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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія обласної ради 

з питань бюджету, фінансів та податків 
 
 
 
 

 
 

Протокол № 70 
 засідання постійної комісії обласної ради 

з питань бюджету, фінансів та податків  
 
від 24.05.2018 року 
м. Івано-Франківськ 

 
Всього членів комісії: 12 чол. 
Присутні: М.Палійчук, Б.Кобилянський, 
І.Данів, В.Дудкевич, П.Книшук, 
О.Мельниченко, В.Попович, Д.Сіреджук, 
Б.Соляник  
 
Запрошені: 
О.Сич – голова обласної ради; 
І.Мацькевич – директор департаменту 
фінансів облдержадміністрації; 
В.Кімакович – директор департаменту освіти, 
науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації; 
А.Сташків – заступник директора 
департаменту освіти, науки та молодіжної 
політики облдержадміністрації; 
К.Лисейко – заступник начальника 
управління спорту облдержадміністрації; 
І.Ковалик – начальник служби у справах 
дітей облдержадміністрації; 
Р.Гурський – начальник головного 
управління Держпродспоживслужби в Івано-
Франківській області; 
О.Олійник – генеральний директор Івано-
Франківського обласного комунального 
агролісогосподарського підприємства "Івано-
Франківськоблагроліс". 
 
Брали участь у роботі комісії: 
Н.Косаревич – начальник відділу з питань 
бюджету та обласних програм виконавчого 
апарату обласної ради; 

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

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



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  
 

Порядок денний: 
 
1. Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік. 
2. Про перерозподіл бюджетних призначень по управлінню спорту 

облдержадміністрації. 
3. Про врахування в обласному бюджеті та розподіл субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа". 

4. Про передачу бюджетних призначень (для придбання житла дітям-
сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування). 

5. Про календарний план заходів на 2018 рік Регіональної цільової 
програми проведення лабораторно-діагностичних та лікувально-профілактичних 
робіт у сфері ветеринарної медицини в Івано-Франківській області в 2018 році. 

6. Про спрямування коштів, передбачених на виконання регіональної 
програми відтворення, поліпшення, раціонального використання та охорони 
лісових ресурсів Івано-Франківського обласного комунального 
агролісогосподарського підприємства "Івано-Франківськоблагроліс" на 2016-
2020 роки. 

7. Різне. 
 
1. Слухали: І.Мацькевич про внесення змін до обласного бюджету на 

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

11.05.2018. року № 488/0/2-18/01-132: 
1. Врахувати в доходах спеціального фонду обласного бюджету субвенцію 

з Косівського міського бюджету в сумі 300,0 тис. гривень за КБКД 41053900 "Інші 
субвенції з місцевого бюджету" та спрямувати її департаменту будівництва, 
житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації по спеціальному фонду (видатки розвитку) за КПКВКМБ 
1517330 "Будівництво об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури 
комунальної власності" для співфінансування об’єкту "Добудова спортзалу та 
переходу Косівської ЗОШ № 2 І-ІІ ступенів. Нове будівництво. Коригування 
кошторису". 

2. Погодити перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот згідно з додатком 1. 

3. Зменшити бюджетні призначення департаменту економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури облдержадміністрації по загальному фонду 
(видатки споживання) за КПКВКМБ 2717640 "Заходи з енергозбереження" 
передбачені на виконання заходів цільової програми енергоефективності та 



розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії 
Івано-Франківської області на 2016-2020 роки в сумі 1 200,0 тис. гривень та 
відповідно збільшити їх по спеціальному фонду (видатки розвитку). 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 1 200,0 тис. гривень. 

4. Спрямувати кошти з резервного фонду обласного бюджету, як 
субвенцію: 

– Івано-Франківському міському бюджету в сумі 10,0 тис. гривень для 
надання одноразової допомоги жительці м. Івано-Франківська Владиці Л. С., яка 
проживає по вул. Симоненка, буд. 28, кв. 43, для перевезення тіла чоловіка 
Філіппова О. В., який загинув на території Королівства Данії 13.02.2018 року 
(розпорядження облдержадміністрації та обласної ради від 25.04.2018 року 
№ 216/343-р); 

– бюджету Яблунівської селищної ради об’єднаної територіальної громади 
Косівського району в сумі 20,0 тис. гривень для надання матеріальної допомоги 
жительці села Яблунів Косівського району Фіцич Н. Ю. на відновлення 
житлового будинку, пошкодженого пожежею 22.03.2018 року (розпорядження 
облдержадміністрації та обласної ради від 26.04.2018 року № 221/350-р). 

5. Внести зміни до рішення обласної ради від 16.02.2018 р. № 759-20/2018 
"Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", а саме у додатку 1 по 
розпоряднику коштів "Яблунівська об’єднана територіальна громада": 

назву об`єкта "3719770 Поточний ремонт (заміна вікон та дверей) в 
Стопчатівському Народному домі по вул. Центральній 27 с. Стопчатів 
Яблунівської ОТГ - 50,0 тис. гривень" замінити на "3719770 Капітальний ремонт 
(заміна вікон та дверей) в Стопчатівському Народному домі по  
вул. Центральній 27, с. Стопчатів Яблунівської ОТГ – 50,0 тис. гривень"; 

назву об`єкта "3719770 Поточний ремонт (заміна вікон) Текучанської ЗОШ 
І-ІІ ст. Яблунівської ОТГ – 40,0 тис. гривень" замінити на "3719770 Капітальний 
ремонт (заміна вікон) Текучанської ЗОШ І-ІІ ступенів Яблунівської селищної 
ради об’єднаної територіальної громади Івано-Франківської області – 40,0 тис. 
гривень"; 

назву об`єкта "3719770 Облаштування огорожі кладовища в с. Люча 
Яблунівської ОТГ – 20,0 тис. гривень" замінити на "3719770 Капітальний ремонт 
огорожі кладовища в с. Люча Яблунівської селищної ради об’єднаної 
територіальної громади Івано-Франківської області – 20,0 тис. гривень"; 

назву об`єкта "3719770 Ремонт підвісної кладки через річку Лючка в 
с. Стопчатів Яблунівської ОТГ – 30,0 тис. гривень" замінити на "3719770 
Капітальний ремонт підвісної кладки через річку Лючка в с. Стопчатів 
Яблунівської об’єднаної територіальної громади Івано-Франківської області – 
30,0 тис. гривень"; 

назву об`єкта "3719770 Встановлення вуличного освітлення по 
вул. Черемшини та по вул. Лісова смт. Яблунів Яблунівської ОТГ – 30,0 тис. 
гривень" замінити на "3719770 Будівництво вуличного освітлення по вулиці 
Черемшини та по вулиці Лісова в селищі Яблунів Івано-Франківської області – 
30,0 тис. гривень"; 

назву об`єкта "3719770 Встановлення вуличного освітлення по вул. 
Довбуша та по вул. Грушевського смт. Яблунів Яблунівської ОТГ - 30,0 тис. 
гривень" замінити на "3719770 Будівництво вуличного освітлення по вулиці 
Довбуша та вулиці Грушевського в селищі Яблунів Івано-Франківської області - 
30,0 тис. гривень"; 

назву об`єкта "3719770 Встановлення вуличного освітлення по 
вул. Федьковича та по вул. Мазепи смт. Яблунів Яблунівської ОТГ – 30,0 тис. 



гривень" замінити на "3719770 Будівництво вуличного освітлення по вулиці 
Федьковича та по вулиці Мазепи в селищі Яблунів Івано-Франківської області – 
30,0 тис. гривень"; 

назву об`єкта "3719770 Поточний ремонт (заміна вікон та дверей) будинку 
культури в с. Текуча Яблунівської ОТГ – 50,0 тис. гривень" замінити на "3719770 
Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в будинку культури с. Текуча 
Яблунівської ОТГ Івано-Франківської області – 50,0 тис. гривень". 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 190,0 тис. гривень. 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
2. Слухали: К.Лисейка про перерозподіл бюджетних призначень по 

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

11.05.2018 року № 493/0/2-18/01-132 погодити перерозподіл бюджетних 
призначень, в межах загального обсягу коштів, передбачених управлінню 
спорту облдержадміністрації на 2018 рік, а саме: 

зменшити їх обсяг по загальному фонду (видатки споживання) в сумі 
8,0 тис. гривень за КПКВКМБ 1115022 "Проведення навчально-тренувальних 
зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю" за КЕКВ 2240 "Оплата 
послуг (крім комунальних)"; 

збільшити їх обсяг по спеціальному фонду (видатки розвитку) в сумі 
8,0 тис. гривень за КПКВКМБ 1115021 "Утримання центрів фізичної культури і 
спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл" за КЕКВ 3110 "Придбання 
обладнання і предметів довгострокового користування". 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду на суму 8,0 тис. гривень. 

 

Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
3. Слухали: В.Кімаковича про врахування в обласному бюджеті та 

розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 
якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська 
школа". 

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

26.04.2018 року № 444/0/2-18/01-132 врахувати доходах загального фонду 
обласного бюджету субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова 
українська школа" за КБКД 41037200 в сумі 56524,7 тис. гривень та затвердити 
її розподіл в сумі 56524,7 тис. гривень, з них видатки споживання – 15423,7 тис. 



гривень, в тому числі на оплату праці – 7585,45 тис. гривень  згідно з додатком 2 
та видатки розвитку – 41101,0  тис. гривень згідно з додатком 3. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду на суму 24782,4 тис. гривень. 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
4. Слухали: І.Ковалика про передачу бюджетних призначень (для 

придбання житла дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського 
піклування). 

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

04.05.2018 року № 472/0/2-18/01-132 погодити передачу бюджетних призначень 
на 2018 рік, зокрема зменшити бюджетні призначення службі у справах дітей 
облдержадміністрації за КПКВКМБ 1913112 "Заходи державної політики з 
питань дітей та їх соціального захисту" на суму 1186,4 тис. гривень по 
спеціальному фонду (видатки розвитку) та відповідно збільшити їх 
департаменту фінансів облдержадміністрації на виконання заходів регіональної 
цільової програми соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, попередження 
дитячої бездоглядності та безпритульності на 2016-2020 роки за КПКВКМБ 
3719770 "Інші субвенції місцевим бюджетам" по спеціальному фонду (видатки 
розвитку) для надання субвенції з обласного бюджету: 

Коломийському районному бюджет – 286,4 тис. гривень для придбання 
житла дитині-сироті Болгаку Вадиму Васильовичу, 27.01.2001 р.н., та дитині, 
позбавленій батьківського піклування, Пасєчнику Віталію В'ячеславовичу, 
20.05.2003 р.н., жителям Коломийського району; 

Косівському районному бюджету – 900,0 тис. гривень для придбання житла 
особі з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
Голинському Володимиру Васильовичу, 16.08.1997 р.н., та дітям, позбавленим 
батьківського піклування, Бечці Тетяні Ярославівні, 06.09.2000 р.н., Бечці 
Наталії Степанівні, 03.06.2007 р.н., Бечці Валентині Ярославівні, 08.07.2003 р.н. 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
5. Слухали: Р.Гурського про календарний план заходів на 2018 рік 

Регіональної цільової програми проведення лабораторно-діагностичних та 
лікувально-профілактичних робіт у сфері ветеринарної медицини в Івано-
Франківській області в 2018 році. 

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

10.05.2018 року № 483/0/2-18/01-132 погодити календарний план заходів на 
2018 рік Регіональної цільової програми проведення лабораторно-діагностичних 



та лікувально-профілактичних робіт у сфері ветеринарної медицини в Івано-
Франківській області в 2018 році (додаток 4). 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
6. Слухали: О.Олійника про спрямування коштів, передбачених на 

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

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

комунального агролісогосподарського підприємства "Івано-
Франківськоблагроліс" від 10.05.2018 року № 73 погодити спрямування коштів, 
передбачених рішенням обласної ради від 27.04.2018. № 841-21/2018 "Про 
внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік" департаменту 
агропромислового розвитку облдержадміністрації за КПКВКМБ 2417110 
"Реалізація програм в галузі сільського господарства" на виконання Комплексної 
програми розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Івано-
Франківської області на 2016-2020 роки, в сумі 267,1 тис. гривень на охорону 
лісу та збереження лісових ресурсів для Богородчанського спеціалізованого 
агролісгоспу ОКП "Івано-Франківськоблагроліс". 

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

Голова постійної комісії Микола Палійчук 
 
 



Додаток 1 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 24.05.2018 року № 70 
 

 
Перерозподіл 

обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, 

природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій ), управління багатоквартирним будинком, вивезення 

побутового сміття та рідких нечистот на 2018 рік 
 
 

Назва районного, міського бюджету 
Сума, тис. 
гривень 

 Галицький -10 000,00 

 Гоpоденкiвський -12 000,00 

 Долинський -12 000,00 

 Калуський -1 000,00 

 Коломийський -15 000,00 

 Косiвський 21 500,00 

 Hадвipнянський -10 000,00 

 Рогатинський -1 500,00 

Снятинський -1 000,00 

Тисменицький 43 500,00 

м. Бурштин -2 500,00 

Всього 0,00 

 
 
 



Додаток 2 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 24.05.2018 року № 70 

Розподіл  
обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти "Нова українська школа" у 2018 році 
 

КПКВКМБ 

Назва розпорядника 
коштів/ адміністративно-
територіальної одиниці 

(місцевого бюджету) 

Обсяг субвенції 
на забезпечення 
якісної, сучасної 

та доступної 
загальної 
середньої 

освіти "Нова 
українська 

школа" (видатки 
споживання), 

тис. грн. 

в тому числі видатки на: 
оплату праці тренерів, тренерів-

педагогів; оплату праці працівників 
закладів післядипломної 

педагогічної освіти комунальної 
форми власності, які залучені до 
підвищення кваліфікації вчителів 

іноземних мов, які навчатимуть учнів 
перших класів, та вчителів закладів 
загальної середньої освіти, в яких 

діти навчаються мовами 
національних меншин; оплату 

проживання, харчування та проїзду 
до місця відрядження і назад 

тренерів та тренерів-педагогів 

придбання предметів та матеріалів 
для забезпечення здійснення 

закладами післядипломної 
педагогічної освіти заходів з 
підвищення кваліфікації для 

впровадження нових методик та 
заходів з підвищення кваліфікації 

вчителів закладів загальної 
середньої освіти, в яких діти 

навчаються мовами національних 
меншин; підготовку, видання та 

апробування навчальних матеріалів 
для початкових класів закладів 

загальної середньої освіти 

відрядження 
вчителів, 

асистентів вчителів 
закладів загальної 
середньої освіти з 

інклюзивним та 
інтегрованим 
навчанням та 
заступників 

директорів закладів 
загальної середньої 

освіти для 
підвищення 
кваліфікації 

1 2 3 4 5 6 

0611040 

Департамент освіти, 
науки та молодіжної 
політики 
облдержадміністрації 

1,3 0,0 0,0 1,3 

0611070 

Департамент освіти, 
науки та молодіжної 
політики 
облдержадміністрації 

8,8 0,0 0,0 8,8 

0611140 

Департамент освіти, 
науки та молодіжної 
політики 
облдержадміністрації 

14649,2 9254,2 4627,1 767,9 

 
Всього по 
департаменту 

14659,3 9254,2 4627,1 778,0 



продовження додатка 2 

 
1 2 3 4 5 6 

3719350 м. Болехів 14,1 0,0 0,0 14,1 
3719350 м. Бурштин 0,3 0,0 0,0 0,3 
3719350 м. Калуш 0,3 0,0 0,0 0,3 
3719350 м. Коломия 0,3 0,0 0,0 0,3 
3719350 м. Яремче 19,5 0,0 0,0 19,5 

 Всього по  містах 34,5 0,0 0,0 34,5 
3719350 Богородчанський р-н 40,9 0,0 0,0 40,9 
3719350 Верховинський      р-н 31,5 0,0 0,0 31,5 
3719350 Галицький  р-н 37,7 0,0 0,0 37,7 
3719350 Городенківський  р-н 41,2 0,0 0,0 41,2 
3719350 Долинський  р-н 35,7 0,0 0,0 35,7 
3719350 Калуський  р-н 28,9 0,0 0,0 28,9 
3719350 Коломийський р-н 41,7 0,0 0,0 41,7 
3719350 Косівський  р-н 40,6 0,0 0,0 40,6 
3719350 Надвірнянський р-н 46,8 0,0 0,0 46,8 
3719350 Рогатинський р-н 46,7 0,0 0,0 46,7 
3719350 Рожнятівський  р-н 46,6 0,0 0,0 46,6 
3719350 Снятинський  р-н 38,8 0,0 0,0 38,8 
3719350 Тисменицький р-н 51,9 0,0 0,0 51,9 
3719350 Тлумацький  р-н 24,7 0,0 0,0 24,7 

 Всього по  районах 553,7 0,0 0,0 553,7 
3719350 Білоберізька ОТГ 4,2 0,0 0,0 4,2 
3719350 Більшівцівська ОТГ 9,7 0,0 0,0 9,7 
3719350 Брошнів-Осадська ОТГ 4,7 0,0 0,0 4,7 
3719350 Верхнянська ОТГ 8,3 0,0 0,0 8,3 
3719350 Витвицька ОТГ 8,4 0,0 0,0 8,4 
3719350 Войнилівська ОТГ 8,7 0,0 0,0 8,7 
3719350 Делятинська ОТГ 12,3 0,0 0,0 12,3 
3719350 Дзвиняцька ОТГ 5,8 0,0 0,0 5,8 
3719350 Заболотівська ОТГ 11,9 0,0 0,0 11,9 
3719350 Космацька ОТГ 9,6 0,0 0,0 9,6 
3719350 Ланчинська ОТГ 6,1 0,0 0,0 6,1 
3719350 Матеївецька ОТГ 10,6 0,0 0,0 10,6 

 



продовження додатка 2 

 
1 2 3 4 5 6 

3719350 Нижньовербізька ОТГ 4,7 0,0 0,0 4,7 
3719350 Олешанська ОТГ 6,1 0,0 0,0 6,1 
3719350 Переріслянська ОТГ 6,3 0,0 0,0 6,3 
3719350 Печеніжинська ОТГ 12,1 0,0 0,0 12,1 
3719350 П'ядицька ОТГ 5,3 0,0 0,0 5,3 
3719350 Рожнівська ОТГ 6,2 0,0 0,0 6,2 
3719350 Спаська ОТГ 4,5 0,0 0,0 4,5 

3719350 
Старобогородчанська 
ОТГ 

5,6 0,0 0,0 5,6 

3719350 Тлумацька ОТГ 11,6 0,0 0,0 11,6 
3719350 Яблунівська ОТГ 7,9 0,0 0,0 7,9 
3719350 Ямницька ОТГ 5,6 0,0 0,0 5,6 

 Всього по ОТГ 176,2 0,0 0,0 176,2 
 Всього по області 15423,7 9254,2 4627,1 1542,4 

 
 



Додаток 3 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 24.05.2018 року № 70 

 
Розподіл 

обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 
середньої освіти "Нова українська школа" у 2018 році 

 

КПКВКМБ 

Назва розпорядника коштів/ 
адміністративно-

територіальної одиниці 
(місцевого бюджету) 

Обсяг субвенції на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої 
освіти "Нова українська школа"(видатки 

розвитку), тис. грн. 

в тому числі видатки на закупівлю: 

дидактичних 
матеріалів 

сучасних 
меблів 

комп’ютерного 
обладнання 

0611162 
Департамент освіти, науки та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації 

24782,4 121,8 16440,4 8220,2 

3719350 м. Болехів 209,3 209,3 0,0 0,0 
3719350 м. Бурштин 129,4 129,4 0,0 0,0 
3719350 м. Івано-Франківськ 1507,2 1507,2 0,0 0,0 
3719350 м. Калуш 437,7 437,7 0,0 0,0 
3719350 м. Коломия 422,5 422,5 0,0 0,0 
3719350 м. Яремче 243,6 243,6 0,0 0,0 

 Всього по  містах 2949,7 2949,7 0,0 0,0 
3719350 Богородчанський р-н 801,7 801,7 0,0 0,0 
3719350 Верховинський  р-н 614,7 614,7 0,0 0,0 
3719350 Галицький  р-н 533,4 533,4 0,0 0,0 
3719350 Городенківський  р-н 738,9 738,9 0,0 0,0 
3719350 Долинський  р-н 869,4 869,4 0,0 0,0 
3719350 Калуський  р-н 513,8 513,8 0,0 0,0 
3719350 Коломийський р-н 744,9 744,9 0,0 0,0 
3719350 Косівський  р-н 822,4 822,4 0,0 0,0 
3719350 Надвірнянський р-н 1097,5 1097,5 0,0 0,0 
3719350 Рогатинський р-н 611,7 611,7 0,0 0,0 
3719350 Рожнятівський  р-н 886,8 886,8 0,0 0,0 
3719350 Снятинський  р-н 738,9 738,9 0,0 0,0 
3719350 Тисменицький  р-н 998,3 998,3 0,0 0,0 



продовження додатка 2 

 

КПКВКМБ 

Назва розпорядника коштів/ 
адміністративно-

територіальної одиниці 
(місцевого бюджету) 

Обсяг субвенції на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої 
освіти "Нова українська школа"(видатки 

розвитку), тис. грн. 

в тому числі видатки на закупівлю: 

дидактичних 
матеріалів 

сучасних 
меблів 

комп’ютерного 
обладнання 

3719350 Тлумацький  р-н 342,6 342,6 0,0 0,0 
 Всього по  районах 10315,0 10315,0 0,0 0,0 

3719350 Білоберізька ОТГ 53,8 53,8 0,0 0,0 
3719350 Більшівцівська ОТГ 83,2 83,2 0,0 0,0 
3719350 Брошнів-Осадська ОТГ 97,9 97,9 0,0 0,0 
3719350 Верхнянська ОТГ 141,9 141,9 0,0 0,0 
3719350 Витвицька ОТГ 117,5 117,5 0,0 0,0 
3719350 Войнилівська ОТГ 107,7 107,7 0,0 0,0 
3719350 Делятинська ОТГ 220,2 220,2 0,0 0,0 
3719350 Дзвиняцька ОТГ 93,0 93,0 0,0 0,0 
3719350 Заболотівська ОТГ 195,7 195,7 0,0 0,0 
3719350 Космацька ОТГ 190,9 190,9 0,0 0,0 
3719350 Ланчинська ОТГ 122,3 122,3 0,0 0,0 
3719350 Матеївецька ОТГ 166,4 166,4 0,0 0,0 
3719350 Нижньовербізька ОТГ 93,0 93,0 0,0 0,0 
3719350 Олешанська ОТГ 98,0 98,0 0,0 0,0 
3719350 Переріслянська ОТГ 107,7 107,7 0,0 0,0 
3719350 Печеніжинська ОТГ 225,1 225,1 0,0 0,0 
3719350 П'ядицька ОТГ 127,2 127,2 0,0 0,0 
3719350 Рожнівська ОТГ 127,2 127,2 0,0 0,0 
3719350 Спаська ОТГ 83,2 83,2 0,0 0,0 
3719350 Старобогородчанська ОТГ 78,3 78,3 0,0 0,0 
3719350 Тлумацька ОТГ 269,2 269,2 0,0 0,0 
3719350 Яблунівська ОТГ 151,7 151,7 0,0 0,0 
3719350 Ямницька ОТГ 102,8 102,8 0,0 0,0 

 Всього по ОТГ 3053,9 3053,9 0,0 0,0 
 Всього по області 41101,0 16440,4 16440,4 8220,2 

 



Додаток 4 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 24.05.2018 року № 70 

 
Календарний план заходів на 2018 рік  

Регіональної цільової програми проведення лабораторно-діагностичних та лікувально-профілактичних робіт у сфері 
ветеринарної медицини в Івано-Франківській області в 2018 році 

 
№ 
з/п 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, тис. грн. 

1 

Придбання ветеринарних препаратів, діагностикумів, деззасобів та 
спеціалізованого лабораторного обладнання (придбання лабораторного 
обладнання для проведення лабораторно-діагностичних досліджень по 
інфекційних захворюваннях тварин та птиці) (п. 1. з.п.) 

Івано-Франківська регіональна 
державна лабораторія Державної 

служби України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту 

споживачів 

протягом 
року 

500,0 

Всього:  500,0 
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