторів, художників, музеями, 
бібліотеками, туристичними організаціями та Івано-Франківською областю 
(Республіка Білорусь, Румунія, Угорська Республіка, Республіка Польща, 
Хорватія, Сербія тощо) 

управління міжнародного 
співробітництва, євроінтеграції, 

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації, постійні 

комісії обласної ради 

Протягом року 20,0 

5 
Презентація економічного, інвестиційного і туристичного потенціалу області в 
дипломатичних представництвах України в країнах перебування 

управління міжнародного 
співробітництва, євроінтеграції, 

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації, постійні 

комісії обласної ради 

Протягом року 10,0 



продовження додатка 8 

 

№ 
з/п 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 

Обсяг 
фінансування, 

тис. грн. 

6 

Участь в заходах міжнародного характеру та проведення заходів в області 
(забезпечення прийому і перебування) з метою формування позитивного 
іміджу регіону (презентації, наради, форуми, зустрічі, ярмарки, семінари-
навчання, круглі столи, конференції, бізнес-зустрічі, бізнес-місії, стажування, 
тренінги, навчальні виїзди тощо) 

управління міжнародного 
співробітництва, євроінтеграції, 

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації, постійні 

комісії обласної ради 

Протягом року 60,0 

7 

Випуск презентаційних матеріалів про область (буклетів, плакатів, 
інформаційних листків, флаєрів, листівок, вимпелів, пакетів, ручок, блокнотів, 
постерів, компакт-дисків, інших інформаційних матеріалів, поновлення 
інформаційних стендів; створення відео- та інших презентаційних матеріалів 
про область українською та іноземними мовами тощо) 

управління міжнародного 
співробітництва, євроінтеграції, 

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації, постійні 

комісії обласної ради 

Протягом року 40,0 

8 
Проведення святкування Дня Європи та днів ЄС (організація та проведення 
культурно-масових заходів в м. Івано-Франківську, районних центрах області 
та центрах добровільно об'єднаних територіальних громад) 

управління міжнародного 
співробітництва, євроінтеграції, 

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації, постійні 

комісії обласної ради 

Протягом року 15,0 

9 

Участь та проведення заходів щодо підготовки проектів міжнародної технічної 
допомоги і транскордонного співробітництва в рамках Європейського 
інструменту сусідства та партнерства, Східного партнерства, SIDA та інших 
міжнародних донорів 

управління міжнародного 
співробітництва, євроінтеграції, 

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації, постійні 

комісії обласної ради 

Протягом року 20,0 

10 
Партнерська участь області в проектах програм міжнародної технічної 
допомоги з метою покращення інфраструктури та забезпечення умов для 
подальшого сталого розвитку  

управління міжнародного 
співробітництва, євроінтеграції, 

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації, постійні 

комісії обласної ради 

Протягом року 90,0 

ВСЬОГО  400,0 

 



Додаток 9 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 09.02.2018 року № 63 

 
 

Календарний план заходів на 2018 рік  
регіональної цільової Програми сприяння залученню інвестицій в економіку Івано-Франківської області на 2016-2020 року 

 

№ 
з/п 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 

Обсяг 
фінансування, 

тис. грн. 

1 
Участь у заходах і проведення заходів з обговорення та узагальнення проблем, 
які негативно впливають на інвестиційний клімат та стримують процес 
інвестування (п.5) 

Управління міжнародного 
співробітництва, євроінтеграції, 

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації, Івано-

Франківська торгово-промислова 
палата 

Впродовж 
року 

5,0 

2 

Участь у заходах і проведення заходів з налагодження нових зв’язків з 
інвесторами, представлення економічного, інвестиційного та експортного 
потенціалу, промоція області і конкретних інвестиційних продуктів, вивчення 
досвіду залучення інвестицій (виставки, виставкові акції, форуми, ярмарки, торгові 
місії, роуд-шоу, бізнес-зустрічі, візити, засідання, наради, конференції, 
презентації, переговори тощо) (п.22) 

Управління міжнародного 
співробітництва, євроінтеграції, 

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації, Івано-

Франківська торгово-промислова 
палата, райдержадміністрації та 

виконавчі комітети міських рад міст 
обласного значення 

Впродовж 
року 

250,0 

3 

Створення/виготовлення і підтримка інформаційних і презентаційних 
ресурсів/матеріалів, зокрема, буклетів, компакт-дисків, флаєрів, постерів, 
планшетів, інформаційних програм і роликів, відеофільмів, плакатів, банерів, 
стендів, інвестиційних проектів і пропозицій, веб-сайтів, інших презентаційних 
матеріалів про економічний потенціал, інвестиційний клімат, можливості 
залучення інвестицій в економіку області і для промоції інвестиційних продуктів 
(проектів) та поширення інформації і матеріалів серед потенційних інвесторів, в 
тому числі через ЗМІ та глобальну мережу Інтернет (п.23) 

Управління міжнародного 
співробітництва, євроінтеграції, 

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації, Івано-

Франківська торгово-промислова 
палата, райдержадміністрації та 

виконавчі комітети міських рад міст 
обласного значення 

Впродовж 
року 

200,0 

 
 



продовження додатка 9 

 

№ 
з/п 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 

Обсяг 
фінансування, 

тис. грн. 

4 
Проведення засідань, нарад, конференцій, семінарів, навчань, тренінгів, конкурсів 
з питань підготовки інвестиційних продуктів, залучення інвестицій, інвестиційної 
діяльності; участь в аналогічних заходах за межами області (п.25) 

Управління міжнародного 
співробітництва, євроінтеграції, 

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації, Івано-

Франківська торгово-промислова 
палата 

Впродовж 
року 

50,0 

5 

Інформаційно-технічне забезпечення виконання програми (виготовлення 
інформаційних, в т.ч. статистичних, аналітичних матеріалів з питань залучення 
прямих іноземних інвестицій, діяльності підприємств з іноземними інвестиціями, 
перелік об’єктів незавершеного будівництва комерційного призначення тощо), 
поліпшення матеріально-технічного забезпечення для ведення баз даних, 
підготовки презентацій тощо (п.28), в тому числі придбання персональних 
комп’ютерів (системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятор "миша", 
операційна система). 

Управління міжнародного 
співробітництва, євроінтеграції, 

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації, головне 

управління статистики в області 

Впродовж 
року 

20,0 

Всього:  525,0 

 



Додаток 10 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 09.02.2018 року № 63 

 
 

Календарний план заходів на 2018 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 

програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис.грн. 

0813242 

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

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації 

впродовж року 60,0 

0813242 
Надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих 
учасників масових акцій громадського протесту до 
роковин трагедії (п. 2.5 з.п.) 

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

впродовж року 70,0 

0813242 

Оздоровлення, першочергово, у санаторно-курортних 
закладах області та інших областей (за зверненням 
заявників) постраждалих учасників масових акцій 
громадського протесту, які потребують оздоровлення 
(п. 2.7 з.п.) 

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

впродовж року 49,0 

 
 
 
 



продовження додатка 10 

 
Найменування коду 

програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис.грн. 

0813242 

Поліпшення житлових умов сімей, члени яких загинули 
(померли) під час проведення антитерористичної 
операції; інвалідів, інвалідність яких пов’язана з участю 
в антитерористичній операції; багатодітних, 
малозабезпечених та інших учасників 
антитерористичної операції, житло яких пошкоджене 
внаслідок стихії (пожежі, повені, зсуву тощо), прямі 
збитки від якої, відповідно до акту місцевого 
структурного підрозділу ДСНС України складають 
більше 100,0 тис. гривень. (п.3.2 з.п.) 

Департаменти соціальної політики, 
будівництва, житлово-комунального 
господарства, містобудування та 
архітектури обласної державної 
адміністрації, Головне управління 
Національної поліції в області, обласний 
військовий комісаріат, районні державні 
адміністрації, виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення 

впродовж року 1089,0 

0813242 
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 500,0 

0813242 
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, 
Головне управління Національної поліції 
в області, обласний військовий 
комісаріат, районні державні 
адміністрації, виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення  

впродовж року 500,0 

0813242 
Надання матеріальної допомоги сім’ям зниклих 
безвісти під час проведення антитерористичної 
операції (п. 3.6 з.п.) 

Департамент соціальної політики 
обласної державної адміністрації, 
Головне управління Національної поліції 
в області, обласний військовий 
комісаріат, районні державні 
адміністрації, виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення  

впродовж року 90,0 

 
 



продовження додатка 10 

 
Найменування коду 

програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис.грн. 

0813242 

Надання матеріальної допомоги на лікування 
учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей 
та членам сімей загиблих під час антитерористичної 
операції (п. 3.7 з.п.) 

Департамент соціальної політики 
обласної державної адміністрації, 
Головне управління Національної поліції 
в області, обласний військовий 
комісаріат, районні державні 
адміністрації, виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення  

впродовж року 2000,0 

0813242 

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 (п.3.16 з.п.) 

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

впродовж року 150,0 

0813242 

Підтримка на конкурсних засадах проектів (програм), 
розроблених інститутами громадянського суспільства, 
спрямованих на здійснення соціально-психологічної 
реабілітації 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 та членів їх сімей (п.3.18 з.п.) 

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

впродовж року 750,0 

0813242 

Організація сімейного відпочинку постраждалих під час 
масових акцій громадського протесту та членів сімей 
загиблих під час 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 



 
продовження додатка 10 

 
Найменування коду 

програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис.грн. 

0813242 
Організація сімейного відпочинку учасників 
антитерористичної операції та членів сімей загиблих 
учасників антитерористичної операції (п.3.23 з.п.) 

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

впродовж року 625,0 

0813242 

Виготовлення відзнак та нагород для учасників 
бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у 
складі добровольчих формувань, що утворилися для 
захисту незалежності, суверенітету та терторіальної 
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 150,0 

0813242 

Надання одноразової матеріальної допомоги бійцям-
добровольцям, які брали участь у захисті 
територіальної цілісності та державного суверенітету 
на Сході України (п. 3.8. з.п.) 

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

впродовж року 200,0 

0813242 
Надання матеріальної допомоги на оздоровлення 
сім’ям загиблих під час проведення АТО (п.3.10 з.п.) 

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

впродовж року 867,0 

0813242 
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 150,0 

Всього за КПКВКМБ 0813242 7300,00 



 
продовження додатка 10 

 
Найменування коду 

програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис.грн. 

3719770 

Здійснення щомісячної виплати дітям до 18 років та 
неповнолітнім братам і сестрам загиблих під час 
масових акцій громадського протесту в період з  
21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року в 
розмірі прожиткового мінімуму, визначеного Закону 
України "Про Державний бюджет України" на 
відповідний рік (п.2.13) 

Департаменти соціальної політики, 
фінансів, освіти, науки та молодіжної 
політики обласної державної 
адміністрації, районні державні 
адміністрації, виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення 

впродовж року 120,0 

3719770 

Додаткова виплата бійцям-добровольцям, які брали 
участь у захисті територіальної цілісності та 
державного суверенітету на Сході України з розрахунку 
500,0 грн. в місяць на одну особу (п.3.12.) 

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

впродовж року 830,0 

Всього за КПКВКМБ 3719770 950,0 



Додаток 11 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 09.02.2018 року № 63 

 

Календарний план заходів на 2018 рік  
обласної комплексної Програми соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2017-2021 роки 

 
Найменування коду 

програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис.грн. 

0813242 
Фінансова підтримка громадських об’єднань  
(п.1.5 з.п.)  

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

впродовж року 550,0 

0813242 

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

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

впродовж року 1500,0 

0813242 

Поліпшення житлових умов сімей інвалідів, в яких 
проживають два і більше інвалідів, один з яких є 
інвалідом І або ІІ групи, багатодітних сімей, в яких є 
п’ятеро і більше неповнолітніх дітей, багатодітних 
сімей, в яких є дитина-інвалід, малозабезпечених 
сімей, чиє житло пошкоджене внаслідок надзвичайної 
ситуації (п.2.3 з.п.) 

Департамент соціальної політики 
обласної державної адміністрації, 
управління з питань цивільного захисту 
обласної державної адміністрації, 
районні державні адміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст обласного 
значення та ОТГ 

впродовж року 950,0 

0813242 
Надання соціальних послуг та паліативної допомоги 
невиліковно хворим жителям області (п.2.4 з.п.) 

Департаменти соціальної політики, 
охорони здоров’я облдержадміністрації, 
інститути громадянського суспільства 

впродовж року 50,0 

0813242 
Виплата матеріальної допомоги громадянам, яким 
виповнилося 100 і більше років (п.4.1 з.п.) 

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

впродовж року 78,0 



продовження додатка 11 

 
Найменування коду 

програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис.грн. 

0813242 
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 75,0 

0813242 
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 

впродовж року 50,0 

0813242 

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 з.п.) 

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

впродовж року 50,0 

0813242 

Проведення семінарів, нарад, тренінгів з питань 
соціального захисту населення, у тому числі з питань 
протидії торгівлі людьми, насильству в сім'ї, гендерної 
рівності. В тому числі виготовлення тематичних 
роздаткових матеріалів та методичних посібників. 
(п.7.2 з.п.) 

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

впродовж року 40,0 

0813242 

Впровадження енергозберігаючих технологій (заміна 
вікон, утеплення фасадів, встановлення сучасних 
систем опалення тощо) в інтернатних установах 
системи соціального захисту населення області 
(п.8.2 з.п.) 

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

впродовж року 1500,0 

 
 
 



продовження додатка 11 

 
Найменування коду 

програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис.грн. 

0813242 

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.  
В тому числі:  
– придбання паперу, паперових та картонних виробів, 
офісного та канцелярського приладдя для 
забезпечення обробки інформації;  
– придбання обладнання та приладдя, пристроїв для 
зберігання та зчитування даних, частин та приладдя до 
фотокопіювальних апаратів;  
– послуги із ремонту і технічного обслуговування, 
утилізації комп’ютерного та офісного обладнання для 
забезпечення обробки інформації;  
– послуги з моніторингу сигналів тривоги, що 
надходять з пристроїв охоронної сигналізації та 
послуги із страхування майна для забезпечення 
збереження інформації;  
– поштові послуги з доставки письмової кореспонденції 
та переказів одноразових грошових допомог;  
– послуги з супроводження програмного забезпечення 
АСКОПД/КОМТЕХ, ПК "Житлові субсидії", ПК 
"Криптосервер" 

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

впродовж року 1270,0 

0813242 

Забезпечення функціонування єдиного 
телекомунікаційного середовища установ системи 
соціального захисту населення області.  
В тому числі:  
– придбання телекомунікаційних обладнання, 
придбання телекомунікаційних послуг: розміщення 
інформації на веб-вузлах, користування мережею 
Інтернет та місцевим телефонним зв’язком;  
– послуги із супроводу програмного забезпечення 

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

впродовж року 110,0 



продовження додатка 11 

 
Найменування коду 

програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис.грн. 

0813242 

Забезпечення роботи "Мобільного соціального офісу". 
В тому числі страхування автотранспорту, придбання 
палива, мастильних матеріалів, запчастин та 
комплектуючих, технічне обслуговування та ремонт 
легкового автомобіля департаменту соціальної 
політики облдержадміністрації 

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

впродовж року 128,0 

0813242 
Проведення ремонтних робіт в інтернатних установах 
системи соціального захисту населення 

Департамент будівництва, житлово-
комунального господарства, 
містобудування та архітектури; 
департамент соціальної політики 
облдержадміністрації 

впродовж року 1000,0 

0813242 

Виготовлення та розповсюдження інформаційної 
продукції з питань сім’ї, протидії торгівлі людьми, 
насильству в сім’ї, гендерної рівності та інших питань 
соціального захисту населення 

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 50,0 

0813242 

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 

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

впродовж року 85,0 

 



продовження додатка 11 
 
Найменування коду 

програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис.грн. 

0813242 
Здійснення заходів із забезпечення якісних умов 
проживання в стаціонарних закладах системи 
соціального захисту населення області 

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

впродовж року 1560,0 

0813242 
Забезпечення проходження корекційних програм 
особами, які вчинили насильство в сім’ї 

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації, обласний центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, заклади соціального 
обслуговування, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст 
обласного значення та ОТГ, головне 
управління Національної поліції в 
області, інститути громадянського 
суспільства 

впродовж року 25,0 

0813242 
Організація курсів підвищення рівня володіння 
державною мовою для різних вікових груп внутрішньо 
переміщених осіб (п.5.7. з.п.) 

Департаменти соціальної політики і 
освіти, науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації, Прикарпатський 
Національний університет  
імені В. Стефаника 

впродовж року 20,0 

0813242 

Створення соціальних роликів про підтримку соціально 
незахищених категорій громадян і позитивний досвід 
виховання дітей у багатодітних сім'ях та інших 
соціальних роликів (п. 6.9. з.п.) 

Департамент соціальної політики, 
управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації 

впродовж року 20,0 

Всього за КПКВКМБ 0813242 9111,0 

3719770 

Додаткова виплата ветеранам ОУН-УПА з 
урахуванням рішення сесії обласної ради від 
07.09.2012 № 616-17/2012 "Про соціальний захист та 
соціальне забезпечення ветеранів національно-
визвольних змагань, які проживають на території 
області" (п.2.1 з.п.) 

Райдержадміністрації, виконкоми міських 
рад міст обласного значення, 
департамент фінансів 
облдержадміністрації 

впродовж року 2148,0 

Всього за КПКВКМБ 7618800 2148,0 



Додаток 12 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 09.02.2018 року № 63 

 
Календарний план заходів на 2018 рік  

регіональної цільової програми соціального захисту працівників зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці,  
на 2015-2019 роки 

 
Найменування 

коду програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис.грн. 

0813242 

Дослідження стану шкідливих і небезпечних 
виробничих факторів на робочих місцях підприємств, 
установ, організацій та фізичних осіб з метою 
забезпечення соціальної захищеності працюючих 
шляхом встановлення пільг та компенсацій 
передбачених законодавством 

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації, лабораторія 
експертизи умов праці департаменту 
соціальної політики 
облдержадміністрації  

впродовж року 1446,8 

Всього за КПКВК МБ 0813242 1446,8 

 



Додаток 13 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 09.02.2018 року № 63 

 

Календарний план заходів на 2018 рік  
обласної програми соціальної підтримки та реабілітації інвалідів зору на 2015-2019 роки 

 
Найменування коду 

програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис.грн. 

0813242 

Забезпечення інвалідів зору І і ІІ груп засобами 
реабілітації: мовними годинниками, пристроями для 
читання аудіокниг, дошками та папером для письма 
незрячих, тростинами тощо (п. 1.5 з.п.) 

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації, обласна 
організація Українського товариства 
сліпих, районні державні адміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст 
обласного значення  

впродовж року 50,0 

0813242 
Щорічне відзначення 15 жовтня Міжнародного дня 
білої тростини (п.3.1 з.п.) 

Департамент соціальної політики, 
управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації, обласне 
відділення Фонду соціального захисту 
інвалідів, громадська організація ГОЖІ 
"Біла тростина" 

вересень- 
жовтень 

5,00 

0813242 

Проведення тренінгів з навчання орієнтування у 
просторі, користування сучасними тифлотехнічними 
засобами, комп’ютерною технікою для широкого кола 
незрячих користувачів  

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

травень-
червень 

2,50 

0813242 

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 

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

травень-
червень 

2,50 

Всього за КПКВКМБ 1513400 60,0 



Додаток 14 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань 
бюджету, фінансів та податків 
від 09.02.2018 року № 63 

 
Перелік заходів на 2018 рік 

Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки 
 

№ з/п 
підпро-
грами 

Найменування заходу 
Сума, 
грн. 

 
Департамент освіти, науки та молодіжної політики 

облдержадміністрації 
 

 Підпрограма 1. Розвиток системи дошкільної освіти  

1.8 
Забезпечувати в області організацію заходів з нагоди відзначення 
Всеукраїнського дня дошкілля в області та участь у Всеукраїнському 
святі 

15000 

1.13 
Проводити обласні конкурси педагогічної майстерності серед 
вихователів, інструкторів фізичного виховання, практичних психологів, 
методистів, завідувачів та інших працівників дошкільних закладів 

12000 

 Всього 27000 
 Підпрограма 2. Розвиток загальної середньої освіти  

2.9 
Проводити обласні огляди-конкурси серед загальноосвітніх навчальних 
закладів, районних (міських) методичних кабінетів з різних видів 
навчально-виховної та методичної діяльності 

25000 

2.11 

Організовувати та проводити комплексні вивчення стану розвитку освіти 
районів (міст) області, атестацію підвідомчих навчальних закладів, 
тематичні перевірки, тощо. Вивчати, узагальнювати та впроваджувати 
передовий педагогічний досвід, інноваційну діяльність. Впроваджувати 
сучасні педтехнології в практику роботи педагогічних колективів тощо 

10000 

2.16 

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

30000 

2.18 
Здійснювати фінансову підтримку організації навчально-виховного 
процесу загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми 
власності 

2000000 

2.22 
Оснащення загальноосвітніх шкіл засобами навчання з: фізики, хімії, 
біології, географії, математики, інформатики (з мультимедійними 
засобами), трудового навчання тощо 

8098100 

2.25 
Забезпечувати облаштування санвузлів та внутрішніх туалетів 
навчальних закладів області 

400000 

2.36 

Забезпечувати участь працівників органів управління освітою, шкільних 
бібліотекарів, педагогічних працівників, учнів у проведенні міжнародних, 
всеукраїнських, міжобласних конференціях, семінарах, нарадах, 
тренінгах, форумах, днях відкритих дверей тощо 

35000 

2.47 Організовувати вивчення стану розвитку шкіл-інтернатів області 10000 

2.50 
Забезпечення проведення Всеукраїнських, обласних науково-практичних 
конференцій, семінарів, педагогічних читань, круглих столів з питання 
охорони дитинства, корекційної освіти тощо 

10000 

2.52 Проведення оглядів-конкурсів з організації методичної роботи 10000 

2.66 
Проведення обласного шкільного турніру з футзалу Кубок "Ураган" і ліги 
шкільних чемпіонів "Ураган" 

20000 

 Всього 10648100 
 Підпрограма 3. Розвиток позашкільної освіти  

3.3 
Забезпечення проведення обласного конкурсу на кращу науково-
методичну розробку з питань позашкільної освіти 

8000 

3.4 
Забезпечення проведення обласних та участь у всеукраїнських 
конкурсах з фахової майстерності позашкільних закладів 

8000 

3.5 
Забезпечення проведення обласних науково-практичних конференцій, 
семінарів, "круглих столів" , фестивалів тощо з питань позашкільної 
освіти 

10000 

 
 



продовження додатка 14 
 

№ з/п 
підпро-
грами 

Найменування заходу 
Сума, 
грн. 

3.12 
Участь наукових та педагогічних працівників, вихованців, учнів та 
слухачів у міжнародних програмах, науково-практичних конференціях, 
змаганнях і конкурсах за напрямами позашкільної освіти 

10000 

3.14 Здійснювати фінансову підтримку дитячо-юнацьким спортивним школам 300000 
 Всього 336000 
 Підпрограма 4. Обдаровані діти  

4.3 

Організовувати оздоровчі табори для учнів – переможців всеукраїнських 
і обласних олімпіад, конкурсів, змагань, активістів учнівського 
самоврядування та дітей пільговий категорій тощо. Забезпечувати їх 
оздоровлення у стаціонарних відпочинкових оздоровчих закладах 

200000 

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

1423200 

4.14 
Проводити обласні та брати участь у всеукраїнських науково-практичних 
конференціях 

8000 

4.15 
Проводити щорічні свята-зустрічі керівництва області з обдарованою 
молоддю, традиційне свято обдарованої молоді "Ми – надія твоя, 
Україно!" 

120000 

4.17 

Забезпечити функціонування системи адресної підтримки (стипендії, 
фінансові винагороди, матеріальна допомога, цінні подарунки, призи 
тощо), особливо обдарованих учнів та студентів, які є переможцями 
всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів, змагань і учасниками й 
переможцями міжнародних інтелектуальних та спортивних змагань 

1233000 

 Всього  2984200 
 Програма 5. Вчитель  

5.12 
Проводити постійно діючий семінар керівників органів управління 
освітою з питань удосконалення керівництва галузі, фінансово-
економічної діяльності, трудового законодавства тощо 

8000 

5.16 
Щорічно проводити обласний конкурс професійної майстерності 
"Учитель року" з різних номінацій та інші обласні конкурси з професійної 
майстерності 

89800 

5.17 Відзначати професійні свята (День працівника освіти, День науки та інші) 75000 

5.18 
Забезпечити проведення щорічних науково-практичних конференцій з 
проблем розвитку освіти 

8000 

5.21 

Продовжити нагородження педагогічних та науково-педагогічних 
працівників обласною педагогічною премією імені 
М.Стельмаховича та запровадити іменні обласні, районні,  
міські премії для педагогічних працівників 

60000 

5.22 
Виплачувати щорічні стипендії голови облдержадміністрації та голови 
обласної ради ветеранам праці системи освіти та видатним діячам 
освіти 

414000 

 Всього 654800 
 Підпрограма 7. Шкільний автобус  

7.6 
Передбачати в обласному та місцевих бюджетах кошти на придбання 
автобусів для перевезення учнів та педагогічних працівників, які 
проживають у сільській місцевості 

28858100 

 Всього 28858100 
 Підпрограма 9. Розвиток професійно-технічної освіти  

9.9 
Забезпечити щорічне проведення обласних конкурсів фахової 
майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів 

40000 

9.10 
Забезпечити щорічне проведення обласних конкурсів професійної 
майстерності серед майстрів виробничого навчання професійно-
технічних навчальних закладів 

40000 

 Всього 80000 
 Підпрограма 10. Розвиток вищої освіти  

10.3 
Призначати стипендії голови облдержадміністрації та обласної ради 
учасникам АТО, які навчаються за кошти фізичних осіб у ВНЗ державної 
та комунальної форм власності 

300000 

 Всього 300000 
Всього по департаменту освіти, науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації 

43888200 



 
продовження додатка 14 
 

№ з/п 
підпро-
грами 

Найменування заходу 
Сума, 
грн. 

 
Івано-Франківський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 
516000 

 Підпрограма 4. Обдаровані діти  

4.1 
Організовувати тренувально-відбіркові збори переможців III етапу 
всеукраїнських предметних олімпіад, відповідних конкурсів та турнірів 

200000 

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

316000 

 Всього 516000 

 
Івано-Франківський обласний державний центр туризму і 

краєзнавства учнівської молоді 
282000 

 Підпрограма 4. Обдаровані діти  

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

282000 

 Всього 282000 
Разом по Програмі розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки 44686200 

 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 15 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 09.02.2018 року № 63 

 

Календарний план заходів на 2018 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 

 (по департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації) 
 

№ 
з/п 

Найменування заходу Виконавець 
Термін 

виконання 

Обсяги 
фінансування, 

тис. грн. 

1 

Забезпечення безкоштовним навчанням у державних 
професійно-технічних, вищих навчальних закладах 
дітей, батьки, яких загинули або постраждалих під час 
масових акцій громадського протесту  
п. 2.11 

департамент освіти, науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації 

червень, 
грудень 

25,0 

2 

Забезпечення безкоштовним навчанням у державних 
професійно-технічних, вищих навчальних закладах 
дітей, батьки, яких загинули або постраждалих під час 
антитерористичної операції 
п. 3.19 

департамент освіти, науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації 

червень, 
грудень 

75,0 

 Всього    100,0 

 
 



Додаток 16 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 09.02.2018 року № 63 

 

Календарний план заходів на 2018 рік  
регіональної цільової програми "Духовне життя" на 2016-2020 роки 

(по департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації) 
 

№ 
з/п 

Найменування заходу Виконавець 
Термін 

виконання 

Обсяги 
фінансування, 

тис. грн. 

1 

Запровадити обласний щорічний конкурс учнівських 
творів на морально-етичну тематику "Бог – Україна – 
Родина і я" 
п. 25. 

департамент освіти, науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації 

березень 4,0 

2 

Запровадити щорічну учнівську олімпіаду "Як ти знаєш 
Біблію?" за участю представників єпархіальних 
управлінь 
п. 26. 

департамент освіти, науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації 

березень 6,0 

 Всього    10,0 

 



Додаток 17 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 09.02.2018 року № 63 

 

Календарний план заходів на 2018 рік  
регіональної цільової програми підтримки книговидання на 2016-2020 роки 

(по департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації) 
 

№ 
з/п 

Найменування заходу Виконавець 
Термін 

виконання 

Обсяги 
фінансування, 

тис. грн. 

1 
Підтримка випуску та закупівля дитячої навчальної, 
художньої та науково-пізнавальної літератури  
п. 10 

департамент освіти, науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації 

березень 100,0 

 Всього    100,0 

 
 



Додаток 18 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань 
бюджету, фінансів та податків 
від 09.02.2018 року № 63 

 

Календарний план заходів на 2018 рік 
обласної цільової соціальної програми  

"Молодь Прикарпаття" на 2016 – 2020 роки 
 

№ 
з/п 

Пункт 
Прог-
рами 

Назва заходу Сума, грн. 
Період 

проведення 

Пріоритет 1. Громадянськість і патріотизм 

1. 1.1. 
Проведення обласної молодіжної патріотичної 
науково-пізнавальної програми "Чорний Ліс" 

110000 серпень 

2. 1.2. 
Проведення молодіжної науково – пізнавальної 
експедиції "Повстанськими стежками" 

12000 жовтень 

3. 1.3. 
Проведення обласної національно-патріотичної 
молодіжної військової гри "Карпатський Легіон" 

38000 
червень -
липень 

4. 1.5. 
Проведення молодіжної патріотичної акції до Дня 
пам’яті Героїв Крут (смолоскипна хода молодіжних 
громадських організацій) 

8000 щорічно 

5. 1.6. 
Проведення молодіжної патріотичної акції 
"Листопадовий зрив" (до річниці утворення Західно-
Української Народної Республіки) 

5000 листопад 

6. 1.7. 
Проведення обласної молодіжної акції "Почесна 
варта Говерли" 

8000 
липень – 
серпень 

7. 1.11. 

Проведення обласних пластових вишкільних 
таборів патріотичного спрямування "Ніхто крім нас", 
"Гайда до Пласту", "Дорога в Легіон", "Незвіданими 
стежками" та ін. 

20000 
протягом 

року 

8. 1.12. 

Сприяння розвитку системи допризовної підготовки 
та військово-патріотичного виховання на основі 
традицій національно-визвольних змагань 
українців, захисту незалежності та територіальної 
цілісності України, організація літніх військово-
спортивних таборів для допризовної та призовної 
молоді 

20000 
протягом 

року 

9. 1.17. 
Організація і проведення молодіжних заходів із 
належного вшанування подвигу учасників Революції 
Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні 

10000 
протягом 

року 

10. 1.18. 

Проведення молодіжних героїко-патріотичних та 
культурно-мистецьких заходів під час відзначення 
державних, народних і традиційних свят, пам’ятних 
дат, важливих історичних подій 

50000 
протягом 

року 

11. 1.23. 

Проведення тематичних диспутів, навчальних 
програм, круглих столів, семінарів-тренінгів, 
конференцій, інших заходів з питань правового 
виховання та правового захисту молоді 

10000 
протягом 

року 

12. 1.25. 
Проведення обласної тематичної конференції 
"Профілактика негативних явищ в дитячому та 
молодіжному середовищах" 

8000 
лютий - 

березень 

13. 1.31. 
Сприяння в реалізації екологічних проектів 
молодіжних громадських організацій 

13000 
протягом 

року 
Разом за пріоритетом 1: 312000 

Пріоритет 2. Здоровий та безпечний спосіб життя 

14. 2.2. 

Реалізація проектів Всеукраїнської інформаційно-
профілактичної акції "Відповідальність починається 
з мене" ("Молодь Прикарпаття за здоровий спосіб 
життя", "Відповідальне товариство") 

12000 
протягом 

року 

15. 2.6. 

Реалізація молодіжного проекту "Безпечна 
поведінка" (формування у молоді свідомого 
ставлення до свого життя, вчинків та дій, до 
збереження репродуктивного здоров'я, безпечного 
материнства та відповідального батьківства) 

7000 
протягом 

року 
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16. 2.7. 

Проведення інформаційно-профілактичних заходів 
до Міжнародного дня боротьби з тютюнопалінням 
(31 травня), Дня боротьби з наркоманією 
(26 липня), Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом 
(1 грудня) 

6000 
травень - 
грудень 

17. 2.9. 

Виготовлення та розповсюдження рекламних 
роликів, відеофільмів, соціальної реклами з питань 
профілактики негативних явищ в молодіжному 
середовищі та пропаганди здорового способу 
життя, популяризації серед молоді знань з безпеки 
життєдіяльності 

5000 
протягом 

року 

18. 2.11. 

Організація та проведення обласних акцій, флеш-
мобів, фестивалів, форумів, конференцій, 
навчально-оздоровчих таборів, конкурсів, круглих 
столів, виставок, семінарів, тренінгів з питань 
формування здорового способу життя 

10000 
протягом 

року 

Разом за пріоритетом 2: 40000 
Пріоритет 3. Розвиток неформальної освіти 

19. 3.2. 

Проведення навчальної програми для працівників 
структурних підрозділів молоді та спорту, лідерів 
молодіжних громадських організацій, органів 
молодіжного й студентського самоврядування в 
рамках базових тренінгів "Молодіжний працівник" та 
"Проектний менеджмент", "Студентське 
самоврядування" тощо 

14000 
протягом 

року 

20. 3.4. 

Організація та проведення навчальних семінарів-
практикумів для лідерів молодіжних громадських 
організацій, органів молодіжного та студентського 
самоврядування, молодих депутатів, волонтерів 

38000 
протягом 

року 

21. 3.9. 
Проведення обласного конкурсу молодіжного 
лідерства "Молодий лідер Прикарпаття" у різних 
галузях життєдіяльності області 

8000 
протягом 

року 

22. 3.18. 

Створення мережі дебатних клубів для сільської 
молоді, організація та проведення обласних 
дебатних турнірів серед учнівської та студентської 
молоді 

10000 
протягом 

року 

23. 3.22. 
Проведення молодіжної мистецької програми  
 до відзначення Дня української молоді та Дня 
дитячих і молодіжних громадських організацій 

10000 
протягом 

року 

24. 3.26. 

Проведення молодіжних культурно-мистецьких 
фестивалів, форумів, конференцій, конкурсів, 
виставок художньої творчості, пленерів, хакатонів, 
молодіжних творчих акцій, майстер-класів та 
здійснення інших заходів, спрямованих на 
виявлення і самореалізацію обдарованої та 
талановитої молоді 

19000 
протягом 

року 

25. 3.27. 

Сприяння участі дітей та молоді Прикарпаття у 
міжнародних, всеукраїнських, обласних 
конференціях, форумах, з’їздах, злетах, 
фестивалях, конкурсах, турнірах, акціях, семінарах, 
змаганнях тощо 

19000 
протягом 

року 

26. 3.33. 
Підготовка та випуск методичних посібників, 
брошур, буклетів, плакатів на молодіжну тематику 

10000 
протягом 

року 

27. 3.37. 

Проведення обласного конкурсу проектів та 
програм інститутів громадянського суспільства з 
молодіжної проблематики, підтримка проектів та 
програм переможців конкурсу 

200000 
протягом 

року 
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28. 3.42. 

Сприяння Молодіжній комісії УГКЦ Івано-
Франківської Архієпархії у проведенні молодіжного 
християнського фестивалю "Вгору серця", 
молодіжних прощ, духовних реколекцій для молоді 
та молодих сімей 

12000 
протягом 

року 

29. 3.43. 

Сприяння в реалізації молодіжних проектів міського 
локального комітету "AIESEC" "Фестиваль культур", 
"Світ без кордонів. Активна молодь", "Лідери. Івано-
Франківщина" 

12000 
протягом 

року 

30. 3.45. 

Сприяння молодіжним громадським організаціям у 
відзначенні знаменних подій в історії українського 
народу, організації заходів, присвячених життю та 
творчості відомих діячів національної та світової 
культури і мистецтва, для учнівської та молодіжної 
аудиторії 

15000 
протягом 

року 

Разом за пріоритетом 3: 367000 
Пріоритет 4. Зайнятість та розвиток підприємницької діяльності молоді 

31. 4.1. 

Проведення інформаційно-профорієнтаційних 
заходів для сільської молоді, семінарів з питань 
профорієнтаційної роботи серед молоді, акцій, 
виставок, конференцій, засідань, тренінгів з питань 
професійної орієнтації 

14000 
протягом 

року 

32. 4.13. 
Організація та проведення обласного молодіжного 
конкурсу "Краща молодіжна ініціатива Прикарпаття" 

5000 
протягом 

року 

33. 4.14. 

Сприяння організації та проведенню виставок, 
навчальних програм, семінарів, конференцій, 
круглих столів з питань забезпечення зайнятості та 
підтримки підприємницької діяльності молоді, 
тренінгів з розвитку лідерських та комунікативних 
навичок молоді 

10000 
протягом 

року 

34. 4.18. 
Проведення обласного навчального табору для 
волонтерів "Волонтери Прикарпаття - в дії" 

12000 
протягом 

року 
Разом за пріоритетом 4: 41000 

 

ВСЬОГО: 760000 

  
 



Додаток 19 
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Календарний план заходів на 2018 рік 

обласної цільової соціальної програми з оздоровлення та відпочинку 
дітей на 2016-2020 роки 

 
Завдання 2. Забезпечення державної підтримки заходів з 

оздоровлення та відпочинку дітей 
 

№ 
п/п 

Зміст заходу Виконавець 
Термін 

виконання 

Обсяг 
фінансування, 

тис.грн. 

1. 

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

Департамент освіти, науки та 
молодіжної політики 

облдержадміністрації 
 
 

Заклади освіти обласного 
підпорядкування 

червень-
серпень 

 
6 279,0 

 
 
 
 

1 121,0 

Всього: 7 400,0 

 
 

 


