
  
УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія обласної ради 

з питань бюджету, фінансів та податків 
 
 
 
 

 
 

Протокол № 66 
 засідання постійної комісії обласної ради 

з питань бюджету, фінансів та податків  
 

від 27.02.2018 року 
м. Івано-Франківськ 

 

Всього членів комісії: 12 чол. 
Присутні: М.Палійчук, Б.Кобилянський, 
І.Данів, Г.Макота, О.Мельниченко, 
В.Попович, Д.Сіреджук, Б.Соляник 
 
Запрошені: 
О.Сич – голова обласної ради; 
В.Гладій – перший заступник голови 
обласної ради; 
С.Басараб – заступник голови обласної 
ради; 
Н.Іванів – депутат обласної ради; 
І.Дебенко – директор обласного телебачення 
"Галичина", депутат обласної ради; 
І.Мацькевич – директор департаменту 
фінансів облдержадміністрації; 
В.Андріїв – голова громадської організації 
"Спілка добровольців АТО Прикарпаття", 
позаштатний радник голови обласної ради; 
А.Гайда – в.о. начальника Головного 
територіального управління юстиції в Івано-
Франківській області; 
К.Шумська – начальник управління 
реєстрації нормативно-правових актів, 
правової роботи на правової освіти 
Головного територіального управління 
юстиції в Івано-Франківській області; 
В.Кімакович – директор департаменту освіти, 
науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації; 
В.Федорів – заступник директора 
департаменту – начальник управління 
ресурсного і правового забезпечення, 
моніторингу та супроводу державних 

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

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



програм департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації; 
А.Пліхтяк – заступник начальника управління 
екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації; 
В.Джигіта – начальник управління 
інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації; 
О.Оклієвич – начальник управління спорту 
облдержадміністрації; 
І.Дмитрів – завідувач сектору мобілізаційної 
роботи апарату обласної державної 
адміністрації; 
Н.Лисаківська – головний спеціаліст відділу 
планування та координації проектної 
діяльності управління містобудування та 
архітектури департаменту будівництва, 
житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури 
облдержадміністрації; 
Р.Пилюк – директор КП "Автопідприємство 
Івано-Франківської обласної ради"; 
Н.Гургула – заступник начальника відділу 
бухгалтерського обліку та матеріально-
технічного забезпечення виконавчого 
апарату обласної ради; 
А.Стефурак – консультант відділу земельних 
ресурсів та раціонального 
природокористування виконавчого апарату 
обласної ради; 
Н.Павлів – голова громадської організації 
"Богатир". 
 
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; 
М.Гринечко – помічник голови обласної ради; 
Представники засобів масової інформації 
області. 
 
Голова постійної комісії: М.Палійчук  
 

Порядок денний: 
 
1. Про проект рішення обласної ради "Про виконання обласного бюджету 

за 2017 рік". 
2. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до обласного 

бюджету на 2018 рік". 
3. Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік. 



4. Про погодження розпорядження облдержадміністрації та обласної ради 
від 26.02.2018. № 100/117-р "Про спрямування залишку коштів обласного фонду 
охорони навколишнього природного середовища". 

5. Про проект рішення обласної ради "Про Програму правової освіти 
населення області на 2018-2022 роки". 

6. Про проект рішення обласної ради "Про програму забезпечення 
мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в області на 2018-2022 роки". 

7. Про проект рішення обласної ради "Про програму розвитку та оновлення 
матеріально-технічного забезпечення ОТБ "Галичина" на 2018-2022 роки". 

8. Про проект рішення обласної ради "Про затвердження обласної 
комплексної програми "Відзначення в області 100-річчя створення 
Західноукраїнської Народної Республіки і 100-річчя Акту Злуки Української 
Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки" на  
2018-2019 роки". 

9. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до регіональної 
цільової програми підтримки книговидання на 2016-2020 роки". 

10. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до Програми 
розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки (зі змінами)". 

11. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до програми 
"Покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворів на 
2017-2020 роки". 

12. Про календарні плани заходів на 2018 рік програм галузі "Охорона 
здоров'я". 

13. Про календарний план заходів на 2018 рік регіональної цільової 
програми ведення містобудування кадастру Івано-Франківської області на  
2017-2019 роки. 

14. Про календарний план заходів на 2018 рік регіональної цільової 
програми паспортизації пам'яток містобудування та архітектури місцевого 
значення Івано-Франківської області на 2016-2020 роки. 

15. Про перелік заходів на 2018 рік програми сприяння розвитку 
громадянського суспільства в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки. 

16. Про перелік заходів на 2018 рік програми розвитку місцевого 
самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки. 

17. Про перелік заходів на 2018 рік програми з виконання робіт із 
землеустрою з виготовлення відповідної документації для державної реєстрації 
права на землю територіальною громадою області на 2017-2018 роки. 

18. Про перелік заходів на 2018 рік Програми забезпечення діяльності 
Івано-Франківської обласної ради на 2016-2018 роки. 

19. Про розподіл коштів для фінансової підтримки громадських організацій 
фізкультурно-спортивного спрямування. 

20. Різне. 
 
1. Слухали: І.Мацькевич про проект рішення обласної ради "Про 

виконання обласного бюджету за 2017 рік". 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: рекомендувати внести проект рішення "Про виконання 

обласного бюджету за 2017 рік" на розгляд другого пленарного засідання 
двадцятої сесії обласної ради. 

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



2. Слухали: І.Мацькевич про проект рішення обласної ради "Про внесення 
змін до обласного бюджету на 2018 рік". 

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

обласного бюджету на 2018 рік" на розгляд другого пленарного засідання 
двадцятої сесії обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
3. Слухали: І.Мацькевич про внесення змін до обласного бюджету на 

2018 рік. 
Виступив: М.Палійчук. 
Н.Іванів з пропозиціями: 
– по розпоряднику коштів "Надвірнянський районний бюджет" вилучити 

позицію "3719770 "Будівництво комплексного спортивного майданчика з 
штучним покриттям для фізкультурно-оздоровчих занять учнів Чорноославської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Чорні Ослави Надвірнянського району Івано-Франківської 
області – 650,0 тис. гривень"; 

– по розпоряднику коштів "Бюджет Делятинської об'єднаної територіальної 
громади" доповнити позицією "3719770 "Встановлення спортивного майданчика 
в с. Чорні Ослави Делятинської ОТГ – 650,0 тис. гривень". 

Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 
27.02.2018 року № 222/0/2-18/01-132 та пропозицій депутата обласної ради 
Н.Іваніва: 

1) погодити розподіл переданих до загального фонду обласного бюджету 
залишків коштів спеціального фонду обласного бюджету, які склалися на 
01.01.2018 року за рахунок екологічного податку в сумі 35 411,4 тис. гривень 
(додаток 1). 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 34 395,695 тис. гривень; 

2) погодити внесення змін до рішення обласної ради від 16.02.2018.  
№ 759-20/2018 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", а саме, в 
другому та третьому абзацах пункту 3 "КПКВКМБ 1519570 та КПКВКМБ 0719570 
"Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій" замінити відповідно на 
"КПКВКМБ 1517363 та КПКВКМБ 0717363 "Виконання інвестиційних проектів в 
рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій". 

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

 
4. Слухали: А.Пліхтяка про погодження розпорядження 

облдержадміністрації та обласної ради від 26.02.2018. № 100/117-р "Про 
спрямування залишку коштів обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища". 

Виступив: М.Палійчук. 



Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 
26.02.2018 року № 215/0/2-18/01-132 погодити розпорядження 
облдержадміністрації та обласної ради від 26.02.2018. № 100/117-р "Про 
спрямування залишку коштів обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища". 

 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
5. Слухали: А.Гайду про проект рішення обласної ради "Про Програму 

правової освіти населення області на 2018-2022 роки". 
Виступили: В.Попович, І.Мацькевич, М.Палійчук. 
Вирішили: рекомендувати внести проект рішення "Про Програму правової 

освіти населення області на 2018-2022 роки" на розгляд другого пленарного 
засідання двадцятої сесії обласної ради. 

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

 
6. Слухали: І.Дмитріва про проект рішення обласної ради "Про програму 

забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в області на  
2018-2022 роки". 

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

забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в області на  
2018-2022 роки" на розгляд другого пленарного засідання двадцятої сесії 
обласної ради. 

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

 
7. Слухали: І.Дебенка про проект рішення обласної ради "Про програму 

розвитку та оновлення матеріально-технічного забезпечення ОТБ "Галичина" на 
2018-2022 роки". 

Виступили: В.Попович, М.Палійчук. 
Вирішили: рекомендувати внести проект рішення "Про програму розвитку 

та оновлення матеріально-технічного забезпечення ОТБ "Галичина" на  
2018-2022 роки" на розгляд другого пленарного засідання двадцятої сесії 
обласної ради. 

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

 



8. Слухали: В.Джигіту про проект рішення обласної ради "Про 
затвердження обласної комплексної програми "Відзначення в області 100-річчя 
створення Західноукраїнської Народної Республіки і 100-річчя Акту Злуки 
Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки" на  
2018-2019 роки". 

Виступили: О.Сич, Б.Кобилянський, В.Гладій, М.Палійчук. 
Вирішили: рекомендувати внести проект рішення "Про затвердження 

обласної комплексної програми "Відзначення в області 100-річчя створення 
Західноукраїнської Народної Республіки і 100-річчя Акту Злуки Української 
Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки" на  
2018-2019 роки" на розгляд другого пленарного засідання двадцятої сесії 
обласної ради. 

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

 
9. Слухали: В.Джигіту про проект рішення обласної ради "Про внесення 

змін до регіональної цільової програми підтримки книговидання на  
2016-2020 роки". 

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

регіональної цільової програми підтримки книговидання на  
2016-2020 роки" на розгляд другого пленарного засідання двадцятої сесії 
обласної ради. 

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

внесення змін до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на  
2016-2023 роки (зі змінами)". 

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

Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки (зі змінами)" на 
розгляд другого пленарного засідання двадцятої сесії обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
11. Слухали: В.Федоріва про проект рішення обласної ради "Про внесення 

змін до програми "Покращення діагностики, лікування та профілактики 
злоякісних новоутворів на 2017-2020 роки". 

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

програми "Покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних 



новоутворів на 2017-2020 роки" на розгляд другого пленарного засідання 
двадцятої сесії обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
12. Слухали: В.Федоріва про календарні плани заходів на 2018 рік програм 

галузі "Охорона здоров'я". 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

01.02.2018 року № 224/6/1-18/01-132 погодити календарні плани заходів на 
2018 рік програм галузі "Охорона здоров'я", а саме: 

– Комплексної програми "Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020" 
(додаток 2); 

– програми протидії захворюванню на туберкульоз в області на  
2017-2020 роки (додаток 3); 

– регіональної цільової програми запобігання та лікування серцево-
судинних і судинно-мозкових захворювань на 2016-2020 роки (додаток 4); 

– регіональної цільової програми розвитку донорства крові, її компонентів 
та виготовлення препаратів з них на 2018-2020 роки (додаток 5); 

– обласної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 
2015-2018 роки (додаток 6); 

– обласної програми підтримки сімей загиблих і постраждалих під час 
масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 
21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи 
перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту 
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших 
громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній 
операції в районах її проведення (додаток 7); 

– регіональної цільової програми "Репродуктивне здоров'я населення 
Івано-Франківської області" на період до 2020 року (додаток 8); 

– програми "Покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних 
новоутворів на 2017-2020 роки" (додаток 9). 

 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
13. Слухали: Н.Лисаківську про календарний план заходів на 2018 рік 

регіональної цільової програми ведення містобудування кадастру Івано-
Франківської області на 2017-2019 роки. 

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

08.02.2018 року № 224/7/1-18/1-18/01-132 погодити календарний план заходів на 
2018 рік регіональної цільової програми ведення містобудування кадастру 
Івано-Франківської області на 2017-2019 роки (додаток 10). 

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



"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
14. Слухали: Н.Лисаківську про календарний план заходів на 2018 рік 

регіональної цільової програми паспортизації пам'яток містобудування та 
архітектури місцевого значення Івано-Франківської області на 2016-2020 роки. 

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

08.02.2018 року № 224/7/1-18/1-18/01-132 погодити календарний план заходів на 
2018 рік регіональної цільової програми паспортизації пам'яток містобудування 
та архітектури місцевого значення Івано-Франківської області на 2016-2020 роки 
(додаток 11). 

 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
15. Слухали: Н.Гургулу про перелік заходів на 2018 рік програми сприяння 

розвитку громадянського суспільства в Івано-Франківській області на  
2016-2020 роки. 

Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної ради від 21.02.2018 року  

№ 11-166/245р/94 погодити перелік заходів на 2018 рік програми сприяння 
розвитку громадянського суспільства в Івано-Франківській області на  
2016-2020 роки (додаток 12). 

 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
16. Слухали: Н.Гургулу про перелік заходів на 2018 рік програми розвитку 

місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки. 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної ради від 21.02.2018 року  

№ 11-166/245р/94 погодити перелік заходів на 2018 рік програми розвитку 
місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки 
(додаток 13). 

 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
17. Слухали: А.Стефурака про перелік заходів на 2018 рік програми з 

виконання робіт із землеустрою з виготовлення відповідної документації для 
державної реєстрації права на землю територіальною громадою області на 
2017-2018 роки. 

Виступили: В.Попович, О.Сич, В.Гладій, М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної ради від 21.02.2018 року  

№ 11-166/245р/94 погодити перелік заходів на 2018 рік програми з виконання 



робіт із землеустрою з виготовлення відповідної документації для державної 
реєстрації права на землю територіальною громадою області на 2017-2018 роки 
(додаток 14). 

 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
18. Слухали: Р.Пилюка про перелік заходів на 2018 рік Програми 

забезпечення діяльності Івано-Франківської обласної ради на 2016-2018 роки. 
Виступили: В.Попович, М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа комунального підприємства 

"Автопідприємство Івано-Франківської обласної ради" від 13.02.2018 року № 241 
погодити напрями використання коштів, передбачених в обласному бюджету на 
2018 рік для виконання заходів Програми забезпечення діяльності Івано-
Франківської обласної ради на 2016-2018 роки (додаток 15). 

 

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

19. Слухали: О.Оклієвича про розподіл коштів для фінансової підтримки 
громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування. 

Виступили: В.Попович, Н.Павлів, М.Палійчук. 
Слухали: Про пропозицію громадської організації "Богатир" щодо 

вилучення з переліку громадських організацій фізкультурно-спортивного 
спрямування, для  надання фінансової підтримки у 2018 році за рахунок коштів 
обласного бюджету, Відділення Національного Олімпійського комітету України в 
Івано-франківській області" з обсягом фінансування 15,0 тис. гривень, та 
спрямування зазначених коштів для надання фінансової підтримки  
ГО "Богатир". 

 

Голосували за пропозицію ГО "Богатир": 
"за" – 5 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення не прийнято. 
 

Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 
21.02.2018 року № 189/0/2-18/01-132 погодити розподіл коштів, передбачених 
управлінню спорту облдержадміністрації по загальному фонду за КПКВКМБ 
1115062, на фінансову підтримку громадських організацій, які здійснюють 
фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (додаток 16). 

 

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

 

Голова постійної комісії Микола Палійчук 



Додаток 1 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 27.02.2018 року № 66 

 
Розподіл  

переданих до загального фонду обласного бюджету залишків коштів 
спеціального фонду обласного бюджету, які склалися станом на 

01.01.2018 року за рахунок екологічного податку 
 

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

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 

 Всього 1 015,705 34 395,695 35 411,400 
 в тому числі:    

 

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

375,000 16 610,695 16 985,695 

1517330 

Капітальний ремонт приміщення за адресою 
вул. Роксолани, 7 у м. Коломиї (переданого для 
Національного музею народних мистецтв  
ім. Й.Кобринського) 

 500,000 500,000 

1517330 
Капітальний ремонт Петрилівської 
загальноосвітньої школи Тлумацького району 

 210,000 210,000 

1517330 
Нове будівництво пришкільних вуличних 
санвузлів у селі Станківці Витвицької ОТГ 
Івано-Франківської області 

 298,000 298,000 

1517461 
Поточний ремонт дороги Стрий - Мамалига 
(для Служби автомобільних доріг в області) 

300,000  300,000 

1517330 
Капітального ремонту спорткомплексу 
ім. Гемби А.П. в м. Івано-Франківську 

 1 000,000 1 000,000 

1517330 

Нове будівництво навчального корпусу та 
спортивного залу Делятинської ЗОШ І-ІІІ ст. 
№ 1 на вул. 16 липня в смт. Делятин 
Надвірнянського району 

 1 600,000 1 600,000 

1517330 
Капітальний ремонт пішохідних доріжок та 
території по вул. Хотимирська селища Обертин 
Івано-Франківської області 

 992,000 992,000 

1517330 

Капітальний ремонт адміністративних 
приміщень Брошнів-Осадської селищної ради 
по вулиці 22 Січня, 85 Брошнів-Осадської 
селищної ради об`єднаної територіальної 
громади Івано-Франківської області  

 265,000 265,000 

1517330 
Реконструкція системи опалення будівлі 
аптечного складу по вул. Б. Хмельницького, 57 
в м. Івано-Франківську (додаткові роботи) 

 90,000 90,000 

1517330 
Реконструкція будинку культури під дитячий 
садок в с. Пороги Богородчанського району 
Івано-Франківської області 

 191,000 191,000 

1517330 

Реконструкція нежитлової будівлі (приміщення 
старої школи) під дитячий садок в с. Лісний 
Хлібичин Коломийського району Івано-
Франківської області (на виконання рішення 
суду) 

 79,036 79,036 

1517330 
Будівництво школи в с. Підбереж Болехівської 
міської ради (на виконання рішення суду) 

 191,621 191,621 

1517330 

Реконструкція частини будівлі існуючої котельні 
під влаштування оздоровчого центру на 
вул. Грушевського, 26-Б в м. Долина Івано-
Франківської області 

 3,000 3,000 

 



продовження додатка 1 

 

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

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 

1517330 
Нове будівництво обласного перинатального 
центру на вул. Федьковича, 91 в м. Івано-
Франківську 

 5,000 5,000 

1517330 
Добудова незавершеного будівництва школи на 
198 учнівських місць в с. Яблуниця 

 3,000 3,000 

1517330 

Реконструкція та капітальний ремонт військової 
частини під Прикарпатський військово-
спортивний ліцей в м. Надвірна Івано-
Франківської області (спортзал). (Коригування) 

 3,000 3,000 

1517330 

Реконструкція обласної дитячо-юнацької 
спортивної школи з добудовою спортивної зали 
з допоміжними приміщеннями для спортсменів 
по вул. Шухевичів, 21 в м. Івано-Франківську 

 3,000 3,000 

1517330 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів в с. Вишків 
Долинського району Івано-Франківської області. 
(Нове будівництво. Коригування робочого 
проекту) 

 5,000 5,000 

1517330 
Капітальний ремонт спортивного майданчика 
на площі І.Франка у м. Болехові 

 100,000 100,000 

1517330 

Реконструкція нежитлової будівлі (приміщення 
старої школи) по вул. Грушевського 61а в 
с. Лісний Хлібичин Коломийського району під 
дитячий садок 

 300,000 300,000 

1517330 
Капітальний ремонт Коломийської районної 
інфекційної лікарні Івано-Франківської області 

 200,000 200,000 

1517330 

Капітальний ремонт даху в Зібранівській ЗОШ  
І-ІІ ступенів Заболотівської селищної ради 
об’єднаної територіальної громади 
Снятинського району 

 500,000 500,000 

1517330 
Капітальний ремонт адміністративного корпусу 
Рожнятівської ДЮСШ по вул. Шкільна, 14  
в смт. Рожнятів Івано-Франківської області  

 300,000 300,000 

1517330 
Капітальний ремонт будівлі "Просвіта"  
в с. Маріямпіль Галицького району Івано-
Франківської області 

 100,000 100,000 

1517330 
Капітальний ремонт даху ДНЗ "Гуцулята"  
в с. Яворів Косівського району 

 300,000 300,000 

1517330 
Капітальний ремонт даху Княженської ЗОШ  
І-ІІІ ступенів Снятинського району 

 325,000 325,000 

1517330 

Будівництво майданчика із штучним покриттям 
для фізкультурно-спортивних занять учнів 
КВНЗ "Прикарпатський лісогосподарський 
коледж", м. Болехів, вул. Замкова, 14  
Івано-Франківської області 

 950,000 950,000 

1517461 
Капітальний ремонт моста через р. Турка, 
вул. Б. Хмельницького, село Борщівська Турка 
Снятинського району 

 300,000 300,000 

1517330 

Нове будівництво насосної станції та системи 
водопідготовки із заміною водопровідних мереж 
по вулиці І.Франка в смт. Брошнів-Осада 
Брошнів-Осадської селищної ради ОТГ  
Івано-Франківської області 

 300,000 300,000 

1517330 
Капітальний ремонт дошкільного навчального 
закладу (ясла-садок) № 2 "Берізка" в місті 
Бурштині Івано-Франківської області 

 87,000 87,000 

1517330 
Капітальний ремонт приміщення ЗОШ  
І-ІІІ ступенів №2 в м. Бурштині 

 133,000 133,000 

1517330 
Капітальний ремонт приміщення ЗОШ  
І-ІІІ ступенів № 3 в м. Бурштині 

 80,000 80,000 



продовження додатка 1 

 

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

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 

1517330 
Капітальний ремонт центрального сільського 
стадіону в с.Чорнолізці Тисменицького району 

 150,000 150,000 

1517330 
Капітальний ремонт їдальні Липівської ЗОШ  
І-ІІІ ступенів Тисменицького району 

 100,000 100,000 

1517330 
Капітальний ремонт котельні Терновицького 
НВК Тисменицького району 

 50,000 50,000 

1517461 

Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на поточний ремонт автомобільної 
дороги загального користування місцевого 
значення С090203 Верхній Ясенів - Голови км 
0+000-км 5+663 в Івано-Франківській області 
(для Служби автомобільних доріг в області) 

75,000  75,000 

1517330 

Капітальний ремонт системи опалення 
Суходільської загальноосвітньої школи  
І-ІІ ступенів Рожнятівської районної ради  
Івано-Франківської області 

 600,000 600,000 

1517330 
Капітальний ремонт приміщень Микитинецької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Івано-
Франківської міської ради 

 500,000 500,000 

1517330 
Капітальний ремонт фасаду Івано-Франківської 
обласної стоматологічної поліклініки 

 480,000 480,000 

1517330 
Капітальний ремонт Лисецької центральної 
районної лікарні Тисменицького району  
Івано-Франківської області 

 305,000 305,000 

1517330 

Капітальний ремонт приміщень Калуського 
навчально-виховного комплексу 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 - 
ліцей" Калуської міської ради Івано-
Франківської області 

 200,000 200,000 

1517330 
Капітальний ремонт приміщень Пійлівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Калуської 
районної ради Івано-Франківської області 

 200,000 200,000 

1517330 

Капітальний ремонт актової зали Івано-
Франківської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 18 Івано-Франківської міської 
ради Івано-Франківської області 

 220,000 220,000 

1517330 
Капітальний ремонт приміщень Молодьківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Надвірнянської районної ради 

 150,000 150,000 

1517330 
Капітальний ремонт котельні Солотвинської 
районної лікарні Богородчанського району 

 95,000 95,000 

1517330 

Капітальний ремонт приміщень Калуської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 
Калуської міської ради Івано-Франківської 
області 

 60,000 60,000 

1517330 
Капітальний ремонт вуличного освітлення  
в с. Битків Надвірнянського району 

 50,000 50,000 

1517330 
Капітальний ремонт вуличного освітлення  
в с. Назавизів Надвірнянського району 

 50,000 50,000 

1517330 
Капітальний ремонт вуличного освітлення  
в с. Гвізд Надвірнянського району 

 50,000 50,000 

1517330 
Капітальний ремонт Долинської ЗОШ  
І-ІІІ ступенів № 5 в м. Долина  
Івано-Франківської області 

 100,000 100,000 

1517330 

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

 200,000 200,000 
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1517330 
Капітальний ремонт дитячого майданчика на 
території НВК с. Сівка Калуська Калуського 
району, Івано-Франківської області 

 120,000 120,000 

1517330 

Капітальний ремонт дитячого майданчика на 
території НВК с. Збора Верхнянської сільської 
ради об’єднаної територіальної громади Івано-
Франківської області 

 120,000 120,000 

1517330 

Капітальний ремонт дитячого майданчика на 
території НВК с. Степанівка Верхнянської 
сільської ради об’єднаної територіальної 
громади Івано-Франківської області 

 120,000 120,000 

1517330 

Капітальний ремонт дитячого майданчика на 
вул. Войнилівська с. Верхня Верхнянської 
сільської ради об’єднаної територіальної 
громади Івано-Франківської області 

 120,000 120,000 

1517330 
Капітальний ремонт системи опалення Івано-
Франківської обласної психоневрологічної 
клінічної лікарні № 1 

 160,000 160,000 

1517330 
Капітальний ремонт приміщення будинку 
культури села Корнів Городенківського району  

 110,000 110,000 

1517330 
Капітальний ремонт приміщення будинку 
культури та бібліотеки в с. Коршів 
Коломийського району 

 63,000 63,000 

1517330 
Капітальний ремонт Бережницької ЗОШ І-ІІ ст. 
Калуського району Івано-Франківської області 

 215,000 215,000 

1517330 

Реконструкція з добудовою спортивного 
комплексу Брошнів-Осадського ліцею Брошнів-
Осадської селищної ради об`єднаної 
територіальної громади Івано-Франківської 
області 

 50,000 50,000 

1517330 

Благоустрій території Яблуницької ЗОШ  
І-ІІІ ступенів Яремчанської міської ради 
с. Яблуниця Івано-Франківської області 
(капітальний ремонт) 

 200,000 200,000 

1517330 

Капітальний ремонт адміністративної будівлі 
Потічківської сільської ради в с. Потічок 
Снятинського району Івано-Франківської 
області 

 77,000 77,000 

1517461 

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

 100,000 100,000 

1517330 

Капітальний ремонт адмінприміщення в селі 
Завадка по вул. Івана Франка 26а Верхнянської 
сільської ради об`єднаної територіальної 
громади 

 100,000 100,000 

1517330 
Капітальний ремонт Лучинецького НВК 
Рогатинського району 

 50,000 50,000 

1517330 
Капітальний ремонт Добринівської ЗОШ  
І-ІІ ступенів Рогатинського району 

 100,000 100,000 

1517330 
Капітальний ремонт будинку культури в с. Пнів 
Надвірнянського району Івано-Франківської 
області 

 100,000 100,000 

1517330 
Благоустрій території ДНЗ "Веселка" в селищі 
Отинія Коломийського району (капітальний 
ремонт) 

 220,000 220,000 

1517330 
Капітальний ремонт (заміна даху) Завійської 
ЗОШ І-ІІ ступенів Калуського району 

 100,000 100,000 
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1517461 
Капітальний ремонт прогонової будови моста 
через р. Горохолинка на вул. Медичній  
в м. Івано-Франківську. 

 100,000 100,000 

1517330 
Капітальний ремонт школи І-ІІ ступенів  
в с. Текуча Яблунівської ОТГ Івано-
Франківської області 

 100,000 100,000 

1517330 
Капітальний ремонт басейну Делятинського 
ліцею № 2 (садку) Делятинської ОТГ 

 100,000 100,000 

1517330 
Капітальний ремонт Делятинського ліцею № 3 
Делятинської ОТГ 

 100,000 100,000 

1517461 
Капітальний ремонт дорожнього покриття 
вул. Перевози в с. Водники Галицького району 
Івано-Франківської області 

 100,000 100,000 

1517330 

Капітальний ремонт кінотеатру в Брошнів-
Осадському народному домі Брошнів-
Осадської селищної ради об`єднаної 
територіальної громади Івано-Франківської 
області 

 50,000 50,000 

1517330 
Реконструкція з добудовою дитячого садка по 
вул. Січових Стрільців, 34 в с-щі (смт.) Лисець 
Тисменицького району 

 500,000 500,000 

1517330 

Благоустрій території спеціалізованої школи  
І-ІІІ ступенів № 1 з поглибленим вивченням 
англійської мови в м. Івано-Франківську 
(капітальний ремонт) 

 150,000 150,000 

1517330 
Капітальний ремонт Насташинської ЗОШ  
І-ІІ ступенів Галицького району 

 190,000 190,000 

1517330 

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

 122,038 122,038 

 Обласна рада 0,000 500,000 500,000 

0117670 

Поповнення статутного фонду обігових коштів 
обласного комунального підприємства 
"Коломийське міжрайонне бюро технічної 
інвентаризації" 

 500,000 500,000 

 
Департамент охорони здоров`я 
облдержадміністрації 

0,000 3 221,000 3 221,000 

0712152 

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

 191,000 191,000 

0717363 

Придбання телекомунікаційного обладнання 
для комунального закладу "Івано-Франківський 
обласний центр екстреної медичної допомоги 
та медицини катастроф" 

 1 500,000 1 500,000 

0712020 

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню (Зміцнення матеріально-технічної 
бази та придбання медичного обладнання для 
Коломийської інфекційної лікарні) 

 100,000 100,000 
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0712152 

Інші програми та заходи у сфері охорони 
здоров`я (придбання комплектів комп`ютерного 
обладнання, операційних систем, антивірусних 
програм для медичних закладів Тлумацького, 
Коломийського, Косівського, Городенківського, 
Снятинського, Галицького, Долинського, 
Тисменицького, Надвірнянського та Калуського 
районів, Більшівцівської та Спаської ОТГ по 
регіональній цільовій програмі розвитку 
первинної медико-санітарної допомоги на 
засадах сімейної медицини на період до  
2020 року) 

 930,000 930,000 

0712152 

Інші програми та заходи у сфері охорони 
здоров`я на виконання заходів комплексної 
програми "Здоров`я населення Прикарпаття 
2013-2020" (придбання для обласної клінічної 
лікарні електронейроміографа (Нейро-МВП-8)  
з функціями дослідження викликаних 
потенціалів) 

 500,000 500,000 

 Управління спорту облдержадміністрації 85,000 165,000 250,000 

1115031 

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 
(зміцнення матеріально-технічної бази Івано-
Франківської обласної комплексної дитячо-
юнацької спортивної школи із зимових видів 
спорту) 

85,000 165,000 250,000 

 
Управління культури, національностей та 
релігій облдержадміністрації 

205,000 0,000 205,000 

1014020 

Фінансова підтримка філармоній, художніх і 
музичних колективів, ансамблів, концертних та 
циркових організацій (на виконання заходів 
регіональної цільової програми "Відродження 
Галича як давньої столиці України" на  
2018-2021 роки) 

205,000  205,000 

 
Департамент освіти, науки та молодіжної 
політики облдержадміністрації 

90,705 650,000 740,705 

0611162 

Інші програми та заходи у сфері освіти (на 
виконання заходів регіональної цільової 
програми "Відродження Галича як давньої 
столиці України" на 2018-2021 роки) 

90,705  90,705 

0611080 

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми спеціалізованими школами-
інтернатами з поглибленим вивченням окремих 
предметів і курсів для поглибленої підготовки 
дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної 
культури і спорту, інших галузях, ліцеями з 
посиленою військово-фізичною підготовкою 
(капітальний ремонт спортивного майданчика 
на території Івано-Франківського академічного 
ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної 
ради) 

 650,000 650,000 

 
Управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації 

195,000 0,000 195,000 

2318420 

Інші заходи у сфері засобів масової інформації 
(на виконання заходів регіональної цільової 
програми "Відродження Галича як давньої 
столиці України" на 2018-2021 роки) 

100,000  100,000 
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2318410 

Фінансова підтримка засобів масової 
інформації (на виконання заходів регіональної 
цільової програми "Відродження Галича як 
давньої столиці України" на 2018-2021 роки) 

95,000  95,000 

 Субвенції місцевим бюджетам 65,000 13 249,000 13 314,000 
 Богородчанський районний бюджет 0,000 992,000 992,000 

3719770 
Капітальний ремонт приміщення 
Богородчанської ЦРЛ в смт. Богородчани Івано-
Франківської області 

 35,000 35,000 

3719770 

Придбання спортивного інвентаря для 
Підгірської ЗОШ І-ІІ ступенів в с. Підгір`я 
Богородчанського району Івано-Франківської 
області 

 12,000 12,000 

3719770 
Придбання дитячого майданчика в с. Похівка 
Богородчанського району Івано-Франківської 
області 

 45,000 45,000 

3719770 
Заміна дверних блоків в Жураківській ЗОШ  
І-ІІІ ступенів Богородчанського району 

 30,000 30,000 

3719770 
Капітальний ремонт Хмелівської ЗОШ  
І-ІІ ступенів Богородчанського району 

 120,000 120,000 

3719770 
Капітальний ремонт приміщення Солотвинської 
міської бібліотеки 

 50,000 50,000 

3719770 
Придбання меблів для Іваниківського ДНЗ 
"Ромашка" Богородчанського району 

 50,000 50,000 

3719770 
Встановлення спортивного майданчика у 
с. Маркова Богородчанського району 

 650,000 650,000 

 Верховинський районний бюджет 25,000 339,000 364,000 

3719770 
Влаштування парового опалення в 
Молодіжному центрі "Вільний простір "Думка" в 
с-щі Верховина, вул. Жаб`євська, 48 

 145,000 145,000 

3719770 
Придбання системи озвучення для НВК 
"Арніка" в с.Яблуниця Верховинського району 

 20,000 20,000 

3719770 
Видавництво літопису села (для Яблуницької 
сільської ради Верховинського району) 

25,000  25,000 

3719770 
Придбання меблів для дошкільних навчальних 
закладів Верховинського району 

 24,000 24,000 

3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
Красноїльської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Верховинського району 

 20,000 20,000 

3719770 
Влаштування системи опалення (придбання 
котла) для Довгопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

 100,000 100,000 

3719770 

На виконання заходів регіональної цільової 
програми "Духовне життя" на 2016-2020 роки 
(придбання матеріалів для проведення заходів 
з енергоефективності (влаштування системи 
опалення) в церкві "Вознесіння Господнього" в 
селі Зелена) 

 30,000 30,000 

 Галицький районний бюджет 0,000 290,000 290,000 

3719770 
Придбання музичних інструментів для 
Народного дому в с. Мединя Галицького району

 50,000 50,000 

3719770 
Придбання освітлення сцени глядацької зали 
Будинку культури в с. Залуква Галицького 
району 

 50,000 50,000 

3719770 
Капітальний ремонт амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини в с. Блюдники 
Галицького району Івано-Франківської області 

 100,000 100,000 

3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
Галицької дитячої музичної школи  

 90,000 90,000 
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 Городенківський районний бюджет 20,000 265,000 285,000 

3719770 
Капітальний ремонт вуличного освітлення в 
с. Топорівці Городенківського району  
Івано-Франківської області 

 100,000 100,000 

3719770 

Придбання рентгенівської трубки до 
флюроапарата 12Ф7 для Торговицької 
лікарської амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини Городенківського району 
Івано-Франківської області 

 55,000 55,000 

3719770 

Придбання мультимедійного обладнання 
(проектор, ноутбук, мультимедійна дошка) для 
Стрільченської ЗОШ І-ІІ ступенів 
Городенківського району 

 30,000 30,000 

3719770 
Капітальний ремонт амбулаторії села 
Далешево Городенківського району 

 20,000 20,000 

3719770 
Поточний ремонт фельдшерсько-акушерського 
пункту села Репужинці Городенківського району

20,000  20,000 

3719770 
Капітальний ремонт фельдшерсько-
акушерського пункту села Колінки 
Городенківського району 

 30,000 30,000 

3719770 
Капітальний ремонт фельдшерсько-
акушерського пункту села Дубки 
Городенківського району 

 30,000 30,000 

 Долинський районний бюджет 0,000 750,000 750,000 

3719770 
Капітальний ремонт системи опалення в 
Слобододолинській ЗОШ І-ІІ ступенів 
Долинського району 

 100,000 100,000 

3719770 
Встановлення спортивного майданчика у  
смт. Вигода Долинського району 

 650,000 650,000 

 Калуський районний бюджет 0,000 670,000 670,000 

3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази Сівка-
Войнилівського НВК І-ІІІ ступенів Калуського 
району Івано-Франківської області 

 20,000 20,000 

3719770 
Встановлення спортивного майданчика у 
с. Тужилів Калуського району 

 650,000 650,000 

 Коломийський районний бюджет 0,000 680,000 680,000 

3719770 

Придбання матеріалів для благоустрою 
центральної частини (огорожа пришкільної 
території) села Ворона Коломийського району 
(для Воронської сільської ради) 

 20,000 20,000 

3719770 

Зміцнення матеріально-технічної бази та 
придбання методичних матеріалів, засобів 
унаочнення навчального матеріалу для 
Виноградського НВК "Загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів- дошкільний навчальний заклад" 
Коломийської районної ради 

 40,000 40,000 

3719770 

Придбання будівельних матеріалів та 
спортивного інвентаря для облаштування 
волейбольного і баскетбольного майданчиків в 
с. Угорники Коломийського району (для 
Угорницької сільської ради) 

 100,000 100,000 

3719770 

Придбання будівельних матеріалів для 
поточного ремонту приміщення клубу в 
с. Виноград Коломийського району (для 
Виноградської сільської ради) 

 60,000 60,000 

3719770 

Придбання будівельних матеріалів для 
поточного ремонту приміщення клубу в 
с. Голосків Коломийського району (для 
Голосківської сільської ради) 

 60,000 60,000 
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3719770 

Придбання матеріалів та обладнання для 
монтажу систем вуличного освітлення в 
с. Ворона Коломийського району (для 
Воронської сільської ради) 

 70,000 70,000 

3719770 
Придбання кухонного обладнання та пральної 
машини для Угорницького ДНЗ "Сонечко" (для 
Угорницької сільської ради) 

 25,000 25,000 

3719770 
Придбання меблів для Струпківського ДНЗ 
"Дюймовочка" (для Струпківської сільської 
ради) 

 25,000 25,000 

3719770 
Придбання дефібрилятора для Отинійської 
районної лікарні 

 80,000 80,000 

3719770 
Капітальний ремонт першого поверху 
Коломийської центральної районної лікарні по 
вулиці Родини Крушельницьких, 26 

 200,000 200,000 

 Косівський районний бюджет 0,000 1 201,000 1 201,000 

3719770 
Капітальний ремонт будинку культури в 
с. Микитинці Косівського району 

 191,000 191,000 

3719770 

Реконструкція будівлі килимового цеху під 
"Центр Карпатської культури. 
(Співфінансування реалізації проекту 
міжнародної технічної допомоги "Світ 
карпатських розет - заходи із збереження 
унікальності культури Карпат" 

 800,000 800,000 

3719770 
Капітальний ремонт будинку культури в 
с. Малий Рожин Косівського району 

 50,000 50,000 

3719770 
Придбання обладнання для дитячого садочка 
"Мрія" в с. Соколівка Косівського району 

 50,000 50,000 

3719770 
Придбання меблів та інвентаря в ясельну групу 
ДНЗ "Дзвіночок" в с. Пістинь Косівського району 

 50,000 50,000 

3719770 
Капітальний ремонт інфекційного відділення 
Косівської центральної районної лікарні 

 60,000 60,000 

 Надвірнянський районний бюджет 0,000 942,000 942,000 

3719770 

Зміцнення матеріально-технічної бази 
Білоославської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів імені Марії Підгірянки 
Надвірнянської районної ради Івано-
Франківської області 

 30,000 30,000 

3719770 

Зміцнення матеріально-технічної бази 
Битківської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 
Надвірнянської районної ради Івано-
Франківської області 

 11,500 11,500 

3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
Битківської ЗОШ І-го ступеня Надвірнянської 
районної ради Івано-Франківської області  

 11,500 11,500 

3719770 

Зміцнення матеріально-технічної бази 
Битківської ЗОШ І-го ступеня № 1 
Надвірнянської районної ради Івано-
Франківської області  

 9,500 9,500 

3719770 

Зміцнення матеріально-технічної бази 
Білозоринської ЗОШ І-ІІ ступенів 
Надвірнянської районної ради Івано-
Франківської області  

 19,500 19,500 

3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази Пнівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Надвірнянської районної 
ради Івано-Франківської області 

 10,000 10,000 

3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ 
"Лісова казка" в с. Пасічна Надвірнянського 
району 

 26,000 26,000 
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3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
Пасічнянської ЗОШ І ступеня № 2 
Надвірнянського району 

 62,000 62,000 

3719770 
Заміна дверей в Максимецькій ЗОШ І-ІІ ступенів 
Надвірнянського району 

 12,000 12,000 

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

 100,000 100,000 

3719770 

Влаштування штучного покриття на існуючому 
комплексному спортивному майданчику для 
фізкультурно-оздоровчих занять в селі 
Стримба на вулиці Соборна Надвірнянського 
району Івано-Франківської області 
(реконструкція) 

 650,000 650,000 

 Рогатинський районний бюджет 0,000 100,000 100,000 

3719770 
Облаштування баскетбольної та тенісної 
площадок в центральній частині міста по вулиці 
Шашкевича в м. Рогатині 

 100,000 100,000 

 Рожнятівський районний бюджет 0,000 969,000 969,000 

3719770 
Капітальний ремонт даху народного дому в 
с. Верхній Струтинь Рожнятівського району  

 120,000 120,000 

3719770 

Реконструкція будівлі для улаштування 
внутрішніх туалетів в Князівській ЗОШ  
І-ІІ ступенів по вулиці Лесі Українки в 
с. Князівське Рожнятівського району Івано-
Франківської області 

 110,000 110,000 

3719770 

Капітальний ремонт Перегінської ЗОШ  
І-ІІІ ступенів № 1 в смт. Перегінське, 
Рожнятівського району Івано-Франківської 
області 

 89,000 89,000 

3719770 

Влаштування майданчика зі штучним 
покриттям ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 по 
вул. Січових Стрільців 1, в смт. Перегінське 
Рожнятівського району Івано-Франківської 
області (Нове будівництво) 

 650,000 650,000 

 Снятинський районний бюджет 0,000 750,000 750,000 

3719770 
Придбання та встановлення дитячого ігрового 
майданчика для дитячого садка села 
Задубрівці Снятинського району 

 100,000 100,000 

3719770 
Встановлення спортивного майданчика у 
с. Прутівка Снятинського району 

 650,000 650,000 

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

3719770 

Технічне переоснащення ПЛ-10 КВт ПР - 
Майдан від ПС - Опорна 110-35-10 КВт в 
с. Майдан, вул. Б.Хмельницького 
Тисменицького району згідно ТУ 
нестандартного приєднання № 168-29-82-2016" 

 100,000 100,000 

 Тлумацький районний бюджет 0,000 629,000 629,000 

3719770 
Придбання одягу для сцени в с. Петрів 
Тлумацького району Івано-Франківської області 

 30,000 30,000 

3719770 
Капітальний ремонт клубу в с. Жуків 
Тлумацького району Івано-Франківської області 

 200,000 200,000 

3719770 
Капітальний ремонт поліклініки № 2 селища 
Обертин Тлумацького району 

 199,000 199,000 

3719770 
Реконструкція існуючого шкільного приміщення 
під дитячий садочок в с.Гавриляк Тлумацького 
району 

 200,000 200,000 
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 Івано-Франківський міський бюджет 0,000 30,000 30,000 

3719770 
Придбання мультимедійних проекторів для 
ЗОШ № 15 в м. Івано-Франківську 

 25,000 25,000 

3719770 
Придбання тенісного стола та інвентаря для 
Центру професійно-технічної освіти № 1 в 
м. Івано-Франківську 

 5,000 5,000 

 Болехівський міський бюджет 0,000 35,000 35,000 

3719770 

Зміцнення матеріально-технічної бази 
Козаківської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Катерини 
Мандрик-Куйбіди Козаківської сільської ради 
Болехівської міської ради Івано-Франківської 
області 

 35,000 35,000 

 Коломийський міський бюджет 0,000 298,000 298,000 

3719770 

На виконання заходів регіональної цільової 
програми "Духовне життя" на 2016-2020 роки 
(придбання будівельних матеріалів для 
ремонтно-будівельних робіт у Кафедральному 
Соборі Преображення Господнього УПЦ КП в 
м. Коломиї) 

 100,000 100,000 

3719770 
 Благоустрій території ЗОШ № 4 І-ІІІ ступенів  
ім. С. Лисенка по вул. Заньковецької, 11 в 
м. Коломия (капітальний ремонт) 

 90,000 90,000 

3719770 
Капітальний ремонт приміщення по 
вул. І.Франка, 39 в м. Коломия Івано-
Франківської області 

 108,000 108,000 

 Яремчанський міський бюджет 0,000 291,000 291,000 

3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази школи в 
с.Яблуниця Яремчанської міської ради 

 41,000 41,000 

3719770 
Капітальний ремонт спортивного майданчика в 
с. Яблуниця Яремчанської міськорї ради 

 150,000 150,000 

3719770 

Реконструкція приміщення школи в 
с. Вороненко Яремчанської міської ради Івано-
Франківської області з подальшим 
перепрофілюванням школи І ступеня в 
навчально-виховний комплекс "Школа-садок" (в 
тому числі корегування робочого проекту) 

 100,000 100,000 

 
Бюджет Делятинської об`єднаної 
територіальної громади 

0,000 1 392,000 1 392,000 

3719770 
Встановлення спортивного майданчика в 
с. Чорні Ослави Делятинської ОТГ 

 650,000 650,000 

3719770 
Капітальний ремонт адміністративного 
приміщення в с. Чорні Ослави Делятинської 
ОТГ 

 150,000 150,000 

3719770 
Облаштування поля сільського стадіону в 
с.Заріччя Делятинської ОТГ 

 300,000 300,000 

3719770 
Реконструкція вуличного освітлення по 
вул. Шептицького (ТП-146) в смт. Делятин 
Делятинської ОТГ 

 193,000 193,000 

3719770 

Зміцнення матеріально-технічної бази 
Чорнопотоківського ліцею Делятинської 
селищної ради об`єднаної територіальної 
громади 

 33,000 33,000 

3719770 

Зміцнення матеріально-технічної бази 
Зарічанського ліцею імені Володимира 
Яворського Делятинської селищної ради 
об`єднаної територіальної громади 

 33,000 33,000 

3719770 
Придбання меблів для Чорноославського  
ліцею Делятинської селищної ради об`єднаної 
територіальної громади 

 33,000 33,000 
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Бюджет Білоберізької об`єднаної 
територіальної громади 

0,000 31,000 31,000 

3719770 

На виконання заходів регіональної цільової 
програми "Духовне життя" на 2016-2020 роки 
(придбання матеріалів для проведення заходів 
з енергоефективності (влаштування системи 
опалення) у церкві "Усікновення голови Іоана 
Христителя" в селі Устеріки Верховинського 
району) 

 31,000 31,000 

 
Бюджет Більшівцівської об`єднаної 
територіальної громади 

0,000 30,000 30,000 

3719770 

Придбання персональних комп’ютерів та 
принтера для Жалиборівського НВК 
"Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад" Більшівцівської 
селищної ради об`єднаної територіальної 
громади Івано-Франківської області 

 20,000 20,000 

3719770 

Придбання комп`ютерної техніки для 
комунального підприємства "Більшівці-Еко" 
Більшівцівської селищної ради об`єднаної 
територіальної громади Івано-Франківської 
області 

 10,000 10,000 

 
Бюджет Олешанської об`єднаної 
територіальної громади  

0,000 40,000 40,000 

3719770 
Придбання та облаштування дитячого 
майданчика в селі Одаїв Олешанської ОТГ 

 40,000 40,000 

 
Бюджет Матеївецької об`єднаної 
територіальної громади  

0,000 500,000 500,000 

3719770 
Капітальний ремонт роздягальні стадіону  
(в т.ч. придбання матеріалів) в с. Семаківці 
Матеївецької сільської ради ОТГ  

 100,000 100,000 

3719770 
Капітальний ремонт клубу в с. Ганнів 
Матеївецької сільської ради ОТГ  

 140,000 140,000 

3719770 
Капітальний ремонт в Тростянецькій ЗОШ  
І ступеня Матеївецької сільської ради ОТГ  

 260,000 260,000 

 
Бюджет Верхнянської об`єднаної 
територіальної громади  

0,000 110,000 110,000 

3719770 

Зміцнення матеріально-технічної бази 
Завадківської ЗОШ І-ІІ ступенів Верхнянської 
сільської ради об’єднаної територіальної 
громади Івано-Франківської області 

 110,000 110,000 

 
Бюджет Войнилівськоїоб`єднаної 
територіальної громади 

0,000 100,000 100,000 

3719770 

Зміцнення матеріально-технічної бази дитячої 
музичної школи Войнилівської селищної ради 
об’єднаної територіальної громади Івано-
Франківської області 

 100,000 100,000 

 
Бюджет Рожнівської об`єднаної 
територіальної громади 

0,000 650,000 650,000 

3719770 
Встановлення спортивного майданчика у 
с. Рожнів Рожнівської ОТГ 

 650,000 650,000 

 
Бюджет Брошнів-Осадської об`єднаної 
територіальної громади 

0,000 300,000 300,000 

3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази Брошнів-
Осадського ЗДО "Світанок" Брошнів-Осадської 
ОТГ Івано-Франківської області  

 300,000 300,000 

 
 



 
продовження додатка 1 

 

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

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 

 
Бюджет Печеніжинської об`єднаної 
територіальної громади 

20,000 730,000 750,000 

3719770 
Придбання та встановлення енергозберігаючих 
вікон та дверей в Народному домі в селі Малий 
Ключів Печеніжинської ОТГ 

 80,000 80,000 

3719770 
Поточний ремонт адміністративного будинку 
стадіону в селищі Печеніжин Печеніжинської 
ОТГ 

20,000  20,000 

3719770 
Встановлення спортивного майданчика у 
селищі Печеніжин Печеніжинської ОТГ 

 650,000 650,000 

 
Бюджет Спаської об`єднаної 
територіальної громади 

0,000 35,000 35,000 

3719770 
Придбання музичної апаратури для сільського 
клубу в с. Підсухи Спаської ОТГ 

 25,000 25,000 

3719770 
Придбання проектора та мультимедійного 
екрану для Погорілецької початкової школи 
Спаської ОТГ 

 10,000 10,000 

 
 



Додаток 2 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 27.02.2018 року № 66 

 
Календарний план заходів на 2018 рік 

Комплексної програми "Здоров'я населення Прикарпаття 2013-2020" 
 

Виконавець 
№ 
з/п 

Назва заходу 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис.грн. 

Департамент 
охорони здоров'я 

облдержадміністрації 

1 
Закупівля медикаментів для лікування 
хворих на цукровий та нецукровий 
діабет 

протягом 
року 

21 793,1 

2 Гемодіаліз 
протягом 

року 
62 444,7 

3 Перитонеальний діаліз 
протягом 

року 
7 000,0 

4 
Медикаменти та медичні засоби для 
проведення процедур гемодіалізу 

протягом 
року 

1 000,0 

5 

Забезпечення хворих на первинний 
імунодефіцит, що потребують 
імунозамісної терапії, препаратами 
імуноглобулінів 

протягом 
року 

700,0 

6 
Забезпечення пацієнтів, хворих на 
апластичну анемію імунодепресантами 

протягом 
року 

800,0 

7 
Забезпечення хворих на ювенільний 
ревматоїдний артрит лікарськими 
засобами 

протягом 
року 

1 500,0 

8 
Забезпечення лікарськими засобами 
хворих на мієлоїдну лейкемію, 
онкогематологічні захворювання 

протягом 
року 

2 200,0 

9 Слухопротезування 
протягом 

року 
199,0 

10 
Забезпечення стомованих хворих кало 
приймачами з керованим резервуаром 

протягом 
року 

199,0 

11 
Централізована закупівля ендопротезів, 
імплантатів та інструментів для 
лікування опорно - рухового апарату 

протягом 
року 

1 500,0 

12 
Фінансування вартості розхідних 
матеріалів для оперативного лікування 
хворих за межами області 

протягом 
року 

150,0 

13 
Отруєння грибами гепатонефротропної 
дії 

протягом 
року 

140,0 

14 
Терапія для лікування пацієнтів, хворих 
на муковісцидоз 

протягом 
року 

200,0 

15 

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

протягом 
року 

8 500,0 

16 
Імунодепресивна терапія хворих з 
трансплантацією органів, в тому числі 
дітей 

протягом 
року 

4000,0 

Всього: 112 325,8 

Обласна дитяча 
клінічна лікарня 

1 

Закупівля медикаментів для дітей, 
хворих на синдром Шерешевського-
Тернера, нецукровий діабет, 
адреногенітальний синдром 

протягом 
року 

214,0 

2 
Централізована закупівля медикаментів 
для дітей, хворих на церебральний 
параліч 

протягом 
року 

200,0 

3 
Централізована закупівля продуктів 
лікувального харчування для дітей, 
хворих на фенілкетонурію 

протягом 
року 

725,0 



продовження додатка 2 
 

Виконавець 
№ 
з/п 

Назва заходу 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис.грн. 

Обласна дитяча 
клінічна лікарня 

4 Заходи з дитячої кардіоревматології 
протягом 

року 
500,0 

5 
Централізована закупівля лікарських 
засобів для лікування онкохворих дітей 

протягом 
року 

500,0 

6 Слухопротезування 
протягом 

року 
195,0 

7 
Централізована закупівля ліків для 
дітей, хворих на муковісцидоз 

протягом 
року 

500,0 

8 
Закупівля медикаментів для боротьби з 
епілепсією у дітей 

протягом 
року 

500,0 

9 
Централізована закупівля медикаментів 
для дітей з первинним (вродженим) 
імунодефіцитом 

протягом 
року 

166,0 

10 
Закупівля тест - смужок для 
індивідуальних глюкометрів 

протягом 
року 

400,0 

Всього: 3 900,0 

Обласний 
перинатальний 

центр 

1 

Забезпечення акушерських відділень 
препаратами невідкладної допомоги, 
лікування пізніх гестозів, профілактики 
передчасних пологів та акушерських 
кровотеч 

протягом 
року 

200,0 

2 
Забезпечення закупівлі препаратів для 
лікування дихальних розладів 
новонароджених 

протягом 
року 

400,0 

3 
Впровадження методу рідинної 
цитології 

протягом 
року 

400,0 

Всього: 1 000,0 

Обласна 
стоматологічна 

поліклініка 
1 Пільгове зубопротезування  

протягом 
року 

500,0 

Обласна клінічна 
інфекційна лікарня 

1 
Забезпечення вільного доступу 
населення до тестування та 
консультацій 

протягом 
року 

100,0 

2 

Забезпечення праймерами та 
системами для визначення генотипу, 
ДНК і РНК вірусних гепатитів рівнів 
вірусного навантаження лабораторії 
ОКІЛ для моніторингу протікання 
хронічних вірусних гепатитів  

протягом 
року 

600,0 

3 
Забезпечення лікування та 
профілактики хронічних вірусних 
гепатитів 

протягом 
року 

2 300,0 

Всього: 3 000,0 

Разом по програмі: 120 725,8 

 



Додаток 3 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 27.02.2018 року № 66 

 
Календарний план заходів на 2018 рік 

програми протидії захворюванню на туберкульоз в області  
на 2017-2020 роки 

 

Виконавець 
№ 
з/п 

Назва заходу 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис.грн. 

Обласний 
фтизіопульмоно-
логічний центр 

1 

Забезпечення дотримання інфекційного 
контролю у протитуберкульозних 
закладах (в т.ч. придбання засобів 
індивідуального захисту органів дихання, 
ламп УФО, деззасобів, санітарних 
автомобілів для транспортування хворих 
на туберкульоз) 

протягом 
року 

190,0 

2 

Виявлення хворих шляхом проведення 
туберкулінодіагностики серед контактних 
осіб і осіб, що належать до груп ризику 
стосовно захворювання на туберкульоз 
та ВІЛ- інфікованих 

протягом 
року 

117,6 

3 
Проведення комплексної діагностики та 
раннього виявлення туберкульозу 
флюорографічним обстеженням 

протягом 
року 

40,0 

4 

Забезпечення протитуберкульозних 
закладів необхідним сучасним медичним, 
діагностичним обладнанням. (зокрема: 
відеобронхоскопічними системами, 
відеоторакоскопічною стійкою, 
пересувним флюорографом і т.д.) 

протягом 
року 

200,0 

5 

Забезпечення належного функціонування 
лабораторій І, ІІ, ІІІ рівня з метою 
ефективності діагностики випадків 
туберкульозу (в т.ч. реактиви, посуд 
лабораторний, придбання, повірка, 
обслуговування обладнання, 
транспортування мокротиння) 

протягом 
року 

180,0 

6 

Забезпечення проведення до та 
післятестового консультування та 
тестування на ВІЛ-інфекцію хворих на 
туберкульоз 

протягом 
року 

55,0 

7 
Забезпечення належного хірургічного 
лікування хворих на туберкульоз легень 
та позалегеневий туберкульоз 

протягом 
року 

120,0 

8 

Приведення у відповідність до санітарних 
та будівельних норм 
протитуберкульозних установ. Створення 
відділень для лікування хворих на 
мультирезистентний туберкульоз 

протягом 
року 

350,0 

9 
Забезпечення харчуванням хворих у 
протитуберкульозних установах згідно з 
нормами 

протягом 
року 

300,0 

10 

Забезпечення належного функціонування 
системи моніторингу ефективності 
здійснених заходів щодо протидії 
захворюваності на туберкульоз в області 
та ведення регіонального комп’ютерного 
реєстру. 

протягом 
року 

47,4 

Разом по програмі: 1 600,0 



Додаток 4 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 27.02.2018 року № 66 

 
Календарний план заходів на 2018 рік 

регіональної цільової програми запобігання та лікування серцево-
судинних і судинно-мозкових захворювань на 2016-2020 роки 

 

Виконавець 
№ 
з/п 

Назва заходу 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис.грн. 

Обласний клінічний 
кардіологічний 

диспансер 

1 
Закупівля виробів медичного 
призначення (штучні водії ритму) для 
надання допомоги хворим з ССЗ 

протягом 
року 

850,0 

2 
Закупівля виробів медичного 
призначення (штучні клапани серця) для 
надання допомоги хворим з ССЗ 

протягом 
року 

850,0 

3 
Закупівля виробів медичного 
призначення (оксигенатори) для 
надання допомоги хворим з ССЗ 

протягом 
року 

800,0 

4 
Закупівля виробів медичного 
призначення (стенти) для надання 
допомоги хворим з ССЗ 

протягом 
року 

1 000,0 

5 
Закупівля виробів медичного 
призначення (витратні матеріали) для 
надання допомоги хворим з ССЗ 

протягом 
року 

500,0 

Разом по програмі: 4 000,0 

 



Додаток 5 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 27.02.2018 року № 66 

 
Календарний план заходів на 2018 рік 

регіональної цільової програми розвитку донорства крові, її компонентів 
та виготовлення препаратів з них на 2018-2020 роки 

 

Виконавець 
№ 
з/п 

Назва заходу 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис.грн. 

Обласна станція 
переливання крові 

1 

Закупівля комплектів для сепаратора 
клітин крові та системи редукції 
патогенів, розхідних матеріалів для 
заготівлі, обстеження та переробки 
донорської крові 

протягом 
року 

923,4 

2 
Забезпечення соціальних пільг і 
гарантій донорам 

протягом 
року 

140,0 

3 

Забезпечення обов'язкової карантизації 
всієї донорської плазми, яка 
використовується для потреб хворих 
(низькотемпературні холодильники) 

протягом 
року 

114,0 

4 

Оснащення обласної станції 
переливання крові обладнанням для 
забезпечення контролю за якістю 
донорської крові 

протягом 
року 

70,0 

5 

Забезпечення оптимального 
температурного режиму в процесі 
заготівлі крові та виготовлення 
препаратів з них 

протягом 
року 

72,6 

6 
Оснащення операційних для заготівлі 
крові та її компонентів 

протягом 
року 

60,0 

7 
Закупівля обладнання для процесу 
заготівлі крові 

протягом 
року 

120,0 

Разом по програмі: 1 500,0 

 
 



Додаток 6 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 27.02.2018 року № 66 

 
Календарний план заходів на 2018 рік 

обласної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу  
на 2015-2018 роки 

 

Виконавець 
№ 
з/п 

Назва заходу 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис.грн. 

Обласна клінічна 
інфекційна лікарня 

1 

Забезпечення вільного доступу до 
безоплатного консультування та 
тестування на ВІЛ-інфекцію для 
населення, передусім для груп 
підвищеного ризику щодо інфікування 
ВІЛ, із застосуванням методів 
імуноферментного аналізу та швидких 
тестів 

протягом 
року 

300,0 

2 
Забезпечення лабораторного супроводу 
перебігу ВІЛ-інфекції та моніторингу 
ефективності антиретро-вірусної терапії 

протягом 
року 

240,0 

3 

Забезпечення діагностики 
опортуністичних інфекцій, супутніх 
захворювань та ускладнень у хворих на 
ВІЛ-інфекцію 

протягом 
року 

140,0 

4 

Забезпечення лікування та 
медикаментозної профілактики 
опортуністичних інфекцій, супутніх 
захворювань, ускладнень ВІЛ-інфекції 
та хвороб, зумовлених ВІЛ, у ВІЛ-
інфікованих осіб 

протягом 
року 

585,0 

5 

Забезпечення адаптованими 
молочними сумішами для дітей першого 
року життя, народжених ВІЛ-
інфікованими матерями 

протягом 
року 

100,0 

6 

Забезпечення профілактики та 
лікування інфекцій, що передаються 
статевим шляхом, для груп підвищеного 
ризику щодо інфікування ВІЛ та людей, 
які живуть з ВІЛ 

протягом 
року 

135,0 

Разом по програмі: 1 500,0 

 



Додаток 7 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 27.02.2018 року № 66 

 
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 
 

Виконавець 
№ 
з/п 

Назва заходу 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис.грн. 

Обласна дитяча 
клінічна лікарня 

1 

Медичне забезпечення у закладах 
охорони здоров'я області (на базі ОКЛ, 
ОДКЛ, ОККД) членів сімей загиблих під 
час проведення антитетрорестичної 
операції 

протягом 
року 

150,0 

Обласна клінічна 
інфекційна лікарня 

2 

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

протягом 
року 

500,0 

Обласна клінічна 
лікарня 

протягом 
року 

600,0 

Обласний клінічний 
кардіологічний 

диспансер 

протягом 
року 

100,0 

Обласна 
психоневрологічна 

лікарня №3 

протягом 
року 

200,0 

Обласна 
стоматологічна 

поліклініка 

протягом 
року 

800,0 

КЗ "Прикарпатський 
клінічний 

онкологічний центр" 

протягом 
року 

150,0 

КЗ "Івано-
Франківський 

обласний госпіталь 
ветеранів війни" 

протягом 
року 

250,0 

Обласна 
психоневрологічна 
клінічна лікарня №1 

протягом 
року 

50,0 

Обласний 
наркологічний 

диспансер 

протягом 
року 

200,0 

Разом по програмі: 3 000,0 

 



Додаток 8 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 27.02.2018 року № 66 

 
Календарний план заходів на 2018 рік 

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

 

Виконавець 
№ 
з/п 

Назва заходу 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис.грн. 
Івано-Франківський 

обласний 
перинатальний 

центр 

1 

Забезпечення закупівлі сучасного 
обладнання для неонатологічних 
відділень Івано-Франківського 
обласного перинатального центру 

протягом 
року 

500,0 

Разом по програмі: 500,0 

 



Додаток 9 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 27.02.2018 року № 66 

 
Календарний план заходів на 2018 рік 

програми "Покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних 
новоутворів на 2017-2020 роки" 

 

Виконавець 
№ 
з/п 

Назва заходу 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис.грн. 

КЗ "Прикарпатський 
клінічний 

онкологічний центр" 

1 

Забезпечення хіміопрепаратами та 
препаратами супроводу, реактивами 
для молекулярної діагностики, 
імуногістохімії 

протягом 
року 

3 794,0 

2 
Технічне обслуговування та 
профілактика обладнання 

протягом 
року 

5 706,0 

Разом по програмі: 9 500,0 

 
 
 



Додаток 10 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 27.02.2018 року № 66 

 
Календарний план заходів на 2018 рік 

регіональної цільової програми ведення містобудування кадастру Івано-
Франківської області на 2017-2019 роки 

 

№ Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання  

Обсяг 
фінансування, 

тис.грн. 

2 

Придбання, встановлення 
технічних пристроїв, 
необхідних для 
функціонування 
містобудівного кадастру, в т.ч. 
закупівля та встановлення 
апаратних серверів для МБК 
та геопорталу, блоків 
безперебійного живлення 

Департамент 
будівництва, житлово-

комунального 
господарства, 

містобудування та 
архітектури 

облдержадміністрації 

Протягом 
року 

350,0 

3 

Придбання спеціалізованого 
програмного забезпечення 
геоінформаційної системи та 
геопорталу містобудівного 
кадастру. Встановлення та 
налаштування спеціального 
програмного забезпечення 
робочих станцій. Формування 
інформаційних ресурсів 
містобудівного кадастру. 

Департамент 
будівництва, житлово-

комунального 
господарства, 

містобудування та 
архітектури 

облдержадміністрації 

Протягом 
року 

150,0 

Разом: 500,0 

 
 
 



 
 

Додаток 11 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 27.02.2018 року № 66 

 
Календарний план заходів на 2018 рік 

регіональної цільової програми паспортизації пам'яток містобудування та 
архітектури місцевого значення Івано-Франківської області  

на 2016-2020 роки 
 

№ Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання  

Обсяг 
фінансування, 

тис.грн. 

1 
Виготовлення 
пам’яткоохоронної 
облікової документації 

Департамент 
будівництва, житлово-

комунального 
господарства, 

містобудування та 
архітектури 

облдержадміністрації 

Протягом 
року 

372,4 

Разом: 372,4 

 
 



Додаток 12 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 27.02.2018 року № 66 

 
Перелік заходів на 2018 рік 

програми сприяння розвитку громадянського суспільства  
в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки 

 

№ 
з/п 

Найменування заходу Сума, грн. 

1 
Залучення громадськості до обговорення суспільно значущих питань, що 
вносяться на розгляд обласної ради (п. 2.1.) 

20000 

2 

Проведення досліджень (в т. ч. соціологічних опитувань) громадської думки 
з метою виявлення пріоритетних напрямів у роботі місцевих органів влади, 
потреб громадськості та ставлення населення до нагальних проблем 
розвитку держави, області та ІГС , соціально значущих питань в масштабах 
Івано-Франківської області (п. 2.2.) 

70000 

3 

Забезпечення проведення публічних консультацій з громадськістю 
(громадських обговорень, слухань, засідань круглих столів, засідань 
громадської та наукової рад при голові обласної ради) з актуальних питань 
соціально-економічного та гуманітарного розвитку (п. 2.3.) 

35000 

4 

Підтримка на конкурсних засадах проектів і програм громадських, 
волонтерських та благодійних організацій, організацій учасників АТО, творчих 
спілок, спрямованих на вирішення завдань регіональної політики за напрямами: 
соціально-економічний розвиток; культурно-просвітницька діяльність; 
патріотичне виховання; краєзнавча робота, охорона пам’яток історії та 
культури; аналітична діяльність та проведення соціологічних досліджень; 
допомога соціально незахищеним верствам населення; екологічна безпека; 
протидія корупції (відповідно до Положення про порядок проведення конкурсу з 
визначення проектів (програм, заходів), розроблених інститутами 
громадянського суспільства) (п. 3.1.) 

110000 

5 
Ресурсне забезпечення діяльності громадської та наукової рад при голові 
обласної ради (п. 3.3.) 

20000 

6 
Проведення інформаційної кампанії з питань налагодження взаємодії з 
органами влади, підвищення рівня інституційної спроможності та діяльності 
ІГС, виготовлення аудіо-, відео-, візуальної реклами (п. 5.2.) 

20000 

 ВСЬОГО 275000 

 
 
 
 



 
Додаток 13 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 27.02.2018 року № 66 

 
Перелік заходів на 2018 рік 

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

 

Найменування заходу Сума, грн. 

V. Підпрограма "Фонд обласної ради на виконання депутатських 
повноважень"  

Реалізація напрямів використання коштів Підпрограми "Фонд обласної 
ради на виконання депутатських повноважень" (п. 5.1.) 

6300000 

Відшкодування депутатам Івано-Франківської обласної ради витрат, 
пов’язаних з депутатською діяльністю (компенсаційні беззвітні виплати 
депутатам обласної ради) (п. 5.2.) 

100000 

Всього 6400000 
VI. Підпрограма "Обмін досвідом та сприяння розвитку місцевого 

самоврядування"  

Створення відповідних умов для забезпечення депутатів обласної ради 
документами, довідково-інформаційними та іншими матеріалами, 
необхідними для ефективного здійснення депутатських повноважень 
(п. 6.1)  

320000 

Забезпечення проведення науково-практичних та соціологічних 
досліджень з проблематики місцевого самоврядування (п. 6.7.) 

90000 

Забезпечення створення системи інформаційного забезпечення діяльності 
органів місцевого самоврядування та сприяння функціонуванню цієї 
системи; вирішення питання щодо створення інформаційного ресурсу 
органів місцевого самоврядування в міжнародній інформаційній мережі 
Internet (п. 6.11.) 

150000 

Членські внески до Асоціації місцевих та регіональних влад (6.12.) 50000 
Співпраця обласної ради з іншими органами місцевого самоврядування. 
Сприяння співробітництву органів місцевого самоврядування області, їх 
асоціацій та інших об'єднань з органами місцевого самоврядування 
іноземних держав, їх асоціаціями, відповідними міжнародними 
організаціями та фондами з питань розвитку місцевого самоврядування 
(п. 6.14.) 

149100 

Організація та проведення навчань для депутатів обласної, районних, 
міських, селищних і сільських рад. Вдосконалення підготовки та 
підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування 
(п. 6.15.) 

142600 

Встановлення нагород обласної ради: Грамота та Подяка голови Івано-
Франківської обласної ради і відзнака "Цінний подарунок голови Івано-
Франківської обласної ради" та затвердження Положення про них (п. 6.17.) 

450000 

Відзначення пам’ятних дат, Днів сіл, селищ та міст, ювілейних дат 
підприємств, установ та організацій (п. 6.18.). 

200000 

Організація проведення змагань серед територіальних громад області та 
відзначення учасників спортивного дозвілля. Забезпечення участі збірної 
команди області, сформованої з депутатів рад усіх рівнів у Всеукраїнських 
спартакіада (п. 6.19.) 

150000 

Всього 1701700 

 
 
 
 



продовження додатка 13 

 

Найменування заходу Сума, грн. 

VII. Підпрограма "Висвітлення роботи обласної ради та органів 
місцевого самоврядування в засобах масової інформації" 

 

Надання фінансової підтримки засобам масової інформації, засновниками 
(співзасновниками) яких є місцеві органи виконавчої влади та органи 
місцевого самоврядування (п. 7.4.) 

1200000 

Всього 1200000 
РАЗОМ 9301700 

 
 



Додаток 14 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 27.02.2018 року № 66 

 
Перелік заходів на 2018 рік  

програми з виконання робіт із землеустрою з виготовлення відповідної 
документації для державної реєстрації права на землю територіальною 

громадою області на 2017-2018 роки 
 

Найменування заходу Сума, грн. 

Забезпечення виконання комплексу робіт із землеустрою з виготовлення 
відповідної документації для державної реєстрації права на землю 
територіальною громадою області 

40000 

Всього 40000 

 



Додаток 15 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 27.02.2018 року № 66 

 
Напрями використання коштів, передбачених в обласному бюджету 

на 2018 рік для виконання заходів Програми забезпечення діяльності 
Івано-Франківської обласної ради на 2016-2018 роки 

 

№ 
з/п 

Зміст заходу Сума, грн. 

1 
Обслуговування транспортом керівництва і депутатів обласної ради та 
працівників виконавчого апарату 

975,0 

2 Технічне обслуговування рухомого складу 600,0 

3 
Оплата праці працівників комунального підприємства "Автопідприємство 
обласної ради" 

1990,0 

4 Оновлення рухомого складу 300,0 
5 Забезпечення обслуговування та збереження майна комунальної власності 28,0 
 ВСЬОГО 3893,0 

 
 



Додаток 16 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 27.02.2018 року № 66 

 
Розподіл  

коштів для фінансової підтримки громадських організацій  
фізкультурно-спортивного спрямування 

 
 

№ 
п/п 

Найменування громадських організацій фізкультурно-спортивного 
спрямування 

Сума,  
тис. грн. 

1 Івано-Франківська обласна федерація футболу 60,0 
2 Івано-Франківська обласна федерація спортивної гімнастики 15,0 
3 Федерація лижного спорту Івано-Франківської області 15,0 
4 Федерація баскетболу Івано-Франківської області 30,0 
5 Федерація веслування Івано-Франківської області 40,0 
6 Федерація гандболу Івано-Франківської області 10,0 
7 Федерація пауерліфтингу Івано-Франківської області 20,0 
8 Івано-Франківська обласна федерація важкої атлетики 40,0 
9 Федерація вільної боротьби Івано-Франківської області 100,0 

10 Спортивний клуб "Каменяр" 30,0 
11 Івано-Франківська обласна федерація плавання 15,0 
12 Федерація боксу Івано-Франківської області 50,0 
13 Федерація волейболу Івано-Франківської області 30,0 
14 Федерація настільного тенісу Івано-Франківської області 30,0 
15 Федерація легкої атлетики Івано-Франківської області 60,0 
16 Федерація кульової стрільби Івано-Франківської області 20,0 

17 
Відділення Національного Олімпійського комітету України в  
Івано-Франківській області 

15,0 

18 Федерація регбі Івано-Франківської області 20,0 
19 Громадська організація "Івано-Франківська обласна федерація шашок" 10,0 
20 Івано-Франківська обласна федерація дзюдо 25,0 
21 Федерація спортивного та бойового самбо Івано-Франківської області 10,0 
22 Івано-Франківська обласна федерація таеквондо-ВТФ 15,0 

23 
Громадська організація "Івано-Франківська обласна асоціація карате 
ВТКА" 

10,0 

24 
Федерація греко-римської боротьби Івано-Франківська обласна 
федерація 

10,0 

25 
Громадська організація "Івано-Франківська обласна федерація 
кікбоксингу "ВАКО" 

20,0 

26 Баскетбольний клуб "Говерла" 500,0 

29 
Громадська організація "Асоціація футболу учасників АТО Івано-
Франківської області" 

100,0 

Всього: 1300,0 

 
 
 

 


