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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія обласної ради 

з питань бюджету, фінансів та податків 
 
 
 
 

 
 

Протокол № 68 
 засідання постійної комісії обласної ради 

з питань бюджету, фінансів та податків  
 
від 20.04.2018 року 
м. Івано-Франківськ 

 
Всього членів комісії: 12 чол. 
Присутні: М.Палійчук, Б.Кобилянський, 
М.Кузьма, І.Данів, В.Дудкевич, П.Книшук, 
Г.Макота, В.Попович, Д.Сіреджук  
 
Запрошені: 
О.Сич – голова обласної ради; 
В.Гладій – перший заступник голови 
обласної ради;  
І.Мацькевич – директор департаменту 
фінансів облдержадміністрації; 
В.Рачкевич – директор департаменту 
будівництва, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації; 
Г.Магулій – заступник директора 
департаменту будівництва, житлово-
комунального господарства, містобудування 
та архітектури облдержадміністрації; 
В.Стебницький – начальник управління з 
питань цивільного захисту 
облдержадміністрації; 
А.Сташків – заступник директора 
департаменту освіти, науки та молодіжної 
політики облдержадміністрації; 
В.Федорів – заступник директора 
департаменту – начальник управління 
ресурсного і правового забезпечення, 
моніторингу та супроводу державних 
програм департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації; 

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

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



В.Артим – заступник начальника управління 
інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації; 
П.Кульба – начальник відділу економіки 
природоохоронної діяльності, екологічного 
моніторингу, зв’язків з громадськістю та ЗМІ 
управління екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації; 
Л.Петришин – начальник відділу 
енергоефективності та енергозбереження 
управління промислової та енергетичної 
політики департаменту економічного 
розвитку, промисловості та інфраструктури 
облдержадміністрації; 
Ю.Цимбалюк – начальник відділу з питань 
міжнародних зв’язків, інвестицій та проектної 
діяльності виконавчого апарату 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; 
М.Гринечко – начальник відділу патронатної 
служби голови обласної ради. 
 
Голова постійної комісії: М.Палійчук  
 
Секретар постійної комісії: М. Кузьма 
 

Порядок денний: 
 
1. Про збільшення обсягу дотації з обласного бюджету місцевим бюджетам 

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

2. Про врахування в обласному бюджеті субвенції з державного бюджету 
на підготовку і проведення перших місцевих виборів. 

3. Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік. 
4. Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік. 
5. Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік. 
6. Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік. 
7. Про спрямування залишку коштів спеціального фонду обласного 

бюджету, що склався від відшкодування втрат сільськогосподарського та 
лісогосподарського виробництва станом на 01.01.2018 року. 

8. Про внесення змін до рішення обласної ради від 02.03.2018. 
№ 807-20/2018 "Про внесення змін до обласного бюджету на  
2018 рік". 

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



10. Про передачу бюджетних призначень. 
11. Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік (по обласному 

конкурсу проектів). 
12. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до рішення 

обласної ради від 16.02.2018. № 761-20/2018 "Про фінансування 
природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища за рахунок планових надходжень у 2018 році". 

13. Про розподіл коштів, передбачених по спеціальному фонду на 2018 рік 
для виконання регіональної цільової програми "Духовне життя" на  
2016-2020 роки. 

14. Про розподіл коштів, передбачених на 2018 рік для виконання заходів 
Регіональної цільової програми зовнішнього освітлення селищних та сільських 
населених пунктів області до 2020 року. 

15. Про розподіл коштів, передбачених на 2018 рік для виконання заходів 
Регіональної цільової програми "Питна вода" на 2012-2020 роки. 

16. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до рішення 
обласної ради від 16.02.2018. № 760-20/2018 "Про розподіл коштів бюджету 
розвитку обласного бюджету на 2018 рік". 

17. Про внесення змін до рішення обласної ради від 16.02.2018.  
№ 760-20/2018 "Про розподіл коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 
2018 рік". 

18. Про внесення змін до рішення обласної ради від 16.02.2018.  
№ 760-20/2018 "Про розподіл коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 
2018 рік". 

19. Про внесення змін до рішення обласної ради від 16.02.2018.  
№ 760-20/2018 "Про розподіл коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 
2018 рік". 

20. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до регіональної 
цільової програми "Духовне життя" на 2016-2020 роки". 

21. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до комплексної 
цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Івано-Франківської 
області на 2016-2020 роки". 

22. Про календарний план заходів на 2018 рік Цільової програми 
енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з 
відновлювальних джерел енергії Івано-Франківської області на 2016-2020 роки. 

23. Про календарний план заходів на 2018 рік Програми енергозбереження 
для населення Івано-Франківської області на 2015-2018 роки. 

24. Про календарний план заходів на 2018 рік Програми розвитку науково-
технічної та інноваційної діяльності області до 2020 року. 

25. Про календарний план заходів на 2018 рік Програми соціально-
економічного та культурного розвитку області на 2018 рік. 

26. Про календарний план заходів на 2018 рік Регіональної цільової 
програми розвитку малого та середнього підприємництва в Івано-Франківській 
на 2017-2018 роки. 

27. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до обласної 
комплексної Програми соціального захисту населення Івано-Франківської 
області на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 
23.12.2016. № 402-12/2016 (зі змінами)". 

28. Про перерозподіл бюджетних призначень по департаменту соціальної 
політики облдержадміністрації. 

29. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до комплексної 
програми "Здоров'я населення Прикарпаття 2013-2020". 



30. Про внесення змін до календарного плану заходів на 2018 рік 
Комплексної програми "Здоров'я населення Прикарпаття 2013-2020". 

31. Про спрямування залишку коштів медичної субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам, який склався станом на 01.01.2018 року. 

32. Про врахування та розподіл субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами. 

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

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

35. Про календарний план заходів на 2018 рік регіональної цільової 
Програми підтримки книговидання на 2016-2020 роки. 

36. Про календарний план заходів на 2018 рік  
підрозділу 2.11. "Розвиток інформаційного простору" розділу 2 "Розвиток 
гуманітарної та соціальної сфери" програми соціально-економічного та 
культурного розвитку області на 2018 рік. 

37. Про календарний план заходів на 2018 рік регіональної цільової 
програми "Відродження Галича як давньої столиці України" на 2018-2021 роки. 

38. Різне. 
 
1. Слухали: І.Мацькевич про збільшення обсягу дотації з обласного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету 
видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я. 

Виступили: В.Попович, П.Книшук, Б.Кобилянський, О.Сич, В.Гладій, 
М.Палійчук. 

Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 
11.04.2018. № 368/0/2-18/01-132 збільшити обсяг дотації з обласного бюджету 
на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів 
освіти та охорони здоров’я міському бюджету м. Болехова на суму 186,2 тис. 
гривень, Верховинському районному бюджету – на 200,0 тис. гривень, 
Городенківському районному бюджету – на 600,0 тис. гривень, Косівському 
районному бюджету – на 700,0 тис. гривень, Тлумацькому районному бюджету – 
на 600,0 тис. гривень, Витвицькому сільському бюджету ОТГ – на 300,0 тис. 
гривень, за рахунок нерозподіленого резерву зазначеної дотації, передбаченої у 
2018 році департаменту фінансів облдержадміністрації за КПКВКМБ 3719130 
"Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету 
видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної 
дотації з державного бюджету". 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
2. Слухали: І.Мацькевич про врахування в обласному бюджеті субвенції з 

державного бюджету на підготовку і проведення перших місцевих виборів. 
Виступили: О. Сич, М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

05.03.2018. № 252/0/2-18/01-132 врахувати в доходах загального фонду 
обласного бюджету за КБКД 41037000 субвенцію з державного бюджету 



місцевим бюджетам на підготовку і проведення перших виборів депутатів 
сільських, селищних, міських рад і відповідних сільських, селищних, міських 
голів 29 квітня 2018 року в сумі 344,9 тис. гривень та на виготовлення органами 
ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень 
для підготовки і проведення цих виборів в сумі 2,4 тис. гривень і спрямувати їх 
як субвенції Тисменицькому районному бюджету на виготовлення органами 
ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень 
для підготовки і проведення цих виборів в сумі 2,4 тис. гривень, на перші вибори 
депутатів Загвіздянської сільської ради та Загвіздянського сільського голови в 
сумі 175,1 тис. гривень і на перші вибори депутатів Угринівської сільської ради 
та Угринівського сільського голови в сумі 169,8 тис. гривень. 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
3. Слухали: І.Мацькевич про внесення змін до обласного бюджету на  

2018 рік. 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили:  
І. Відповідно до листа обласної державної адміністрації від 22.03.2018 року 

№ 304/0/2-18/01-132: 
1) врахувати в доходах спеціального фонду обласного бюджету за КБКД 

41036600 субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення 
різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого 
опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та 
водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та 
постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим 
підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та 
водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися 
та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування 
в сумі 24 899,0 тис. гривень та спрямувати її департаменту фінансів 
облдержадміністрації за КПКВКМБ 3719610; 

2) врахувати в доходах спеціального фонду обласного бюджету субвенції з 
місцевих бюджетів за КБКД 41053900 "Інші субвенції з місцевого бюджету" та 
спрямувати їх 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", а саме з: 

– Лисецького селищного бюджету Тисменицького району в сумі 200,0 тис. 
гривень для реконструкції з добудовою дитячого садка по вул. Січових 
Стрільців, 34 в селищі Лисець Тисменицького району; 

– Тисменицького районного бюджету в сумі 230,0 тис. гривень для 
будівництва дитячого садочка на 50 місць в с. Черніїв; 

3) зменшити бюджетні призначення управлінню міжнародного 
співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації по 
загальному фонду (видатки споживання) за КПКВКМБ 2517630 "Реалізація 
програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності", передбачених на 
виконання заходів регіональної цільової програми сприяння залученню 



інвестицій в економіку Івано-Франківської області на 2016-2020 роки в сумі 
16,655 тис. гривень та відповідно збільшити їх по спеціальному фонду (видатки 
розвитку). 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 16,655 тис. гривень; 

4) 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: 

у додатку 2: 
по розпоряднику коштів "Косівський районний бюджет" позицію "3719770 

Капітальний ремонт ФАПу № 1 в с. Уторопи Косівського району – 20,0 тис. 
гривень" вилучити; 

доповнити розпорядником коштів "Бюджет Яблунівської об`єднаної 
територіальної громади" та позицією "3719770 Капітальний ремонт ФАПу № 1 в 
с. Уторопи Косівського району – 20,0 тис. гривень"; 

5) погодити внесення змін до рішення обласної ради від 02.03.2018.  
№ 807-20/2018 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", а саме у 
додатку:  

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

назву об`єкта "Капітальний ремонт пішохідних доріжок та території по вул. 
Хотимирська селища Обертин Івано-Франківської області" замінити на 
"Капітальний ремонт пішохідних доріжок та шкільного подвір`я по 
вул. Хотимирська селища Обертин Івано-Франківської області"; 

по розпоряднику коштів "Коломийський районний бюджет": 
зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки 

розвитку) по об`єктах "Придбання будівельних матеріалів для поточного 
ремонту приміщення клубу в с. Виноград Коломийського району (для 
Виноградської сільської ради) – 60,0 тис. гривень", "Придбання будівельних 
матеріалів для поточного ремонту приміщення клубу в с.Голосків 
Коломийського району (для Голосківської сільської ради) – 60,0 тис. гривень" та 
відповідно збільшити їх по загальному фонду (видатки споживання). 

При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 120,0 тис. гривень. 

 
ІІ. Врахувати в доходах загального фонду обласного бюджету за КБКД 

41053900 "Інші субвенції з місцевого бюджету" субвенції з Івано-Франківського 
міського бюджету в сумі 600,0 тис. гривень та спрямувати їх: 

– управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації 
для співфінансування проведення міжнародного мистецького фестивалю країн 
Карпатського регіону "Carpathian Space" по загальному фонду за КПКВКМБ 
1014020 "Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, 
ансамблів, концертних та циркових організацій" в сумі 400,0 тис. гривень; 

– обласній раді по загальному фонду за КПКВКМБ 0118410 "Фінансова 
підтримка засобів масової інформації" в сумі 200,0 тис. гривень для редакції 
газети "Галичина" на створення проекту "Простір культури" (оплата послуг з 
друкування спецвипуску). 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 



 
4. Слухали: І.Мацькевич про внесення змін до обласного бюджету на  

2018 рік. 
Виступили: Г. Макота, М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

02.04.2018. № 330/0/2-18/01-132: 
1) спрямувати кошти з резервного фонду обласного бюджету, як субвенцію 

Рожнятівському районному бюджету в сумі 5,0 тис. гривень для надання 
матеріальної допомоги жительці села Верхній Струтинь Рожнятівського району 
Марчук О.І. на відновлення господарської споруди, пошкодженої пожежею 
7 січня 2018 року (розпорядження облдержадміністрації та обласної ради від 
14.03.2018 року № 134/190); 

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: 

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

господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації": 
– позицію "1517330 Капітальний ремонт з утепленням фасаду Надіївської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Долинського району – 100,0 тис. гривень" вилучити; 
по розпоряднику коштів "Долинський районний бюджет" доповнити 

позицією "3719770 Капітальний ремонт з утепленням фасаду Надіївської ЗОШ  
І-ІІІ ступенів Долинського району – 100,0 тис. гривень"; 

3) погодити внесення змін до рішення обласної ради від 02.03.2018.  
№ 807-20/2018 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", а саме у 
додатку:  

по розпоряднику коштів "Бюджет Білоберізької об`єднаної територіальної 
громади" назву об`єкта "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)" 
замінити на "На виконання заходів регіональної цільової програми "Духовне 
життя" на 2016-2020 роки (придбання матеріалів для проведення заходів з 
енергоефективності (влаштування системи опалення) у церкві "Вознесіння 
Господнього" в селі Устеріки Верховинського району)". 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
5. Слухали: І. Мацькевич про внесення змін до обласного бюджету на  

2018 рік. 
Виступили: П. Книшук, М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

13.04.2018. № 386/0/2-18/01-132: 
1) розпорядження облдержадміністрації та обласної ради від 03.04.2018 

року № 173/305-р "Про внесення змін до розпорядження облдержадміністрації 
та обласної ради від 26.02.2018 року № 100/117-р"; 

2) погодити внесення змін до рішення обласної ради від 22.12.2017.  
№ 738-19/2017 "Про обласний бюджет на 2018 рік", а саме:  



у додатках 3 та 6 по розпоряднику коштів "Департамент будівництва, 
житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації" зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду 
(видатки розвитку) за КПКВКМБ "1517340 "Проектування, реставрація та 
охорона пам`яток архітектури" в сумі 372,4 тис. гривень та відповідно збільшити 
їх по загальному фонду (видатки споживання). 

При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 372,4 тис. гривень; 

3) 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: 

у додатку 1: 
по розпоряднику коштів "Косівський районний бюджет" назву об`єкту 

"Капітальний ремонт (заміна вікон) будинку культури села Шешори Косівського 
району Івано-Франківської області" замінити на "Капітальний ремонт (заміна 
вікон та дверей) будинку культури села Шешори Косівського району Івано-
Франківської області"; 

4) погодити внесення змін до рішення обласної ради від 02.03.2018.  
№ 807-20/2018 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", а саме у 
додатку:  

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

назву об`єкту "Капітальний ремонт даху Попельниківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
в с. Попельники Снятинського району Івано-Франківської області" замінити на 
"Капітальний ремонт покрівлі Попельниківської ЗОШ І-ІІІ ступенів в 
с. Попельники Снятинського району Івано-Франківської області"; 

назву об`єкта "Капітальний ремонт актової зали Івано-Франківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18 Івано-Франківської міської ради 
Івано-Франківської області" замінити на "Капітальний ремонт частини приміщень 
(актової зали) Івано-Франківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18 
Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області"; 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
6. Слухали: І.Мацькевич про внесення змін до обласного бюджету на  

2018 рік. 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

19.04.2018. № 412/0/2-18/01-132: 
1) врахувати в доходах спеціального фонду обласного бюджету субвенцію 

з Потічківського сільського бюджету Снятинського району за КБКД 41053900 
"Інші субвенції з місцевого бюджету" в сумі 25,0 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 приміщення 
їдальні Потічківського НВК ЗОШ І-ІІ ступенів – садок с. Потічок Снятинського 
району; 



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: 

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

господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації" позицію 
"1517330 Капітальний ремонт Богородчанської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 
Богородчанського району – 100,0 тис. гривень" вилучити; 

по розпоряднику коштів "Богородчанський районний бюджет" доповнити 
позицією "3719770 Капітальний ремонт Богородчанської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 
Богородчанського району – 100,0 тис.гривень"; 

3) погодити внесення змін до рішення обласної ради від 02.03.2018.  
№ 807-20/2018 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", а саме у 
додатку:  

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

назву об`єкту "Нове будівництво пришкільних вуличних санвузлів у селі 
Станківці Витвицької ОТГ Івано-Франківської області" замінити на "Нове 
будівництво громадських вбиралень у селі Станківці Витвицької ОТГ Івано-
Франківської області"; 

назву об`єкту "Капітальний ремонт Делятинського ліцею № 3 Делятинської 
ОТГ" замінити на "Капітальний ремонт дитячих альтанок Делятинського ліцею 
№ 2 (дошкільного підрозділу) Делятинської селищної ради об`єднаної 
територіальної громади". 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
7. Слухали: І.Мацькевич про спрямування залишку коштів спеціального 

фонду обласного бюджету, що склався від відшкодування втрат 
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва станом на 
01.01.2018 року. 

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

02.04.2018. № 331/0/2-18/01-132 спрямувати залишок коштів спеціального 
фонду обласного бюджету, що склався від відшкодування втрат 
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва станом на 
01.01.2018 року, в сумі 1059,3 тис. гривень, а саме: 

1) департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації: 
на виконання Комплексної програми розвитку агропромислового комплексу 

та сільських територій Івано-Франківської області на 2016-2020 роки - 268,1 тис. 
гривень за КПКВКМБ 2417110 "Реалізація програм в галузі сільського 
господарства"; 

для Дністровського басейнового управління водних ресурсів на виконання 
Комплексної регіональної цільової програми розвитку водного господарства на 
період до 2021 року в області – 268,1 тис. гривень за КПКВКМБ 2419800 
"Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 
соціально-економічного розвитку регіонів"; 

для ОКП "Івано-Франківськоблагроліс" на виконання регіональної 
програми відтворення, поліпшення, раціонального використання та охорони 



лісових ресурсів Івано-Франківського обласного комунального 
агролісогосподарського підприємства "Івано-Франківськоблагроліс" на  
2016-2020 роки – 268,1 тис. гривень за КПКВКМБ 2417150 "Реалізація програм у 
галузі лісового господарства і мисливства"; 

2) департаменту фінансів облдержадміністрації за КПКВКМБ 3719770 
"Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення 
програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів" для надання субвенцій 
з обласного бюджету місцевим бюджетам для проведення робіт з поновлення 
нормативної грошової оцінки земель населених пунктів області в сумі 255,0 тис. 
гривень на виконання заходів Регіональної цільової програми заходів та робіт у 
галузі розвитку земельних відносин в Івано-Франківській області до 2020 року, 
зокрема: 

Косівському районному бюджету – 190,0 тис. гривень; 

Рожнятівському районному бюджету – 65,0 тис. гривень. 
 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
8. Слухали: І.Мацькевич про внесення змін до рішення обласної ради від 

02.03.2018. № 807-20/2018 "Про внесення змін до обласного бюджету на  
2018 рік". 

Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили:  
І. Відповідно до листа обласної державної адміністрації від 10.04.2018 року 

№ 357/0/2-18/01-132 та пропозицій постійної комісії обласної ради з питань 
бюджету, фінансів та податків погодити внесення змін до рішення обласної ради 
від 02.03.2018. № 807-20/2018 "Про внесення змін до обласного бюджету на 
2018 рік", а саме у додатку:  

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

назву об`єкту "Капітальний ремонт Коломийської районної інфекційної 
лікарні Івано-Франківської області" замінити на "Капітальний ремонт приміщення 
Коломийської інфекційної лікарні по вул. С. Петлюри, 66 в м. Коломиї"; 

по розпоряднику коштів "Івано-Франківський міський бюджет" зменшити 
бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) по об`єкту 
"Придбання тенісного стола та інвентаря для Центру професійно-технічної 
освіти № 1 в м. Івано-Франківську – 5,0 тис. гривень" та відповідно збільшити їх 
по загальному фонду (видатки споживання). 

При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 5,0 тис. гривень; 

по розпоряднику коштів "Верховинський районний бюджет" назву об`єкту 
"На виконання заходів регіональної цільової програми "Духовне життя" на  
2016-2020 роки (придбання матеріалів для проведення заходів з 
енергоефективності (влаштування системи опалення) у церкві "Вознесіння 
Господнього" в селі Зелена)" замінити на "На виконання заходів регіональної 
цільової програми "Духовне життя" на 2016-2020 роки (придбання матеріалів 
для проведення заходів з енергоефективності в церкві "Усікновення голови 
Іоана Христителя" в селі Зелене" 

по розпоряднику коштів "Богородчанський районний бюджет": 



назву об`єкту "Капітальний ремонт приміщення Солотвинської міської 
бібліотеки" замінити на "Заміна вікон та дверей в бібліотеці-філіалі № 1 селища 
Солотвин"; 

назву об`єкту "Придбання меблів для Іваниківського ДНЗ "Ромашка" 
Богородчанського району" замінити на "Придбання спортивно-туристичного 
спорядження для Іваниківської ЗОШ I-III ступенів Богородчанського району"; 

по розпоряднику коштів "Департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації": 

цифри та слова 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)" замінити цифрами та словами 0712010 "Багатопрофільна 
стаціонарна медична допомога населенню (для обласної клінічної лікарні на 
придбання електронейроміографа (Нейро-МВП -8) з функціями дослідження 
викликаних потенціалів)". 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
9. 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 двадцять першої сесії обласної ради 
з врахуванням висновків і рекомендацій постійної комісії обласної ради з питань 
бюджету, фінансів та податків, прийнятих на цьому засіданні комісії. 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
10. Слухали: В.Гладія про передачу бюджетних призначень. 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної ради від 18.04.2018 року  

№ 11-166/499р/94 здійснити передачу бюджетних призначень, а саме, зменшити 
бюджетні призначення обласній раді по загальному фонду (видатки 
споживання) за КПКВКМБ 0110180 "Інша діяльність у сфері державного 
управління" по програмі розвитку місцевого самоврядування в Івано-
Франківській області на 2016-2020 роки в сумі 85,0 тис. гривень та відповідно 
збільшити їх управлінню спорту облдержадміністрації по загальному фонду 
(видатки споживання) за КПКВКМБ 1115053 "Фінансова підтримка на утримання 
місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної 
спрямованості" для ФСТ "Спартак". 

 
Голосували: 
"за" – 9 



"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
11. Слухали: Ю.Цимбалюка про внесення змін до обласного бюджету на 

2018 рік (по обласному конкурсу проектів). 
Виступили: В.Попович, Б.Кобилянський, О.Сич, М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листів Косівської районної державної 

адміністрації від 27.02.2018. № 102/01-11/03,Тлумацької міської ради ОТГ від 
20.03.2018 р. № 358 та розпорядження голови обласної ради від 23.03.2018. 
№ 247-р "Про внесення змін до розпорядження голови обласної ради від 
29.11.2017. № 845-р "Про підсумки обласних конкурсів розвитку місцевого 
самоврядування" 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 "Перелік розпорядників субвенції-переможців обласного 
конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування": 

по Тлумацькій міській раді об’єднаної територіальної громади зменшити 
бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) по проекту-
переможцю "Генпланування-бачення перспектив розвитку громади" в сумі 
300,0 тис. гривень та відповідно збільшити їх по загальному фонду (видатки 
споживання). 

При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду на суму 300,0 тис. гривень;  

по Косівському районному бюджету вилучити позицію "Рожнівська сільська 
рада" з проектом-переможцем "Створення підприємства з переробки 
сільськогосподарської продукції (молоко)" по спеціальному фонду (видатки 
розвитку) в сумі 300,0 тис. гривень; 

доповнити додаток розпорядником коштів "Рожнівська сільська рада 
об’єднаної територіальної громади" позицію "Рожнівська сільська рада" з 
проектом-переможцем "Створення підприємства з переробки 
сільськогосподарської продукції (молоко)" по спеціальному фонду (видатки 
розвитку) в сумі 300,0 тис. гривень; 

по Рогатинському районному бюджету для Липівської сільської ради 
змінити назву проекта-переможця з "Підтримка розвитку фермерського 
господарства сімейного типу на території Липівської громади Рогатинського 
району Івано-Франківської області" на "Сприяння розвитку 
сільськогосподарської обслуговуючої кооперації на території Липівської 
сільської ради, шляхом надання послуг членам особистих селянських 
господарств у заготівлі кормів і підготовці молока до реалізації". 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
12. Слухали: П.Кульбу про проект рішення обласної ради "Про внесення 

змін до рішення обласної ради від 16.02.2018.  
№ 761-20/2018 "Про фінансування природоохоронних заходів з обласного 
фонду охорони навколишнього природного середовища за рахунок планових 
надходжень у 2018 році". 

 



Виступили: В.Попович, О.Сич, Б.Кобилянський, В.Гладій, П.Книшук, 
М.Палійчук. 

Вирішили:  
1) доповнити проект рішення підпунктом 1.6. такого змісту: 
"1.6. По субвенціях, передбачених Матеївецькому сільському бюджету 

ОТГ: 
– у пункті 139 цифри "2700,0" замінити цифрами "2350,0"; 
– доповнити Перелік природоохоронним заходом 1391 такого змісту: 
"1391 "Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів 

на території Матеївецької сільської ради об'єднаної територіальної громади – 
350,0 тис. гривень". 

2) рекомендувати внести проект рішення "Про внесення змін до рішення 
обласної ради від 16.02.2018. № 761-20/2018 "Про фінансування 
природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища за рахунок планових надходжень у 2018 році" на 
розгляд двадцять першої сесії обласної ради з врахуванням пропозиції 
постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків. 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
13. Слухали: Г.Магулій про розподіл коштів, передбачених по 

спеціальному фонду на 2018 рік для виконання регіональної цільової програми 
"Духовне життя" на 2016-2020 роки. 

Виступили: О.Сич, В.Попович, М.Палійчук. 
Г.Макота з пропозицією внести зміни до розподілу коштів обласного 

бюджету, що спрямовуються у 2018 році на виконання регіональної цільової 
програми "Духовне життя" на 2016-2020 роки", а саме: 

по розпоряднику коштів "Бюджет Печеніжинської об’єднаної територіальної 
громади" у позиції "Капітальний ремонт церкви Святого Михаїла с-ща Печеніжин 
Печеніжинської ОТГ" цифри "15,0" замінити цифрами "10,0" та доповнити 
позицією "Капітальний ремонт церкви Святого Димитрія Солунського  
с-ща Печеніжин Печеніжинської ОТГ – 5,0 тис. гривень". 

Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 
19.04.2018. № 411/0/2-18/01-132 та пропозиції депутата обласної ради Галини 
Макоти зменшити бюджетні призначення, передбачені департаменту 
будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та 
архітектури облдержадміністрації по спеціальному фонду (видатки розвитку) на 
виконання заходів регіональної цільової програми "Духовне життя" на  
2016-2020 роки в сумі 1260,0 тис. гривень за КПКВКМБ 1517330 "Будівництво 
інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності" 
та відповідно збільшити їх департаменту фінансів облдержадміністрації по 
загальному фонду (видатки споживання) в сумі 50,0 тис. гривень та по 
спеціальному фонду (видатки розвитку) в сумі 1210,0 тис. гривень за КПКВКМБ 
3719770 "Інші субвенції місцевим бюджетам" для надання субвенції з обласного 
бюджету місцевим бюджетам згідно з додатком 1. 

При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 50,0 тис. гривень; 

 



Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
14. Слухали: Г.Магулій про розподіл коштів, передбачених на 2018 рік для 

виконання заходів Регіональної цільової програми зовнішнього освітлення 
селищних та сільських населених пунктів області до 2020 року. 

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

19.04.2018. № 410/0/2-18/01-132 зменшити бюджетні призначення, передбачені 
департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації по спеціальному фонду 
(видатки розвитку) на виконання заходів Регіональної цільової програми 
зовнішнього освітлення селищних та сільських населених пунктів області до 
2020 року, в сумі 2000,0 тис. гривень за КПКВКМБ 1516030 "Організація 
благоустрою населених пунктів" та відповідно збільшити їх департаменту 
фінансів облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) в 
сумі 90,0 тис. гривень, та по спеціальному фонду (видатки розвитку) в сумі 
1910,0 тис. гривень за КПКВКМБ 3719770 "Інші субвенції місцевим бюджетам" 
для надання субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам згідно з 
додатком 2. 

При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 90,0 тис. гривень 

 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
15. Слухали: Г.Магулій про розподіл коштів, передбачених на 2018 рік для 

виконання заходів Регіональної цільової програми "Питна вода" на  
2012-2020 роки. 

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

19.04.2018. № 409/0/2-18/01-132 зменшити бюджетні призначення, передбачені 
департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації по спеціальному фонду 
(видатки розвитку) на виконання заходів Регіональної цільової програми "Питна 
вода" на 2012-2020 роки, в сумі 1370,0 тис. гривень за КПКВКМБ 1516040 
"Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води" та відповідно збільшити їх 
департаменту фінансів облдержадміністрації по загальному фонду (видатки 
споживання) в сумі 85,0 тис. гривень, та по спеціальному фонду (видатки 
розвитку) в сумі 1285,0 тис. гривень за КПКВКМБ 3719770 "Інші субвенції 
місцевим бюджетам" для надання субвенції з обласного бюджету місцевим 
бюджетам згідно з додатком 3.  

При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 85,0 тис. гривень 

 
Голосували: 



"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
16. Слухали: Г.Магулій про проект рішення обласної ради "Про внесення 

змін до рішення обласної ради від 16.02.2018. № 760-20/2018 "Про розподіл 
коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 2018 рік". 

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

рішення обласної ради від 16.02.2018. № 760-20/2018 "Про розподіл коштів 
бюджету розвитку обласного бюджету на 2018 рік" на розгляд двадцять першої 
сесії обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
17. Слухали: Г.Магулій про внесення змін до рішення обласної ради від 

16.02.2018. № 760-20/2018 "Про розподіл коштів бюджету розвитку обласного 
бюджету на 2018 рік". 

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

13.04.2018. № 384/0/2-18/01-132 погодити внесення змін до рішення обласної 
ради від 16.02.2018. № 760-20/2018 "Про розподіл коштів бюджету розвитку 
обласного бюджету на 2018 рік", зокрема: 

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

– позицію "Капітальний ремонт площі для розміщення стоянки 
автотранспорту біля церкви Успіння Пресвятої Анни по вул. Довжанській у 
м. Болехові – 30,0 тис. гривень" – вилучити; 

– у позиції "Капітальний ремонт Болехівської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 2, м. Болехів Болехівської міської ради Івано-Франківської 
області" цифри "1000,0" замінити цифрами "1030,0"; 

 – у позиції "Реконструкція водопостачання житлового масиву в районі 
Делятинського ЛК в смт. Делятин Надвірнянського району Івано-Франківської 
області" цифри "1400,0" замінити цифрами "1120,0"; 

по розпоряднику коштів "Бюджет Делятинської об’єднаної територіальної 
громади": 

– доповнити позицією "Реконструкція вуличного освітлення в смт. Делятин 
Делятинської ОТГ – 280,0 тис. гривень". 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 



18. Слухали: Г.Магулій про внесення змін до рішення обласної ради від 
16.02.2018. № 760-20/2018 "Про розподіл коштів бюджету розвитку обласного 
бюджету на 2018 рік". 

Виступили: О.Сич, М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

13.04.2018 року № 388/0/2-18/01-132 погодити внесення змін до рішення 
обласної ради від 16.02.2018. № 760-20/2018 "Про розподіл коштів бюджету 
розвитку обласного бюджету на 2018 рік", зокрема: 

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

– назву об’єкта "Капітальний ремонт Підгородської ЗОШ І-ІІ ступенів 
Рогатинського району" замінити на "Капітальний ремонт Підгородянської  
ЗОШ І-ІІ ступенів Рогатинського району Івано-Франківської області"; 

– назву об’єкта "Капітальний ремонт шкільної майстерні Комарівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Галицького району" замінити на 
"Капітальний ремонт приміщень загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  
в с. Комарів Галицького району Івано-Франківської області". 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
19. Слухали: Г.Магулій про внесення змін до рішення обласної ради від 

16.02.2018. № 760-20/2018 "Про розподіл коштів бюджету розвитку обласного 
бюджету на 2018 рік". 

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

17.04.2018 року № 395/0/2-18/01-132 погодити внесення змін до рішення 
обласної ради від 16.02.2018. № 760-20/2018 "Про розподіл коштів бюджету 
розвитку обласного бюджету на 2018 рік", зокрема: 

по розпоряднику коштів "Департамент будівництва, житлово-
комунального господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації" - назву об’єкта "Капітальний ремонт Глибоківської ЗОШ  
І-ІІ ступенів Богородчанського району" замінити на "Капітальний ремонт 
Глибівської ЗОШ І-ІІ ступенів Богородчанського району". 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
20. Слухали: Г.Магулій про проект рішення обласної ради "Про внесення 

змін до регіональної цільової програми "Духовне життя" на 2016-2020 роки". 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: рекомендувати внести проект рішення "Про внесення змін до 

регіональної цільової програми "Духовне життя" на 2016-2020 роки" на розгляд 
сесії обласної ради. 

 
Голосували: 



"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
21. Слухали: В.Стебницького про проект рішення обласної ради "Про 

внесення змін до комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного 
захисту Івано-Франківської області на 2016-2020 роки". 

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

комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Івано-
Франківської області на 2016-2020 роки" на розгляд сесії обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
22. Слухали: Л.Петришин про календарний план заходів на 2018 рік 

Цільової програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва 
енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії Івано-Франківської області на 
2016-2020 роки. 

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

20.04.2018 року № 418/0/2-18/01-132 погодити календарний план заходів на 
2018 рік Цільової програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва 
енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії Івано-Франківської області на 
2016-2020 роки та погодити пооб’єктний розподіл коштів в сумі 1200,0 тис. 
гривень на виконання заходів цієї Програми, зокрема на термореновацію 
приміщень (заміна віконних конструкцій та вхідних дверей, утеплення зовнішніх 
(внутрішніх) стін, утеплення покрівель та підвальних приміщень бюджетних 
закладів (додаток 4). 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
23. Слухали: Л.Петришин про календарний план заходів на 2018 рік 

Програми енергозбереження для населення Івано-Франківської області на  
2015-2018 роки. 

Виступили: В.Попович, О.Сич, М.Палійчук. 
Вирішили:  
1) зменшити обсяг фінансування по кожному із заходів Програми 

"Популяризація економічних, екологічних і соціальних переваг 
енергозбереження, підвищення громадського освітнього рівня у цій сфері" та 
"Організаційні заходи по супроводу програми" на суму 50,0 тис. гривень, кошти в 
сумі 100,0 тис. гривень спрямувати на виконання заходу Програми 
"Відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами, отриманими 
населенням (фізичними особами, ОСББ, ЖБК) на заходи з енергозбереження";  



2) відповідно до листа обласної державної адміністрації від 20.03.2018 року 
№ 295/0/2-18/01-132 та пропозиції постійної комісії погодити календарний план 
заходів на 2018 рік Програми енергозбереження для населення Івано-
Франківської області на 2015-2018 роки (додаток 5). 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
24. Слухали: Л.Петришин про календарний план заходів на 2018 рік 

Програми розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності області до 
2020 року. 

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

20.04.2018. № 419/0/2-18/01-132 погодити календарний план заходів на 2018 рік 
Програми розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності області до 
2020 року (додаток 6). 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
25. Слухали: Л.Петришин про календарний план заходів на 2018 рік 

Програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2018 рік. 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

20.04.2018. № 420/0/2-18/01-132 погодити календарний план заходів на 2018 рік 
Програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2018 рік 
(додаток 7). 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
26. Слухали: Л.Петришин про календарний план заходів на 2018 рік 

Регіональної цільової програми розвитку малого та середнього підприємництва 
в Івано-Франківській на 2017-2018 роки. 

Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили:  
1) відповідно до листа обласної державної адміністрації від 20.04.2018 року 

№ 421/0/2-18/01-132 погодити фінансування у 2018 році заходу Регіональної 
цільової програми розвитку малого та середнього підприємництва в Івано-
Франківській на 2017-2018 роки "Фінансово-кредитна підтримка малого та 
середнього підприємництва" в сумі 1500, 0 тис. гривень. 

2) департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури 
облдержадміністрації надати постійній комісії обласної ради до 01.06.2018 року 



інформацію про обсяги коштів, виділених у попередніх роках для надання 
кредитів приватним підприємцям (в розрізі міст та районів, кому та на які цілі) та 
до 01.12.2018 року інформацію про використання коштів Програми протягом 
2018 року. 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
27. Слухали: В.Корженьовського про проект рішення обласної ради "Про 

внесення змін до обласної комплексної Програми соціального захисту 
населення Івано-Франківської області на 2017-2021 роки, затвердженої 
рішенням обласної ради від 23.12.2016. № 402-12/2016 (зі змінами)". 

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

обласної комплексної Програми соціального захисту населення Івано-
Франківської області на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням обласної ради 
від 23.12.2016. № 402-12/2016 (зі змінами)" на розгляд двадцять першої сесії 
обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
28. Слухали: В.Корженьовського про перерозподіл бюджетних призначень 

по департаменту соціальної політики облдержадміністрації. 
Виступили: В.Попович, М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

12.04.2018. № 371/0/2-18/01-132 погодити перерозподіл бюджетних призначень 
у межах загального обсягу видатків, передбачених департаменту соціальної 
політики облдержадміністрації, а саме: 

1) зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки 
споживання) за КПКВКМБ 0813101 "Забезпечення соціальними послугами 
стаціонарного догляду з наданням місця проживання дітей з вадами фізичного 
та розумового розвитку" на суму 5406,39 тис. гривень, з них: на оплату праці – 
3100,0 тис. гривень, на комунальні послуги та енергоносії – 622,21 тис. гривень 
та відповідно збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки 
споживання) за КПКВКМБ 0813102 "Забезпечення соціальними послугами 
стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, 
захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через 
похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби" 
на суму 5404,39 тис. гривень, з них: на оплату праці – 3100,0 тис. гривень, на 
комунальні послуги та енергоносії – 622,21 тис. гривень; 

2) зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду за КПКВКМБ 
0813101 "Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з 
наданням місця проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку" 
на суму 1906,0 тис. гривень, в тому числі видатки споживання – 1726,0 тис. 
гривень та видатки розвитку – 180,0 тис. гривень та відповідно збільшити 



бюджетні призначення по спеціальному фонду за КПКВКМБ 0813102 
"Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця 
для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть 
вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, 
психічні захворювання або інші хвороби" на суму 1906,0 тис. гривень, в тому 
числі видатки споживання – 1726,0 тис. гривень та видатки розвитку – 180,0 тис. 
гривень. 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
29. Слухали: В.Федоріва про проект рішення обласної ради "Про внесення 

змін до комплексної програми "Здоров'я населення Прикарпаття 2013-2020". 
Виступили: В.Попович, М.Палійчук. 
Вирішили: рекомендувати внести проект рішення "Про внесення змін до 

комплексної програми "Здоров'я населення Прикарпаття 2013-2020" на розгляд 
сесії обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
30. Слухали: В.Федоріва про внесення змін до календарного плану заходів 

на 2018 рік Комплексної програми "Здоров'я населення Прикарпаття 2013-2020". 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

15.03.2018. № 282/0/2-18/01-132 погодити внесення змін до календарного плану 
заходів на 2018 рік Комплексної програми "Здоров'я населення Прикарпаття 
2013-2020", а саме слова "Закупівля медикаментів для лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет" замінити словами "Відшкодування вартості 
препаратів інсуліну". 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
31. Слухали: В.Федоріва про спрямування залишку коштів медичної 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, який склався станом на 
01.01.2018 року. 

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

13.04.2018. № 385/0/2-18/01-132: 
1) погодити спрямування залишку коштів медичної субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам, який склався станом на 01.01.2018 року, 
департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації 



по загальному фонду (видатки споживання) за: 
КПКВКМБ 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню" в сумі 66,30675 тис. гривень; 
КПКВКМБ 0712020 "Спеціалізована стаціонарна медична допомога 

населенню" в сумі 12,0 тис. гривень; 
по спеціальному фонду (видатки розвитку) за КПКВКМБ 0712020 

"Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню" в сумі 50,0 тис. 
гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду на суму 50,0 тис. гривень; 

2) погодити внесення змін до календарного плану заходів на 2018 рік 
регіональних цільових програм галузі "Охорона здоров'я" (додаток 8). 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
32. Слухали: А.Сташківа про врахування та розподіл субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами. 

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

20.03.2018. № 296/0/2-18/01-132: 
1) врахувати в доходах загального фонду обласного бюджету субвенцію з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами за КБКД 41035400 в сумі 
8595,7 тис. гривень та спрямувати її департаменту фінансів 
облдержадміністрації за КПКВКМБ 3719330 "Субвенція з місцевого бюджету на 
надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету" по загальному фонду в 
сумі 8595,7 тис. гривень, з них видатки споживання – 4439,5 тис. гривень, 
видатки розвитку – 4156,2 тис. гривень;  

2) погодити розподіл субвенції з обласного бюджету на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету (видатки споживання) в сумі 4439,5 тис. 
гривень (додаток 9). 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
33. Слухали: А. Сташківа про спрямування залишку коштів освітньої 

субвенції, який склався станом на 01.01.2018 року. 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

01.03.2018. № 234/0/2-18/01-132 погодити спрямування залишку коштів освітньої 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, який склався станом на 
01.01.2018 року: 



1) департаменту фінансів облдержадміністрації за КПКВКМБ 3719320 
"Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, 
що утворився на початок бюджетного періоду" по загальному фонду (видатки 
розвитку) в сумі 6 395,6 тис. гривень для надання субвенції місцевим бюджетам 
на придбання персонального комп’ютера (ноутбука) та техніки для друкування, 
копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для 
початкової школи: 

Богородчанському районному бюджету – 353,7 тис. гривень; 
Верховинському районному бюджету – 291,9 тис. гривень; 
Галицькому районному бюджету – 251,1 тис. гривень; 
Городенківському районному бюджету – 293,0 тис. гривень; 
Долинському районному бюджету – 353,7 тис. гривень; 
Калуському районному бюджету – 226,0 тис. гривень; 
Коломийському районному бюджету – 302,4 тис. гривень; 
Косівському районному бюджету – 377,7 тис. гривень; 
Надвірнянському районному бюджету – 458,5 тис. гривень; 
Рогатинському районному бюджету – 242,8 тис. гривень; 
Рожнятівському районному бюджету – 378,8 тис. гривень; 
Снятинському районному бюджету – 301,4 тис. гривень; 
Тисменицькому районному бюджету – 403,7 тис. гривень; 
Тлумацькому районному бюджету – 142,3 тис. гривень; 
Болехівському міському бюджету – 68,0 тис. гривень; 
Бурштинському міському бюджету – 41,9 тис. гривень; 
Калуському міському бюджету – 146,5 тис. гривень; 
Коломийському міському бюджету – 157,0 тис. гривень; 
Яремчанському міському бюджету – 88,9 тис. гривень; 
бюджету Білоберізької сільської ради об’єднаної територіальної громади – 

28,3 тис. гривень; 
бюджету Більшівцівської селищної ради об’єднаної територіальної 

громади – 37,7 тис. гривень; 
бюджету Брошнів-Осадської селищної ради об’єднаної територіальної 

громади – 47,1 тис. гривень; 
бюджету Верхнянської сільської ради об’єднаної територіальної громади – 

65,9 тис. гривень; 
бюджету Витвицької сільської ради об’єднаної територіальної громади – 

56,5 тис. гривень; 
бюджету Войнилівської селищної ради об’єднаної територіальної 

громади – 56,5 тис. гривень; 
бюджету Делятинської селищної ради об’єднаної територіальної громади – 

103,6 тис. гривень; 
бюджету Дзвиняцької сільської ради об’єднаної територіальної громади – 

47,1 тис. гривень; 
бюджету Заболотівської селищної ради об’єднаної територіальної 

громади – 94,2 тис. гривень; 
бюджету Космацької сільської ради об’єднаної територіальної громади – 

103,6 тис. гривень; 
бюджету Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади – 

56,5 тис. гривень; 
бюджету Матеївецької сільської ради об’єднаної територіальної громади – 

75,3 тис. гривень; 
бюджету Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної 

громади – 56,5 тис. гривень; 



бюджету Олешанської сільської ради об’єднаної територіальної громади – 
47,1 тис. гривень; 

бюджету Переріслянської сільської ради об’єднаної територіальної 
громади – 56,5 тис. гривень; 

бюджету Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної 
громади – 122,4 тис. гривень; 

бюджету П’ядицької сільської ради об’єднаної територіальної громади – 
65,9 тис. гривень; 

бюджету Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади – 
65,9 тис. гривень; 

бюджету Спаської сільської ради об’єднаної територіальної громади – 
37,7 тис. гривень; 

бюджету Старобогородчанської сільської ради об’єднаної територіальної 
громади – 37,7 тис. гривень; 

бюджету Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади – 
141,3 тис. гривень; 

бюджету Яблунівської селищної ради об’єднаної територіальної громади – 
65,9 тис. гривень; 

бюджету Ямницької сільської ради об’єднаної територіальної громади – 
47,1 тис. гривень; 

2) департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації 
за КПКВКМБ 0611162 "Інші програми та заходи у сфері освіти" в сумі 6500,0 тис. 
гривень на реалізацію заходів Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 
2016-2023 роки (для централізованого придбання шкільних автобусів для 
перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості). 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду на суму 6500,0 тис. гривень.  

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
34. Слухали: А.Сташківа про спрямування залишку коштів освітньої 

субвенції, який склався станом на 01.01.2018 року. 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

10.04.2018. № 356/0/2-18/01-132: 
1) погодити спрямування залишку коштів освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам, який склався станом на 01.01.2018 року, 
департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, а 
саме: 

по загальному фонду (видатки споживання) за КПКВКМБ 0611110 
"Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами 
освіти" в сумі 1000,0 тис. гривень;  

по спеціальному фонду (видатки розвитку) за КПКВКМБ 0611162 "Інші 
програми та заходи у сфері освіти" в сумі 8600,0 тис. гривень на реалізацію 
заходів Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки, з них:  

– для оснащення загальноосвітніх навчальних закладів шкільними 
меблями в сумі 2000,0 тис. гривень; 



– для забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів навчальними 
комп’ютерними комплексами, мультимедійними класами та заміни застарілої 
комп’ютерної техніки в сумі 5000,0 тис. гривень; 

– на зміцнення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних 
закладів в сумі 1600,0 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду на суму 8600,0 тис. гривень. 

2) погодити внесення змін до календарного плану заходів на 2018 рік 
Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки (додаток 10).  

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

регіональної цільової Програми підтримки книговидання на 2016-2020 роки. 
Виступили: В.Попович, М.Палійчук. 
Вирішили:  
1) внести зміни до календарного плану заходів на 2018 рік регіональної 

цільової Програми підтримки книговидання на 2016-2020 роки, а саме, 
зменшити фінансування заходу Програми "Створення та трансляція радіо- і 
телепередач, тематичних соціальних роликів з метою популяризації книги і 
читання" (п. 8) на суму 50,0 тис. гривень та відповідно збільшити видатки по 
заходу "Підтримка випуску суспільно значущих художніх творів письменників та 
наукової інтелігенції Прикарпаття" (п. 1) на суму 50,0 тис. гривень; 

2) відповідно до листа обласної державної адміністрації від 21.03.2018 року 
№ 300/0/2-18/01-132 та пропозиції постійної комісії обласної ради з питань 
бюджету, фінансів та податків погодити календарний план заходів на 2018 рік 
регіональної цільової Програми підтримки книговидання на 2016-2020 роки 
(додаток 11). 

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

підрозділу 2.11. "Розвиток інформаційного простору" розділу 2 "Розвиток 
гуманітарної та соціальної сфери" програми соціально-економічного та 
культурного розвитку області на 2018 рік. 

Виступили: В.Попович, Б.Кобилянський, О.Сич, І. Мацькевич, М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

20.03.2018. № 297/0/2-18/01-132 погодити календарний план заходів на 2018 рік  
підрозділу 2.11. "Розвиток інформаційного простору" розділу 2 "Розвиток 
гуманітарної та соціальної сфери" програми соціально-економічного та 
культурного розвитку області на 2018 рік (додаток 12). 

 
Голосували: 
"за" – 9 



"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
37. Слухали: В.Артима про календарний план заходів на 2018 рік 

регіональної цільової програми "Відродження Галича як давньої столиці 
України" на 2018-2021 роки. 

Виступили: Б.Кобилянський, О.Сич, М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

02.04.2018. № 334/0/2-18/01-132 погодити календарний план заходів на 2018 рік 
регіональної цільової програми "Відродження Галича як давньої столиці 
України" на 2018-2021 роки (додаток 13). 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
38. Різне. 
 
38.1. Слухали: І.Даніва про придбання генератора для диспетчерської  

КЗ "Івано-Франківський обласний центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф". 

Виступили: В.Федорів, І.Мацькевич, О.Сич, М.Палійчук. 
Вирішили: департаменту охорони здоров'я та департаменту фінансів 

облдержадміністрації опрацювати питання та подати пропозиції щодо виділення 
коштів з обласного бюджету в сумі 800,0 тис. гривень для придбання генератора 
для диспетчерської КЗ "Івано-Франківський обласний центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф". 

 
38.2. Слухали: П.Книшука про виділення коштів з обласного бюджету для 

оплати за виконані роботи з капітального ремонту прогонової будови моста 
через р. Горохолинка на вул. Медичній у м. Івано-Франківську. 

Виступили: І.Мацькевич, О.Сич, І.Данів, М.Палійчук. 
Вирішили: звернутися до голови обласної державної адміністрації 

Гончарука О.Р. з приводу порушеного питання. 
 
 
 

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 20.04.2018 року № 68 

 
Розподіл  

коштів обласного бюджету, що спрямовуються у 2018 році  
на виконання регіональної цільової програми  

"Духовне життя" на 2016-2020 роки 
 

Розпорядник коштів, назва об`єкта 
Сума, тис.грн. 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 

Всього 50,0 1 350,0 1 400,0 
в тому числі:    
Департамент будівництва, житлово-
комунального господарства, 
містобудування та архітектури 
облдержадміністрації 

0,0 140,0 140,0 

Капітальний ремонт УПЦ КП "Святителя 
Василія Великого" вул. Галицька-Витвицького 
біля дамби р.Бистриця-Солотвинська, м. Івано-
Франківськ  

 50,0 50,0 

Капітальний ремонт УГКЦ "Преображення 
Господнього" вул. Калуське шосе, 3 м. Івано-
Франківськ 

 25,0 25,0 

Капітальний ремонт церкви Різдва Пресвятої 
Богородиці в смт. Делятин Делятинської ОТГ 

 15,0 15,0 

Капітальний ремонт церкви Святого Миколая 
УГКЦ в с. Ріп`янка Калуського району 

 50,0 50,0 

Субвенції місцевим бюджетам 50,0 1 210,0 1 260,0 
Галицький районний бюджет 0,0 80,0 80,0 
Капітальний ремонт церкви Св. Пантелеймона 
в с. Дем`янів Галицького району 

 30,0 30,0 

Будівництво церкви Мучеників Станіславівських 
Української Греко-Католицької Церкви в місті 
Галичі 

 10,0 10,0 

Капітальний ремонт дзвіниці церкви "Святого 
Миколая" в с. Дубівці (Дигова) Галицького 
району 

 10,0 10,0 

Капітальний ремонт парафіяльної школи в 
с.Залуква Галицького району Івано-
Франківської області 

 10,0 10,0 

Капітальний ремонт УГКЦ "Вознесіння 
Господнє" в селі Комарів Галицького району 
Івано-Франківської області 

 10,0 10,0 

Облаштування огорожі на території УГКЦ 
Святих апостолів Петра і Павла в селі Сокіл 
Галицького району Івано-Франківської області 

 10,0 10,0 

Городенківський районний бюджет 0,0 100,0 100,0 
Капітальний ремонт УГКЦ Василія Великого у 
с.Котиківка Городенківського району 

 50,0 50,0 

Капітальний ремонт церкви УПЦ КП в 
с.Острівець "Юрія Переможця" 
Городенківського району 

 20,0 20,0 

Капітальний ремонт церкви УПЦ КП в с. Рогиня 
"Пресвятої Богородиці" Городенківського 
району 

 20,0 20,0 

 



продовження додатка 1 
 

Розпорядник коштів, назва об`єкта 
Сума, тис.грн. 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 

Облаштування огорожі новозбудованого храму 
церкви "Чуда Архистратига Михаїла" в 
с. Репужинці Городенківського району 

 10,0 10,0 

Долинський районний бюджет 20,0 10,0 30,0 
Поточний ремонт УГКЦ "Пресвятої Богородиці" 
с.Слобода Долинська Долинського району 

10,0  10,0 

Поточний ремонт Церква "Покрови Пресвятої 
Богородиці" с. Мала Тур`я Долинського району 

10,0  10,0 

Капітальний ремонт Церкви Святого 
Архистратига Михаїла в м.Долина 

 10,0 10,0 

Калуський районний бюджет 0,0 20,0 20,0 
Капітальний ремонт УГКЦ Св. Отця Миколая, 
с.Кропивник Калуського району Івано-
Франківської області 

 20,0 20,0 

Коломийський районний бюджет 30,0 85,0 115,0 
Поточний ремонт Церкви Зіслання Святого 
Духа УГКЦ в селищі Отинія Коломийського 
району 

30,0  30,0 

Капітальний ремонт парафіяльної катехитичної 
школи парафії Воскресіння Христового УГКЦ у 
с.Воскресінці Коломийського району 

 35,0 35,0 

Капітальний ремонт храму релігійної громади 
УГКЦ "Петра і Павла" села Сідлище 
Коломийського району 

 50,0 50,0 

Косівський районний бюджет 0,0 70,0 70,0 
Капітальний ремонт храму Святих Апостолів 
Петра і Павла в с.Снідавка Косівського району 

 30,0 30,0 

Капітальний ремонт церкви Благовіщення 
Пресвятої Богородиці в с.Пістинь Косівського 
району 

 10,0 10,0 

Капітальний ремонт церкви Святого Василія 
Великого у м.Косів 

 10,0 10,0 

Капітальний ремонт резиденції при церкві 
Святої Параскеви у с.Шешори Косівського 
району Івано-Франківської області 

 20,0 20,0 

Надвірнянський районний бюджет 0,0 10,0 10,0 
Капітальний ремонт церкви Зіслання Святого 
Духа в с.Зелена урочище "Фентираль" 
Надвірнянського району 

 10,0 10,0 

Рогатинський районний бюджет 0,0 120,0 120,0 
Завершення ремонту покрівлі церкви св. Юрія в 
м.Рогатині Івано-Франківської області 

 20,0 20,0 

Капітальний ремонт церкви Різдва Пресвятої 
Богородиці села Григорів Букачівського 
деканату Рогатинського району Івано-
Франківської області 

 20,0 20,0 

Реставрація дерев`яного храму св. Миколая в 
с.Помонята Рогатинського району Івано-
Франківської області 

 20,0 20,0 

Капітальний ремонт церкви Пресвятої 
Богородиці в с.Верхня Липиця Рогатинського 
району Івано-Франківської області 

 20,0 20,0 

Облаштування пішохідної доріжки до церкви 
Святого Миколая в місті Рогатині 

 10,0 10,0 

Капітальний ремонт огорожі церкви села Пуків 
Рогатинського району 

 30,0 30,0 



продовження додатка 1 
 

Розпорядник коштів, назва об`єкта 
Сума, тис.грн. 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 

Рожнятівський районний бюджет 0,0 30,0 30,0 
Капітальний ремонт церкви Різдва Пресвятої 
Богородиці в смт. Перегінське Рожнятівського 
району 

 5,0 5,0 

Капітальний ремонт церкви Благовіщення в 
с. Ловаги Рожнятівського району 

 5,0 5,0 

Капітальний ремонт церкви Святого Юди Тадея 
в смт. Перегінське Рожнятівського району 

 5,0 5,0 

Капітальний ремонт церкви Покрови Пресвятої 
Богородиці в с.Сливки Рожнятівського району 

 5,0 5,0 

Капітальний ремонт церкви Святого Миколая в 
с.Красне Рожнятівського району 

 5,0 5,0 

Капітальний ремонт церкви Воздвиження 
Чесного Хреста в с. Князівське Рожнятівського 
району 

 5,0 5,0 

Тисменицький районний бюджет 0,0 115,0 115,0 
Капітальний ремонт храму Святого Миколая 
УПЦ КП в с. Чорнолізці Тисменицького району 

 30,0 30,0 

Капітальний ремонт УГКЦ "Святого Івана 
Хрестителя" с. Загвіздя Тисменицького району 

 20,0 20,0 

Капітальний ремонт УГКЦ "Воздвиження 
Чесного Хреста" с-ще Лисець Тисменицького 
району 

 20,0 20,0 

Капітальний ремонт УГКЦ "Святої Трійці" 
с. Клузів Тисменицького району 

 15,0 15,0 

Капітальний ремонт УГКЦ "Св. Архистратига 
Михаїла" с. Колодіївка Тисменицького району 

 10,0 10,0 

Обладнання реабілітаційного центру при храмі 
"Святого Архистратига Михаїла" УГКЦ у 
м. Тисмениці 

 20,0 20,0 

Тлумацький районний бюджет 0,0 55,0 55,0 
Капітальний ремонт Автокефальної церкви 
православної церкви "Преображення 
Господнього" в м.Тлумачі 

 40,0 40,0 

Ремонт покрівлі церкви Царя Христа УГКЦ в 
м. Тлумачі 

 15,0 15,0 

Івано-Франківський міський бюджет 0,0 50,0 50,0 
Капітальний ремонт УГКЦ "Святого 
Великомученика Юрія" с. Угорники Івано-
Франківської міської ради 

 50,0 50,0 

Болехівський міський бюджет 0,0 20,0 20,0 
Капітальний ремонт церкви Святих Верховних 
Апостолів Петра і Павла в м. Болехів Івано-
Франківської області 

 20,0 20,0 

Коломийський міський бюджет 0,0 40,0 40,0 
Капітальний ремонт Кафедрального Собору 
Преображення Господнього в м.Коломиї 

 40,0 40,0 

Яремчанський міський бюджет 0,0 90,0 90,0 
Капітальний ремонт храму Святої Трійці УГКЦ в 
с.Микуличин Яремчанської міської ради 

 40,0 40,0 

Реконструкція церковного будинку в 
с.Яблуниця Яремчанської міської ради Івано-
Франківської області 

 50,0 50,0 

Бюджет Витвицької об`єднаної 
територіальної громади 

0,0 50,0 50,0 

 



продовження додатка 1 
 

Розпорядник коштів, назва об`єкта 
Сума, тис.грн. 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 

Капітальний ремонт церкви в с. Церківна 
Витвицької ОТГ Долинського району 

 50,0 50,0 

Бюджет Печеніжинської об`єднаної 
територіальної громади 

0,0 15,0 15,0 

Капітальний ремонт церкви Святого Михаїла  
с-ща Печеніжин Печеніжинської ОТГ 

 10,0 10,0 

Капітальний ремонт церкви Святого Димитрія 
Солунського с-ща Печеніжин Печеніжинської 
ОТГ 

 5,0 5,0 

Бюджет Делятинської об`єднаної 
територіальної громади 

0,0 55,0 55,0 

Будівництво храму "Всіх святих українського 
народу" в смт. Делятин Делятинської ОТГ 
Надвірнянського району 

 55,0 55,0 

Бюджет Матеївецької об`єднаної 
територіальної громади 

0,0 50,0 50,0 

Будівництво церкви Святого Миколая УГКЦ в 
с. Дебеславці Матеївецької ОТГ Коломийського 
району 

 25,0 25,0 

Будівництво церкви Покрови Пресвятої 
Богородиці УАПЦ в с. Матеївці Матеївецької 
ОТГ Коломийського району 

 25,0 25,0 

Бюджет Олешанської об`єднаної 
територіальної громади 

0,0 30,0 30,0 

Придбання будівельних матеріалів для 
будівництва храму Петра і Павла УПЦ КП в 
с. Озеряни Олешанської об`єднаної 
територіальної громади Тлумацького району 

 30,0 30,0 

Бюджет Заболотівської об`єднаної 
територіальної громади 

0,0 30,0 30,0 

Будівництво храму УГКЦ в с. Олешків 
Заболотівської ОТГ Снятинського району 

 30,0 30,0 

Бюджет Ямницької об`єднаної 
територіальної громади 

0,0 10,0 10,0 

Капітальний ремонт церкви св. Архістратига 
Михаїла у с. Тязів Ямницької ОТГ 
Тисменицького району 

 10,0 10,0 

Бюджет Яблунівської об`єднаної 
територіальної громади 

0,0 75,0 75,0 

Будівництво каплиці Церкви Святого Дмитрія 
Солунського в с. Акрешори Яблунівської ОТГ 
Косівського району 

 15,0 15,0 

Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) у 
капличці на горі Голгофта в с. Стопчатів 
Яблунівської ОТГ Косівського району 

 20,0 20,0 

Капітальний ремонт огорожі біля церкви 
Співстраждання і Різдва Богородиці в смт. 
Яблунів Яблунівської ОТГ Косівського району 

 20,0 20,0 

Капітальний ремонт сходів до статуетки 
Матінки Божої в с. Уторопи Яблунівської ОТГ 
Косівського району 

 20,0 20,0 

 



Додаток 2 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 20.04.2018 року № 68 

 
Розподіл  

коштів обласного бюджету, що спрямовуються у 2018 році  
на виконання заходів Регіональної цільової програми зовнішнього 

освітлення селищних та сільських населених пунктів області до 2020 року 
 

Розпорядник коштів, назва об`єкта 
Сума, тис. грн. 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 

Субвенції місцевим бюджетам 90,0 1 910,0 2 000,0 
Богородчанський районний бюджет 0,0 170,0 170,0 

Капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці 
Прикарпатській та вулиці Будівельників у селищі 
Богородчани 

 60,0 60,0 

Встановлення освітлення на пішохідних переходах 
на аварійно небезпечних ділянках вулиці Шевченка 
(автодорога Богородчани - Підгір`я) 

 50,0 50,0 

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

 60,0 60,0 

Верховинський районний бюджет 0,0 40,0 40,0 

Встановлення вуличного освітлення в присілку 
Долина в с.Красноїлля Верховинського району 

 40,0 40,0 

Галицький районний бюджет 0,0 165,0 165,0 

Встановлення вуличного освітлення в парку 
відпочинку і на вул. С.Бандери в с. Задністрянське 
Галицького району 

 50,0 50,0 

Влаштування вуличного освітлення по вулиці 
С. Бандери в селі Крилос Галицького району Івано-
Франківської області 

 50,0 50,0 

Встановлення вуличного освітлення на вулиці 
Перевози, с. Водники Маріямпільської сільської 
ради Галицького району 

 15,0 15,0 

Встановлення вуличного освітлення по вулицях 
села Залуква Галицького району Івано-Франківської 
області 

 50,0 50,0 

Городенківський районний бюджет 0,0 200,0 200,0 

Капітальний ремонт вуличного освітлення в 
с. Незвисько, КТП - 170, 171, 493 та с. Воронів  
КТП 175, 209 Городенківського району Івано-
Франківської області 

 90,0 90,0 

Капітальний ремонт вуличного освітлення в 
с. Топорівці Городенківського району 

 50,0 50,0 

Встановлення вуличного освітлення у с. Вільхівці 
Городенківського району 

 
 

60,0 60,0 

Долинський районний бюджет 40,0 0,0 40,0 

Проведення вуличного освітлення в с. Новичка 
Долинського району 

20,0  20,0 

Поточний ремонт системи вуличного освітлення 
Вигодського навчально-реабілітаційного центру 

20,0  20,0 

 
 



продовження додатка 2 

 

Розпорядник коштів, назва об`єкта 
Сума, тис. грн. 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 

Коломийський районний бюджет 50,0 50,0 100,0 

Встановлення вуличного освітлення по вулицях 
Шевченка та Українська в с.Скопівка 
Ліснохлібичинської сільської ради Коломийського 
району 

 50,0 50,0 

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

50,0  50,0 

Косівський районний бюджет 0,0 30,0 30,0 
Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення 
вул. Іванівка, вул. Польова, вул. Корнівка в 
с. Стопчатів Косівського району Івано-Франківської 
області 

 30,0 30,0 

Надвірнянський районний бюджет 0,0 20,0 20,0 

Капітальний ремонт вуличного освітлення в 
с.Зелена Надвірнянського району 

 20,0 20,0 

Рогатинський районний бюджет 0,0 150,0 150,0 

Завершення робіт по відновленню вуличного 
освітлення в с. Воскресинці Рогатинського району 
Івано-Франківської області 

 20,0 20,0 

Монтаж вуличного освітлення (ТП-434, ТП-435) в 
с. Підкамінь Рогатинського району Івано-
Франківської області 

 42,0 42,0 

Монтаж вуличного освітлення (ТП-70, ТП-69) в 
с. Підкамінь Рогатинського району Івано-
Франківської області 

 48,0 48,0 

Встановлення вуличного освітлення у селі 
Підкамінь Рогатинського району 

 10,0 10,0 

Капітальний ремонт вуличного освітлення в 
с. Підвиня Рогатинського району Івано-Франківської 
області 

 30,0 30,0 

Рожнятівський районний бюджет 0,0 125,0 125,0 

Реконструкція вуличного освітлення в 
смт. Перегінське та с. Закерничне Рожнятівського 
району Івано-Франківської області 

 35,0 35,0 

Встановлення вуличного освітлення по 
вул. Молодіжній в с. Лоп`янка Рожнятівського 
району 

 20,0 20,0 

Встановлення вуличного освітлення по вул. Річна, 
вул. Патрійчука в смт. Перегінське Рожнятівського 
району 

 70,0 70,0 

Снятинський районний бюджет 0,0 150,0 150,0 

Встановлення вуличного освітлення в с. Задубрівці 
Снятинського району 

 100,0 100,0 

Встановлення вуличного освітлення на 
вул. І.Франка в с. Бучачки Балинцівської сільської 
ради Снятинського району 

 50,0 50,0 

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

Будівництво зовнішнього освітлення у м. Тисмениці 
по вул. Пшениківська 

 60,0 60,0 

Капітальний ремонт вуличного освітлення в 
с. Рибне Тисменицького району 

 40,0 40,0 

 



продовження додатка 2 

 

Розпорядник коштів, назва об`єкта 
Сума, тис. грн. 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 

Болехівський міський бюджет 0,0 50,0 50,0 

Встановлення вуличного освітлення на 
вул. Шевченка в с. Гузіїв 

 50,0 50,0 

Бюджет Більшівцівської об`єднаної 
територіальної громади 

0,0 15,0 15,0 

Встановлення освітлення комплексного 
спортивного майданчика в с. Кінашів по 
вул. Січових Стрільців, 9а Більшівської ОТГ 
Галицького району 

 15,0 15,0 

Бюджет Брошнів-Осадської об`єднаної 
територіальної громади 

0,0 50,0 50,0 

Встановлення освітлення спортивного майданчика 
на території закладу дошкільної освіти ясел-садка 
"Світанок" Брошнів-Осадської ОТГ Рожнятівського 
району 

 50,0 50,0 

Бюджет Витвицької об`єднаної територіальної 
громади 

0,0 30,0 30,0 

Встановлення освітлення вулиць в с. Церківна 
Витвицької ОТГ Долинського району 

 30,0 30,0 

Бюджет Печеніжинської об`єднаної 
територіальної громади 

0,0 45,0 45,0 

Встановлення вуличного освітлення в с. Молодятин 
Печеніжинської ОТГ 

 45,0 45,0 

Бюджет Делятинської об`єднаної 
територіальної громади 

0,0 220,0 220,0 

Реконструкція вуличного освітлення в смт. Делятин 
по вул. Любіжня (ТП-109, ТП-107) Делятинської ОТГ 
Надвірнянського району 

 150,0 150,0 

Встановлення вуличного освітлення по 
вул. Любіжня в смт. Делятин Делятинської ОТГ 
Надвірнянського району 

 30,0 30,0 

Встановлення вуличного освітлення в Делятинській 
ОТГ (с. Чорний Потік, с. Заріччя, с. Чорні Ослави) 
Надвірнянського району 

 40,0 40,0 

Бюджет Ланчинської об`єднаної територіальної 
громади 

0,0 285,0 285,0 

Капітальний ремонт влаштування системи 
зовнішнього освітлення на території с-ща Ланчин 
Ланчинської ОТГ по вул. Млинарська, Княгині 
Ольги, Мазепи, Косюка, Кооперативна, Свободи, 
Лисенка, пр. Садової, Миколайчука, Бандери, 
Черемшини, Садова, 1 Травня, Левицького, 
Ф. Іваночка, Зарічна, Героїв Крут 

 270,0 270,0 

Встановлення вуличного освітлення вулиць 
Ланчинської ОТГ Надвірнянського району (в т.ч. 
виготовлення проектно-кошторисної документації)  

 15,0 15,0 

Бюджет Космацької об`єднаної територіальної 
громади 

0,0 15,0 15,0 

Капітальний ремонт вуличного освітлення в 
с. Брустурів Космацької ОТГ Косівського району 

 15,0 15,0 

 



Додаток 3 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 20.04.2018 року № 68 

 
Розподіл  

коштів, передбачених на 2018 рік для виконання заходів  
Регіональної цільової програми "Питна вода"  

на 2012-2020 роки 
 

Розпорядник коштів, назва об`єкта 
Сума, тис.грн. 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 

Всього 85,0 1 915,0 2 000,0 
в тому числі:    
Департамент будівництва, житлово-
комунального господарства, містобудування 
та архітектури облдержадміністрації 

0,0 630,0 630,0 

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

 300,0 300,0 

Будівництво артезіанської свердловини на 
території будинку культури в с. Задубрівці 
Снятинського району Івано-Франківської області 

 70,0 70,0 

Нове будівництво: Інженерно-гідрогеологічні 
вишукування для робочого проекту буріння 
експлуатаійної свердловини для 
водопостачання Креховицького ліцею Брошнів-
Осадської ОТГ Івано-Франківської області 

 120,0 120,0 

Поліпшення технічного стану та благоустрою 
водойми в обласному дитячому санаторії 
"Ясень" ім. Митрополита А. Шептицького в 
с. Ясень Рожнятівського району Івано-
Франківської області 

 60,0 60,0 

Нове будівництво. Водопровідна насосна 
станція в селі Комарів Галицького району Івано-
Франківської області 

 60,0 60,0 

Нове будівництво: Буріння розвідувально-
експлуатаційної свердловини для 
водопостачання об`єктів в с. Спас 
Рожнятівського району Івано-Франківської 
області 

 20,0 20,0 

Субвенції місцевим бюджетам 85,0 1 285,0 1 370,0 
Богородчанський районний бюджет 0,0 25,0 25,0 
Оснащення лабораторії очисних споруд 
Богородчанського ВУВКГ термостатом для 
визначення вмісту біохімічного показника кисню 

 25,0 25,0 

Галицький районний бюджет 0,0 15,0 15,0 
Влаштування водопостачання стадіону Колос в 
м. Галичі (для Галицького РО ВФСТ "Колос") 

 15,0 15,0 

Городенківський районний бюджет 0,0 390,0 390,0 
Впровадження ефективної системи 
водопостачання на території Чернятинської 
сільської ради Городенківського району 

 200,0 200,0 

Очищення криниць Галущак, Дараничівка, 
Муравів та Тендюк в с. Чортовець 
Городенківського району Івано-Франківської 
області 

 120,0 120,0 

 



продовження додатка 3 
 

Розпорядник коштів, назва об`єкта 
Сума, тис.грн. 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 

Облаштування водопроводу в с. Чортовець 
Городенківського району 

 
 

70,0 70,0 

Долинський районний бюджет 35,0 0,0 35,0 
Поточний ремонт водопроводу по 
вул. Шептицького в с. Мала Тур`я Долинського 
району 

20,0  20,0 

Поточний ремонт системи водопостачання для 
забезпечення питного режиму згідно Державних 
санітарних правил і норм для Вигодського 
навчально-реабілітаційного центру 

15,0  15,0 

Коломийський районний бюджет 50,0 0,0 50,0 
Придбання матеріалів, запасних частин та 
обладнання для ремонту системи 
водопостачання селища Отинія (для Отинійської 
селищної ради - Отинійський КПП) 

50,0  50,0 

Косівський районний бюджет 0,0 200,0 200,0 
Реконструкція мережі водопостачання в 
смт. Кути Косівського району Івано-Франківської 
області (в тому числі виготовлення проектно-
кошторисної документації) 

 200,0 200,0 

Надвірнянський районний бюджет 0,0 20,0 20,0 
Придбання насосного обладнання для 
постачання питної води в с. Пасічна 
Надвірнянського району 

 20,0 20,0 

Рогатинський районний бюджет 0,0 40,0 40,0 
Придбання реагентів для відновлення роботи 
станції пом`якшення питної води у місті Рогатині 

 10,0 10,0 

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

 30,0 30,0 

Рожнятівський районний бюджет 0,0 30,0 30,0 
Розробка проектно-кошторисної документації 
свердловини питної води в урочищі Світла 
Хаймівка в смт. Перегінське Рожнятівського 
району 

 30,0 30,0 

Тисменицький районний бюджет 0,0 100,0 100,0 
Будівництво водопроводу в урочищі "Кам`янець" 
по вул. Слобода в м. Тисмениці 

 100,0 100,0 

Тлумацький районний бюджет 0,0 50,0 50,0 
Заміна насосної групи у Грушківському НВК 
(ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ) Тлумацької районної 
ради Івано-Франківської області 

 30,0 30,0 

Придбання насосної групи для Живачівського 
НВК (ЗОШ І-ІІ ступенів - ДНЗ) Тлумацької 
районної ради Івано-Франківської області 

 20,0 20,0 

Болехівський міський бюджет 0,0 100,0 100,0 

Буріння водозабірної свердловини для сільської 
ради села Поляниця Болехівської міської ради 
(для школи та дошкільного навчального закладу 
с. Поляниця) 

 100,0 100,0 

 
 
 



продовження додатка 3 
 

Розпорядник коштів, назва об`єкта 
Сума, тис.грн. 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 

Бюджет Ланчинської об`єднаної 
територіальної громади 

0,0 15,0 15,0 

Влаштування джерела біля церкви "Чудо 
Св. Архістратига Михаїла" в селищі Ланчин 
Ланчинської ОТГ 

 15,0 15,0 

Бюджет Делятинської об`єднаної 
територіальної громади 

0,0 300,0 300,0 

Реконструкція водопостачання водогону 
Любіжня - Делятин Делятинської ОТГ 

 270,0 270,0 

Влаштування джерела по вул. Любіжня 26 в  
смт. Делятин Делятинської ОТГ 

 30,0 30,0 

 
 
 



Додаток 4 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 20.04.2018 року № 68 

 
 

Календарний план заходів на 2018 рік 
Цільової програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел 

енергії Івано-Франківської області на 2016-2020 роки 
 

Назва заходів Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, тис. грн. 

Термореновація приміщень (заміна 
віконних конструкцій та вхідних 
дверей, утеплення зовнішніх 
(внутрішніх) стін, утеплення 
покрівель та підвальних приміщень) 
бюджетних закладів 

Департамент економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури 

облдержадміністрації 
протягом року 1200,0 

Проведення фахового енергоаудиту 
будівель бюджетної сфери 

Департамент економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури 

облдержадміністрації 
протягом року 400,0 

Всього   1600,0 

 



продовження додатка 4 

 
Пооб'єктний розподіл коштів обласного бюджету,  

передбачений цільовою програмою енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з  
відновлюваних джерел енергії Івано-Франківської області на 2016-2020 роки 

 

№ 
з/п 

Перелік розпорядників коштів та об'єктів Пропозиції щодо 
фінансування з обласного 

бюджету, тис.грн 
 Всього: 1200,0 

 
Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури 

облдержадміністрації 
1200,0 

1 
Капітальний ремонт (заміна вікон) будинку культури в с. Липівка 
Рогатинського району 

50,0 

2 
Капітальний ремонт (заміна вікон) Івано-Франківського обласного 
фтизіопульмологічного центру 

300,0 

3 
Капітальний ремонт (заміна вікон) в будинку культури в с. Підвиня 
Рогатинського району 

50,0 

4 
Капітальний ремонт (заміна вікон) центральної районній лікарні 
Богородчанського району 

50,0 

5 
Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) в будинку культури 
в с. Виноград Городенківського району 

50,0 

6 
Капітальний ремонт (заміна вікон) в Белелуйській ЗОШ І-ІІ ступенів 
Снятинського району  

300,0 

7 
Капітальний ремонт (заміна вікон і дверей) в будинку культури с. Тустань 
Галицького району 

100,0 

8 
Капітальний ремонт (заміна вікон) Ворохтянського обласного кістково-
туберкульозного санаторію "Смерічка" в смт. Ворохта Яремчанської міської 
ради 

300,0 

 



Додаток 5 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 20.04.2018 року № 68 

 
 

Календарний план заходів на 2018 рік 
Програми енергозбереження для населення Івано-Франківської області  

на 2015-2018 роки 
 

Назва заходів Виконавець 
Термін  

виконання 
Сума, тис. грн. 

Відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами, 
отриманими населенням (фізичними особами, ОСББ, ЖБК) на 
заходи з енергозбереження 

Департамент економічного 
розвитку, промисловості та 

інфраструктури 
облдержадміністрації 

протягом року 1100,0 

Популяризація економічних, екологічних і соціальних переваг 
енергозбереження, підвищення громадського освітнього рівня у 
цій сфері (проведення семінарів, навчань та інше) 

Департамент економічного 
розвитку, промисловості та 

інфраструктури 
облдержадміністрації 

протягом року 50,0 

Організаційні заходи по супроводу програми 

Департамент економічного 
розвитку, промисловості та 

інфраструктури 
облдержадміністрації 

протягом року 50,0 

Всього   1200,0 

 
 



Додаток 6 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 20.04.2018 року № 68 

 
 

Календарний план заходів на 2018 рік 
Програми розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності області до 2020 року 

 

№ 
п/п 

Найменування заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
(2018 рік) 

Обсяги 
фінансування, 

тис.грн. 

1 
Фінансова підтримка інвестиційних проектів інноваційного 
спрямування, включених до планів реалізації Стратегії розвитку 
Івано-Франківської області на відповідний період  

Департамент економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури 

облдержадміністрації 
ІІ півріччя 345,0 

2 
Нагородження лауреатів обласної щорічної премії імені Герасима 
Терсенова  

Департамент економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури 

облдержадміністрації 
вересень 15,0 

3 

Підготовка та друк презентаційних матеріалів про розвиток і 
досягнення винахідництва в області, друк каталогу «Інтелектуальний 
продукт вчених, винахідників і раціоналізаторів Прикарпаття», запро-
шень, буклетів, банерів, грамот, дипломів  

Департамент економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури 

облдержадміністрації 

вересень, 
грудень 

40,0 

ВСЬОГО 400,0 

 



Додаток 7 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 20.04.2018 року № 68 

 
 

Календарний план заходів на 2018 рік 
Програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2018 рік 

 

Назва заходів Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, тис. грн. 

Забезпечення статистичної інформації для здійснення аналізу 
виконання основних завдань соціально-економічного розвитку, 
яка не включена до плану державних статистичних 
спостережень 

Департамент економічного 
розвитку, промисловості та 

інфраструктури 
облдержадміністрації 

протягом року 12,0 

Розробка проекту програми соціально-економічного та 
культурного розвитку області на 2019 рік 

Департамент економічного 
розвитку, промисловості та 

інфраструктури 
облдержадміністрації 

протягом року 30,0 

Розробка та видання презентаційних матеріалів щодо Плану 
заходів з реалізації у 2018 році Стратегії розвитку Івано-
Франківської області на період до 2020 року 

Департамент економічного 
розвитку, промисловості та 

інфраструктури 
облдержадміністрації 

протягом року 26,0 

Розробка та видання презентаційних матеріалів з питань 
соціально-економічного розвитку, які реалізуються в області, 
зокрема, програми соціально-економічного та культурного 
розвитку області на 2018 рік 

Департамент економічного 
розвитку, промисловості та 

інфраструктури 
облдержадміністрації 

протягом року 22,0 

Надання методичної допомоги об’єднаним територіальним 
громада (ОТГ) області з питань соціально-економічного 
розвитку територій; оцінка їх економічного потенціалу; 
проведення навчальних семінарів, тренінгів з актуальних 
питань соціально-економічного розвитку  

Департамент економічного 
розвитку, промисловості та 

інфраструктури 
облдержадміністрації 

протягом року 60,0 

Всього   150,0 



Додаток 8 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 20.04.2018 року № 68 

 
Внесення змін до календарного плану заходів на 2018 рік  

регіональних цільових програм галузі "Охорона здоров'я" 
 

№ 
п/п 

Назва програми Виконавець Назва заходу 
Термін 

виконання 
Зміни, що 
вносяться 

1 
Комплексна програма 
"Здоров'я населення 

Прикарпаття 2013-2020" 

Департамент охорони 
здоров'я 

облдержадміністрації 

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

протягом 
року 

+691,0 

2 

Регіональна цільова програма 
розвитку первинної медико-

санітарної допомоги на 
засадах сімейної медицини на 

період до 2020 року 

Департамент охорони 
здоров'я 

облдержадміністрації 

Створення умов для ефективного функціонування 
лікувальних закладів (придбання комплектів 
комп'ютерного обладнання, операційних систем, 
антивірусних програм) 

протягом 
року 

+930,0 

3 

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

роки" 

КЗ "Прикарпатський 
клінічний онкологічний 

центр" 

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

протягом 
року 

-1224,0 

Технічне обслуговування та профілактика обладнання 
протягом 

року 
+1224,0 

 
 
 



Додаток 9 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 20.04.2018 року № 68 

 
Розподіл 

обсягу субвенції з обласного бюджету на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету 
 

Назва адміністративно-
територіальної одиниці 

(місцевого бюджету) 

Кількість 
учнів з 

особливими 
освітніми 

потребами 

Видатки 
на 1 учня 

Обсяг субвенції на 
надання державної 
підтримки особам 

з особливими освітніми 
потребами (видатки 

споживання), тис. грн. 
1 2 3 4 

м. Болехів 7 23,122 161,854 
м. Бурштин 3 23,122 69,366 
м. Івано-Франківськ 19 23,122 439,324 
м. Калуш 9 23,122 208,098 
м. Коломия 12 23,122 277,484 
м. Яремче 1 23,122 23,122 
Всього по містах 51  1 179,248 
Богородчанський р-н 3 23,122 69,366 
Верховинський р-н 9 23,122 208,098 
Галицький р-н 5 23,122 115,610 
Городенківський р-н 6 23,122 138,732 
Долинський р-н 6 23,122 138,732 
Коломийський р-н 9 23,122 208,098 
Косівський р-н 8 23,122 184,976 
Надвірнянський р-н 12 23,122 277,484 
Рогатинський р-н 2 23,122 46,244 
Рожнятівський р-н 10 23,122 231,220 
Снятинський р-н 16 23,122 369,982 
Тисменицький р-н 5 23,122 115,610 
Тлумацький р-н 7 23,122 161,854 
Всього по районах  98  2 266,006 
Брошнів-Осадська ОТГ 2 23,122 46,244 
Верхнянська ОТГ 2 23,122 46,244 
Войнилівська ОТГ 1 23,122 23,122 
Делятинська ОТГ 4 23,122 92,488 
Дзвиняцька ОТГ 2 23,122 46,244 
Заболотівська ОТГ 5 23,122 115,610 
Ланчинська ОТГ 2 23,122 46,244 
Матеївецька ОТГ 2 23,122 46,244 
Нижньовербізька ОТГ 3 23,122 69,366 
Олешанська ОТГ 1 23,122 23,122 
Переріслянська ОТГ 2 23,122 46,244 
Печеніжинська ОТГ 1 23,122 23,122 
П'ядицька ОТГ 3 23,122 69,366 
Рожнівська ОТГ 2 23,122 46,244 
Тлумацька ОТГ 9 23,122 208,098 
Ямницька ОТГ 2 23,122 46,244 
Всього по ОТГ 43  994,246 
Всього по області 192  4 439,500 

 



Додаток 10 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 20.04.2018 року № 68 

 
Внесення змін до 

до календарного плану 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 
15100000 

 Підпрограма 2. Розвиток загальної середньої освіти  
2.23 Оснащення загальноосвітніх навчальних закладів шкільними меблями 2000000 

2.24 
Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази загальноосвітніх 
навчальних закладів 

1600000 

 Всього 3600000 
 Підпрограма 2. Розвиток загальної середньої освіти  

6.1 
Забезпечувати загальноосвітні навчальні заклади навчальними 
комп’ютерними комплексами, мультимедійними класами. Провести 
заміну застарілої комп’ютерної техніки 

5000000 

 Всього 5000000 
 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 

6500000 

 Всього 6500000 

 
 



Додаток 11 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 20.04.2018 року № 68 

 
 

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

 

№ 
п/п 

Найменування заходу Виконавець Термін виконання 
Орієнтовні обсяги 

фінансування, 
тис.грн. 

1 
Підтримка випуску суспільно значущих художніх творів 
письменників та наукової інтелігенції Прикарпаття 
 (п. 1) 

Управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 

Протягом року 250,0 

2 
Підтримка випуску краєзнавчої та історико-
патріотичної літератури про наш край авторів з 
Прикарпаття (п. 2) 

Управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 

Протягом року 170,0 

3 

Підтримка випуску творів відомих зарубіжних авторів, 
виданих українською мовою та творів, виданих мовами 
нацменшин, науково-популярних, мистецьких та 
презентаційних видань про область (п. 3) 

Управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 

Протягом року 150,0 

4 

Підтримка випуску довідкових та інформаційних 
видань: енциклопедій; енциклопедичних словників; 
універсальних словників, довідників (навчальних, 
популярних), зокрема, науковців з Прикарпаття (п. 4)  

Управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 

Протягом року 80,0 

5 
Проведення заходів з популяризації української книги, 
презентацій книжкової продукції видавництв області та 
вітчизняних видавничих підприємств (п.6) 

Управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 

Протягом року 50,0 

6 

Організація діяльності експертної ради з питань 
книговидання, сприяння оперативній взаємодії з 
видавництвами, видавничими організаціями, 
поліграфічними підприємствами та підприємствами 
книгорозповсюдження (п.7) 

Управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 

Протягом року 20,0 

7 
Сприяння формування електронної бібліотеки, 
придбання електронних версій книг на електронних 
носіях (п. 12) 

Управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 

Протягом року 80,0 



продовження додатка 11 

 

№ 
п/п 

Найменування заходу Виконавець Термін виконання 
Орієнтовні обсяги 

фінансування, 
тис.грн. 

8 

Надання фінансової підтримки на забезпечення 
діяльності обласного відділу пошуково-видавничого 
агентства "Книга пам’яті України" з метою сприяння 
випуску книг історико-меморіального серіалу, видання 
літератури до визначних і пам’ятних дат (п.5) 

Управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 

Протягом року 400,0 

Всього 1200,0 

 
 



Додаток 12 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 20.04.2018 року № 68 

 
Календарний план заходів на 2018 рік 

підрозділу 2.11. "Розвиток інформаційного простору" розділу 2 "Розвиток гуманітарної та соціальної сфери" програми 
соціально-економічного та культурного розвитку області на 2018 рік 

 

№ 
п/п 

Найменування заходу Виконавець Термін виконання 
Орієнтовні обсяги 

фінансування, 
тис.грн. 

1 

Проведення інформаційних кампаній соціальної 
реклами щодо надання соціальних гарантій та допомог 
населенню області, військової служби у Збройних 
силах України та Національної гвардії, запровадження 
заходів із енергозбереження та енергоефективності, 
формування та підтримки позитивного іміджу Івано-
Франківської області (білборди, сіті-лайти, плакати, 
листівки) 

Управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 

Протягом року 200,0 

2 

Здійснення інформаційно-методичних заходів щодо 
тенденцій розвитку інформаційного простору області, 
реформування комунальних засобів масової 
інформації, перехід місцевих телеорганізацій на 
цифрове мовлення. Організація, проведення 
семінарів, засідань "круглих столів", нарад, прес-
конференцій, брифінгів, прес-турів та конкурсів 
журналістської майстерності 

Управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 

Протягом року 50,0 

3 

Забезпечення оперативного інформування мешканців 
області про діяльність органів влади з актуальних 
питань життєдіяльності області, роз’яснення рішень 
органів влади засобами масової інформації (преса, 
друковані засоби масової інформації, телебачення, 
радіо, інтернет-видання, веб-сайт ОДА) 

Управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 

Протягом року 150,0 

Всього 400,0 



Додаток 13 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 20.04.2018 року № 68 

 
Календарний план заходів на 2018 рік  

регіональної цільової програми "Відродження Галича як давньої столиці України" на 2018-2021 роки 
 

№ 
п/п 

Найменування заходу Виконавець Термін виконання 
Орієнтовні обсяги 

фінансування, 
тис.грн. 

1 
Випуск збірника наукових праць "Галич" та серії видань 
бібліотеки часопису 

Управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 

Протягом року 95,0 

2 
Виготовлення та трансляція документального фільму 
про давній Галич та проморолику про туристичну 
привабливість 

Управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 

Протягом року 100,0 

Всього 195,0 

 


