
  
УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія обласної ради 

з питань бюджету, фінансів та податків 
 
 
 
 

 
 
 

Протокол № 64 
 засідання постійної комісії обласної ради 

з питань бюджету, фінансів та податків  
 
від 16.02.2018 року 
м. Івано-Франківськ 

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

Порядок денний: 
 
1. Про врахування в обласному бюджеті цільової субвенції. 
2. Про внесення змін до проекту рішення обласної ради "Про внесення змін 

до обласного бюджету на 2017 рік". 
3. Про внесення змін до проекту рішення обласної ради "Про розподіл 

коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 2018 рік". 
4. Різне. 
 
1. Слухали: І.Мацькевич про врахування в обласному бюджеті цільової 

субвенції. 

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

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



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

14.02.2018 року № 168/0/2-18/01-132 врахувати в доходах спеціального фонду 
обласного бюджету субвенцію з Черніївського сільського бюджету 
Тисменицького району за КБКД 41053900 "Інші субвенції з місцевого бюджету" в 
сумі 1100,0 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 будівництва дитячого садка на 50 місць в с. Черніїв. 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
2. Слухали: Н.Іваніва про внесення змін до проекту рішення обласної ради 

"Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік". 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: погодити внесення змін до проекту рішення обласної ради "Про 

внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", а саме: 
1) у додатку 1 до проекту рішення: 
по розпоряднику коштів "Департамент будівництва, житлово-комунального 

господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації": 
– назву об’єкта "Реконструкція ЗОШ під навчально-виховний комплекс в  

с. Потічок Снятинського району Івано-Франківської області" замінити на 
"Капітальний ремонт приміщення їдальні Потічківського НВК (ЗОШ І-ІІ ст. – 
садок) в с. Потічок Снятинського району"; 

– вилучити позицію "1517330 "Влаштування баскетбольної та тенісної 
площадок на вул. Шашкевича в м. Рогатин Івано-Франківської області 
(капітальний ремонт) – 100,0 тис. гривень"; 

доповнити додаток 1 до проекту рішення розпорядником коштів 
"Рогатинський районний бюджет" та позицією "3719770 "Влаштування 
баскетбольної та тенісної площадок на вул. Шашкевича в м. Рогатин Івано-
Франківської області (капітальний ремонт) – 100,0 тис. гривень". 

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

господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації": 
– назву об’єкта "Капітальний ремонт водопровідних мереж 

багатоквартирного житлового будинку № 20 по вул. Івана Франка в 
смт. Брошнів-Осада Брошнів-Осадської селищної ради об`єднаної 
територіальної громади" замінити на "Капітальний ремонт водопровідних мереж 
по вул. Івана Франка в смт. Брошнів-Осада Брошнів-Осадської селищної ради 
об’єднаної територіальної громади". 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
3. Слухали: Н.Іваніва про внесення змін до проекту рішення обласної ради 

"Про розподіл коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 2018 рік". 



Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: погодити внесення змін до проекту рішення обласної ради "Про 

розподіл коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 2018 рік", а саме: 
у додатку до проекту рішення: 
по розпоряднику коштів "Департамент будівництва, житлово-комунального 

господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації": 
– вилучити позицію "Капітальний ремонт Брошнів-Осадського ліцею 

Брошнів-Осадської селищної ради об`єднаної територіальної громади Івано-
Франківської області – 240,0 тис. гривень"; 

доповнити додаток до проекту рішення розпорядником коштів "Бюджет 
Брошнів-Осадської об’єднаної територіальної громади" та позицією 
"Капітальний ремонт Брошнів-Осадського ліцею Брошнів-Осадської селищної 
ради об`єднаної територіальної громади Івано-Франківської області – 240,0 тис. 
гривень"; 

по розпоряднику коштів "Бюджет Печеніжинської об`єднаної територіальної 
громади": 

– вилучити позицію "Зміцнення матеріально-технічної бази Печеніжинської 
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Печеніжинської селищної ради 
об`єднаної територіальної громади – 20,0 тис. гривень"; 

доповнити додаток до проекту рішення розпорядником коштів 
"Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації" та 
позицією "Зміцнення матеріально-технічної бази Печеніжинської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату Печеніжинської селищної ради об`єднаної 
територіальної громади – 20,0 тис. гривень". 

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

Голова постійної комісії Микола Палійчук 
 
 
 
Секретар постійної комісії  Микола Кузьма 


