
  
УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія обласної ради 

з питань бюджету, фінансів та податків 
 
 
 
 

 
 

Протокол № 67 
 засідання постійної комісії обласної ради 

з питань бюджету, фінансів та податків  
 
від 02.03.2018 року 
м. Івано-Франківськ 

 
Всього членів комісії: 12 чол. 
Присутні: М.Палійчук, Б.Кобилянський, 
М.Кузьма, І.Данів, В.Дудкевич,  
О.Мельниченко, В.Попович, Д.Сіреджук  
 
Запрошені: 
В.Гладій – перший заступник голови 
обласної ради; Члени постійної комісії 
обласної ради з питань: 
– соціально-економічного розвитку, 
управління комунальною власністю, розвитку 
малого і середнього бізнесу; 
– розвитку промисловості, будівництва, 
архітектури, дорожнього та житлово-
комунального господарства; 
В.Буджак – начальник служби автомобільних 
доріг в Івано-Франківській області. 
І.Мацькевич – директор департаменту 
фінансів облдержадміністрації; 
Г.Магулій – заступник директора 
департаменту будівництва, житлово-
комунального господарства, містобудування 
та архітектури облдержадміністрації; 
О.Чорній – начальник відділу документообігу 
виконавчого апарату обласної ради; 
В.Пеца-Довбуш – консультант відділу 
електронного забезпечення діяльності 
обласної ради та доступу до публічної 
інформації.  
 
Брали участь у роботі комісії: 
Н.Косаревич – начальник відділу з питань 
бюджету та обласних програм виконавчого 
апарату обласної ради; 
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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 збільшення місцевим бюджетам обсягу дотації з обласного бюджету 

на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів 
освіти та охорони здоров’я. 

2. Про Концепцію розвитку автомобільних доріг загального користування 
місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 
Івано-Франківської області на 2018-2020 роки. 

3. Різне. 
 
1. Слухали: І.Мацькевич про збільшення місцевим бюджетам обсягу 

дотації з обласного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету 
видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я. 

Виступили: Б.Кобилянський, О.Мельниченко, О.Левицький, О.Дзеса, 
М.Палійчук. 

Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 
28.02.2018 року № 231/0/2-18/01-132 збільшити місцевим бюджетам обсяг 
дотації з обласного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету 
видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я в сумі 2381,8 тис. 
гривень за рахунок нерозподіленого резерву зазначеної дотації, передбаченої 
департаменту фінансів облдержадміністрації за програмою 3719130 "Дотація з 
місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної дотації з 
державного бюджету", а саме: 

– Болехівському міському бюджету – 500,0 тис. гривень; 
– Косівському районному бюджету – 621,8 тис. гривень; 
– Тлумацькому районному бюджету – 630,0 тис. гривень; 
– Тлумацькому міському бюджету ОТГ – 400,0 тис. гривень; 
– Ланчинському селищному бюджету ОТГ – 100,0 тис. гривень; 
– Переріслянському сільському бюджету ОТГ – 130,0 тис. гривень. 
 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
2. Слухали: В.Буджака про Концепцію розвитку автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 
власності у населених пунктах Івано-Франківської області на 2018-2020 роки. 

Виступили: В.Гладій, О.Дзеса, О.Левицький, М.Королик, О.Мельниченко, 
І.Білик, Б.Ленігевич, О.Федишина, В.Попович, Д.Сіреджук, М.Палійчук. 

Вирішили:  
1) доповнити додаток до Концепції розвитку автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 



власності у населених пунктах Івано-Франківської області на 2018-2020 роки 
такими автомобільними дорогами загального користування місцевого значення: 

Долинський район: Долина – Солуків; Кальна – Розточки; 
Коломийський район: Виноград – Ворона; 
Тисменицький район: Єзупіль – Черніїв; Радча – Лисець; 
Богородчанський район: Росільна – Кричка; 
 
2) відповідно до листа обласної державної адміністрації від 01.03.2018 року 

№ 238/0/2-18/01-132 погодити Концепцію розвитку автомобільних доріг 
загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 
власності у населених пунктах Івано-Франківської області на 2018-2020 роки з 
врахуванням доповнень постійної комісії обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків. 

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

Голова постійної комісії Микола Палійчук 
 
 
 
Секретар постійної комісії  Микола Кузьма 


