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Протокол № 71 
 засідання постійної комісії обласної ради 
з питань бюджету, фінансів та податків  

 
від 14.06.2018 року 
м. Івано-Франківськ 

 
Всього членів комісії: 12 чол. 
Присутні: М.Палійчук, Б.Кобилянський, 
М.Кузьма, І.Данів, В.Дудкевич, П.Книшук, , 
В.Попович, Д.Сіреджук , Б. Соляник 
 
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; 
А. Сташків – заступник директора 
департаменту – начальник управління 
соціально-економічного розвитку та 
молодіжної політики департаменту освіти, 
науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації; 
М. Стовбан – директор департаменту 
охорони здоров'я облдержадміністрації; 
В. Федорак – начальник управління 
культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації; 
О. Оклієвич – начальник управління спорту 
облдержадміністрації; 
А. Прокопів – начальник відділу природних 
ресурсів та раціонального 
природокористування виконавчого апарату 
обласної ради; 

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

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



В. Корженьовський – директор департаменту 
соціальної політики облдержадміністрації; 
Р. Гурський – начальник управління 
Держпродспоживслужби в Івано-Франківській 
області; 
Н. Іванів – голова Брошнів-Осадської 
об’єднаної територіальної громади 
Рожнятівського району, депутат обласної 
ради 
О. Лютий – голова Верховинської 
райдержадміністрації; 
І. Шкіндюк – голова Верховинської районної 
ради; 
А. Пліхтяк –  заступник начальника 
управління - начальник відділу регулювання 
техногенних навантажень, екологічної 
експертизи, поводження з відходами та 
координації природоохоронної діяльності 
управління екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації; 
О. Зрайко – начальник управління 
міжнародного співробітництва, 
євроінтеграції, туризму та інвестицій 
облдержадміністрації; 
Р. Фармус – заступник генерального 
директора з інформаційної політики та 
корпоративного управління ОТБ “Галичина”; 
М. Рудик –  депутат обласної ради; 
С. Чомко - голова громадської організації 
"Івано-Франківська обласна спілка членів 
сімей загиблих, померлих і зниклих безвісти 
у зоні АТО" 
В. Веркалець – головний спеціаліст 
Західного міжрегіонального відділу 
Державної служби України у справах 
ветеранів війни та учасників 
антитерористичної операції; 
О. Олійник – директор ОКП "Івано-
Франківськоблагроліс"; 
 
Брали участь у роботі комісії: 
Н.Косаревич – начальник відділу з питань 
бюджету та обласних програм виконавчого 
апарату обласної ради; 
С. Водвуд – консультант 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 проект рішення обласної ради "Про виконання обласного бюджету 

за І квартал 2018 року". 
2. Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік: 
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 внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік. 
8. 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 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" (зі 
змінами). 

11. Про розподіл субвенції з державного бюджету. 
12. Про розподіл коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання 

фінансової підтримки громадським об’єднанням у 2018 році. 
13. 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". 

14. Про доповнення до проекту рішення обласної ради.  
15. Про перерозподіл бюджетних призначень, передбачених на виконання 

регіональної цільової програми зовнішнього освітлення селищних та сільських 
населених пунктів області до 2020 року. 

16. Про проект рішення обласної ради "Про регіональну цільову програму 
"Відзначення в області 150-річчя від дня народження Василя Семеновича 
Стефаника у 2021 році" на 2018-2021 роки". 

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

18. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до регіональної 
цільової програми "Просвіта: ХХІ століття" на 2017-2021 роки". 

19. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до обласної 
цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту на  
2017-2021 роки". 

20. Про проект рішення обласної ради "Про Програму з виконання робіт із 
землеустрою для забезпечення оформлення права на землі лісового фонду на 
2018-2022 роки". 

21. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до регіональної 
цільової програми запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-
мозкових захворювань на 2016-2020 роки". 

22. Про перерозподіл бюджетних призначень по департаменту охорони 
здоров’я ОДА. 

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



24. Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2018 рік по 
галузі "Освіта". 

25. Про погодження змін до календарного плану заходів регіональної 
цільової програми проведення лабораторно-діагностичних та лікувально-
профілактичних робіт у сфері ветеринарної медицини в Івано-Франківській 
області в 2018 році. 

26. Про перерозподіл бюджетних призначень по управлінню міжнародного 
співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації. 

27. Про перерозподіл бюджетних призначень по обласній раді. 
28. Про погодження календарного плану заходів обласної програми 

розвитку та оновлення матеріально-технічного забезпечення ОТБ "Галичина". 
29. Про проект рішення обласної ради "Про звернення обласної ради щодо 

забезпечення соціальної справедливості в засадах оплати праці працівників 
бюджетної сфери". 

30. Про проект рішення обласної ради "Про звернення обласної ради про 
недопущення зменшення надходжень до місцевих бюджетів від плати за землю 
за земельні ділянки, надані для залізниць у межах смуг відведення, надані 
гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки 
родовищ корисних копалин". 

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

виконання обласного бюджету за І квартал 2018 року". 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: рекомендувати внести проект рішення обласної ради "Про 

виконання обласного бюджету за І квартал 2018 року" на розгляд двадцять 
другої сесії обласної ради. 

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

2018 рік. 
Виступили: О. Сич, В. Гладій, В. Попович, М. Палійчук,  
Б. Кобилянський з пропозицією внесення зміни у розподіл перевиконання 

дохідної частини загального фонду обласного бюджету, передбачивши 
спрямування коштів в сумі 420,0 тис. гривень для нового будівництва 
спортивного майданчика зі штучним покриттям в ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Міжріччя 
Болехівської міської ради Івано-Франківської області департаменту будівництва, 
житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації, 

І. Мацькевич з пропозицією внесення зміни у розподіл перевиконання 
дохідної частини загального фонду обласного бюджету, передбачивши 
спрямування коштів в сумі 250,0 тис. гривень обласній раді на виконання 
програми з виконання робіт із землеустрою для забезпечення оформлення 
права на землі лісового фонду на 2018-2022 роки. 

Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 
11.06.2018. № 609/0/2-18/01-132  та з урахуванням пропозицій Б. Кобилянського 
та І. Мацькевич: 



1. Збільшити обсяг доходів загального фонду обласного бюджету на                           
17547,0 тис. гривень, у тому числі: 

- податок та збір на доходи фізичних осіб – на                                           
12100,0 тис. гривень; 

- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в 
частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування – 
1 290,0 тис. гривень; 

- рентна плата за спеціальне використання води (крім рентної плати 
за спеціальне використання води водних об`єктів місцевого значення) –  
1 650,0 тис. гривень; 

- рентна плата за користування надрами для видобування нафти – 
1 565,0 тис. гривень;  

- рентна плата за користування надрами для видобування корисних 
копалин загальнодержавного значення – 900,0 тис. гривень; 

- рентна плата за користування надрами для видобування 
природного газу – 42,0 тис. гривень. 

2. Збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 
обласного бюджету згідно з додатком 1, а саме: 

- департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації по спеціальному фонду 
(видатки розвитку) в сумі  5090,0 тис.гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 5090,0 тис. гривень. 

- департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації 
по спеціальному фонду (видатки розвитку) в сумі 1 300,0 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 1 300,0 тис. гривень. 

- департаменту соціальної політики облдержадміністрації в сумі  
1 300,0 тис. гривень, з них по загальному фонду (видатки споживання) –  
1 000,0 тис. гривень, по спеціальному фонду (видатки розвитку) – 300,0 тис. 
гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 300,0 тис. гривень. 

- обласній раді по загальному фонду (видатки споживання) в сумі  
1 250,0 тис. гривень. 

- управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації по 
загальному фонду (видатки споживання) в сумі 500,0 тис. гривень; 

- департаменту фінансів облдержадміністрації по спеціальному фонду 
(видатки розвитку) в сумі 1 500,0 тис. гривень для співфінансування проектів-
переможців конкурсу ініціатив місцевих карпатських громад. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі  1 500,0 тис. гривень. 

- департаменту фінансів облдержадміністрації для надання субвенцій з 
обласного бюджету місцевим бюджетам в сумі 6607,0 тис. гривень, з них по 
загальному фонду (видатки споживання) – 367,0 тис. гривень, по спеціальному 
фонду (видатки розвитку) – 6240,0 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 6240,0 тис. гривень. 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 



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

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

12.06.2018. № 615/0/2-18/01-132: 
1. Збільшити обсяг дотації з обласного бюджету на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я 
Верховинському районному бюджету – на 1500,0 тис. гривень,  
Городенківському районному бюджету – на 600,0 тис. гривень, Косівському  
районному бюджету – на 700,0 тис. гривень, Рогатинському районному бюджету 
– на 700,0 тис. гривень, Тлумацькому районному бюджету – на 600,0 тис. 
гривень, Витвицькому сільському бюджету ОТГ – на 200,0 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».  

2. Врахувати в доходах спеціального фонду обласного бюджету кошти в 
сумі 234,45362 тис. гривень за КБКД 19020000 «Надходження для фінансового 
забезпечення реалізації заходів, визначених пунктом 33 розділу VI «Прикінцеві 
та перехідні положення» Бюджетного кодексу України та спрямувати їх 
департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації для Служби автомобільних 
доріг в області. 

3. Врахувати в доходах спеціального фонду обласного бюджету субвенції 
з місцевих бюджетів за КБКД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету», а 
саме з: 

-    Болехівського міського бюджету в сумі 128,9 тис.гривень, 
- Коломийського міського бюджету -  297,0 тис. гривень, 
- Богородчанського районного бюджету – 88,1 тис.гривень, 
- бюджету Старобогородчанської сільської ради об’єднаної 

територіальної громади – 14,8 тис.гривень 
та спрямувати їх департаменту освіти, науки та молодіжної політики 

облдержадміністрації по спеціальному фонду (видатки розвитку) за КПКВКМБ 
0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти» для співфінансування 
видатків на закупівлю сучасних меблів та комп’ютерного обладнання на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 
українська школа». 

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

2018 рік. 
Виступив: М.Палійчук. 



Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 
30.05.2018. № 552/0/2-18/01-132: 

1. Спрямувати кошти з резервного фонду обласного бюджету, як 
субвенцію: 
          Тисменицькому районному бюджету в сумі 5,0 тис. грн. для надання 
матеріальної допомоги жительці села Драгомирчани Тисменицького району 
Хромей Г. Д. на відновлення господарської будівлі, пошкодженої пожежею 
02.03.2018 року (розпорядження облдержадміністрації та обласної ради від 
18.05.2018 року № 282/395-р); 
           Верховинському районному бюджету в сумі 25,0 тис. грн. для надання 
матеріальної допомоги жителю села Перехресне Верховинського району 
Гріздаку Д. І. на відновлення житлового будинку, пошкодженого пожежею 
22.02.2018 року (розпорядження облдержадміністрації та обласної ради від 
18.05.2018 року № 279/392-р); 
           Бюджету Витвицької сільської ради об’єднаної територіальної громади  
Долинського району в сумі 10,0 тис. грн. для надання матеріальної допомоги 
жителю села Кальна Долинського району Дяку М. М. на відновлення житлового 
будинку, пошкодженого пожежею 04.01.2018 року (розпорядження 
облдержадміністрації та обласної ради від 18.05.2018 року № 280/393-р); 
            Бюджету Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної 
громади Коломийського району в сумі 10,0 тис. грн. для надання матеріальної 
допомоги жительці села Княждвір Коломийського району Бойчук Л. Ю. на 
відновлення житлового будинку, пошкодженого пожежею 03.04.2018 року 
(розпорядження облдержадміністрації та обласної ради від 18.05.2018 року  
№ 281/394-р). 

2. 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 400,0 тис. грн. та відповідно 
збільшити їх по спеціальному фонду (видатки розвитку). 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 400,0 тис. гривень. 

3. Зменшити бюджетні призначення департаменту фінансів 
облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) в сумі  
50000,0 тис.гривень по субвенції з державного бюджету обласному бюджету на 
будівництво сучасного біатлонного комплексу та відповідно збільшити їх 
департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації по спеціальному фонду 
(видатки розвитку) за КПКВКМБ 1515044 «Створення сучасного біатлонного 
комплексу». 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 50 000,0 тис. гривень. 

4. Внести зміни до рішення обласної ради від 02.03.2018 р.  
№ 807-20/2018 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік», а саме у 
додатку: 

по розпоряднику коштів «Рогатинський районний бюджет» назву об`єкта 
«Облаштування баскетбольної та тенісної площадок в центральній частині 
міста по вулиці Шашкевича в м. Рогатині» замінити на «Влаштування 
баскетбольної та тенісної площадок на вул. Шашкевича в м. Рогатині Івано-
Франківської області (капітальний ремонт)». 



5. Внести зміни до рішення обласної ради від 27.04.2018 р.  
№ 841-21/2018 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік», а саме: 

абзац 10 пункту 3 «юридичному департаменту облдержадміністрації по 
спеціальному фонду (видатки розвитку) в сумі 360,865 тис. гривень» викласти в 
наступній редакції «Івано-Франківській облдержадміністрації для юридичного 
департаменту по спеціальному фонду (видатки розвитку) в сумі 360,865 тис. 
гривень» та відповідно у додатку 1 рядок «Юридичний департамент 
облдержадміністрації» видалити. 

в абзаці 2 пункту 7 підпункту 12 слова і цифру "Нейро-МВП-8" замінити 
словами та цифрою "Нейро-МВП-4". 

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

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

04.06.2018. № 579/0/2-18/01-132: 
1. Врахувати в доходах спеціального фонду обласного бюджету  

субвенцію з Боднарівського сільського бюджету Калуського району  в сумі  
100,0 тис. грн. 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 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, с. Боднарів Калуського району – 
будівництво». 

2. Спрямувати залишок коштів субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій, який склався станом на 01.01.2018 року, департаменту 
будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та 
архітектури облдержадміністрації за КПКВКМБ 1517363 «Виконання 
інвестиційних проектів за рахунок субвенції на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій» в сумі 2 666,64390 тис. 
гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду в сумі 2 666,64390 тис. гривень. 

3. Погодити внесення змін до рішення обласної ради від 27.04.2018 р.  
№ 841-21/2018 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік», а саме: 

у додатку 1 по розпоряднику коштів «Департамент агропромислового 
розвитку облдержадміністрації» по спеціальному фонду цифру «500,0» замінити 
на «347,0» та по загальному фонду доповнити цифрою «153,0». 

При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку в сумі 153,0 тис. гривень. 

у додатку 4: 
по розпоряднику коштів «Косівський районний бюджет» позицію 

«Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення вул. Іванівка, вул. Польова, 



вул. Корнівка в с.Стопчатів Косівського району Івано-Франківської області –  
30,0 тис. гривень» вилучити. 

доповнити розпорядником коштів «Бюджет Яблунівської об`єднаної 
територіальної громади» та позицією «Капітальний ремонт мережі вуличного 
освітлення вул. Іванівка, вул. Польова, вул. Корнівка в с.Стопчатів Косівського 
району Івано-Франківської області – 30,0 тис. гривень». 

4. Погодити внесення змін до рішення обласної ради від 16.02.2018 р.  
№ 759-20/2018 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік», а саме: 

по розпоряднику коштів «Надвірнянський районний бюджет» позицію 
«3719770 Капітальний ремонт даху ЗОШ І-ІІІ ступенів в с.Чорний Потік 
Надвірнянського району Івано-Франківської області – 170,0 тис. гривень» 
вилучити. 

по розпоряднику коштів «Бюджет Делятинської об`єднаної територіальної 
громади» доповнити позицією «3719770 Капітальний ремонт даху ліцею в 
с.Чорний Потік Надвірнянського району Івано-Франківської області – 170,0 тис. 
гривень». 

5. Погодити розпорядження облдержадміністрації та обласної ради від 
23.05.2018 року № 295/414-р «Про внесення змін до розпорядження 
облдержадміністрації та обласної ради від 16.04.2018 року № 181/317-р». 

 
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 із пропозицією перерозподілу коштів, передбачених 

рішенням обласної ради від 22.12.2017. № 738-19/2017 "Про обласний бюджет 
на 2018 рік" Черніївській сільській раді на реалізацію проекту "Краща 
етнокультурна громада". 

Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 
08.06.2018. № 602/0/2-18/01-132: 

1. Врахувати в доходах загального фонду обласного бюджету субвенцію з 
Снятинського районного бюджету в сумі 10,0 тис. гривень за КБКД 41053900 
«Інші субвенції з місцевого бюджету» та спрямувати її департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації за КПКВКМБ 0712020 «Спеціалізована 
стаціонарна медична допомога населенню» для Комунального закладу «Івано-
Франківський обласний госпіталь ветеранів війни». 

2. Врахувати в доходах спеціального фонду обласного бюджету  
субвенцію з Осмолодського сільського бюджету Рожнятівського району  в сумі 
900,0 тис. грн. 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 1517461 «Утримання та розвиток 
автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого 
бюджету» для капітального ремонту дорожнього покриття автомобільної дороги 
Калуш – Осмолода в межах села Гриньків Рожнятівського району. 

3. Погодити внесення змін до рішення обласної ради від 27.04.2018.  
№ 841-21/2018 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік», а саме у 
абзаці 6 пункту 1.2. слова «субвенцію з Потічківського сільського бюджету 



Снятинського району» замінити на «субвенцію з Снятинського районного 
бюджету». 

4. Погодити внесення змін до рішення обласної ради від 02.03.2018.  
№ 807-20/2017 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік», а саме у 
додатку до рішення по розпоряднику коштів «Департамент будівництва, 
житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації» назву об`єкта «Капітальний ремонт (заміна даху) 
Завійської ЗОШ І-ІІ ступенів Калуського району» замінити на «Капітальний 
ремонт (заміна покрівлі) Завійської ЗОШ І-ІІ ступенів Калуського району». 

5. Погодити внесення змін до рішення обласної ради від 22.12.2017.  
№ 738-19/2017 «Про обласний бюджет на 2018 рік», а саме у додаток 7 
«Перелік розпорядників субвенції-переможців обласного конкурсу проектів та 
програм розвитку місцевого самоврядування»: 

по Надвірнянському районному бюджету зменшити бюджетні 
призначення  по загальному фонду (видатки споживання) для Молодківської 
сільської ради по проекту-переможцю «Єдиний туристичний простір» в сумі 
300,0 тис. гривень та відповідно збільшити їх по спеціальному фонду (видатки 
розвитку).  

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

 по Тисменицькому району здійснити перерозподіл коштів, передбачених 
Черніївській сільській раді по проекту "Краща етнокультурна громада", а саме: 
кошти в сумі 130,0 тис. гривень спрямувати по загальному фонду та 70,0 тис. 
гривень – по спеціальному фонду. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду на суму 70,0 тис. гривень. 

6. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2017 
№ 327-р врахувати в доходах обласного бюджету по загальному фонду 
субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової 
компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих 
осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю  
І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 
одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та 
які потребують поліпшення житлових умов, на 2018 рік» за кодом 41036100 в 
сумі 9717,106 тис. гривень та спрямувати її департаменту соціальної політики 
облдержадміністрації по загальному фонду за КТПКВКМБ  0819241. 

7. Погодити перерозподіл обсягу субвенції з обласного бюджету місцевим 
бюджетам на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок  
війни в межах загального фонду бюджетних призначень передбачених 
департаменту фінансів облдержадміністрації на 2018 рік у загальному згідно з 
додатком 2. 

8. Погодити перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя 
згідно з додатком 2. 



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

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

11.06.2018. № 603/0/2-18/01-132 погодити внесення змін до рішення обласної 
ради від 02.03.2018. № 807-20/2017 «Про внесення змін до обласного бюджету 
на 2018 рік», а саме у додатку до рішення: 

 по розпоряднику коштів «Департамент будівництва, житлово-
комунального господарства, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації» позицію «1517330 Капітальний ремонт спорткомплексу 
ім. Гемби А. П. в м.Івано-Франківську – 1000,0 тис. гривень» вилучити. 

по розпоряднику коштів «Тисменицький районний бюджет» доповнити 
позицією «3719770 Будівництво дитячого садочку загального типу на 50 місць в 
с.Черніїв Тисменицького району Івано-Франківської області (коригування 
проекту) – 1000,0 тис. гривень». 

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

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

11.06.2018. № 608/0/2-18/01-132 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 «Долинський районний 
бюджет» назву об`єкта «Встановлення спортивного майданчика у смт. Вигода 
Долинського району» замінити на «Реконструкція існуючого комплексного 
спортивного майданчика Вигодської ЗОШ І-ІІІ ступенів на вулиці Василя Стуса, 3 
в смт. Вигода Долинського району». 

 
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 обласної ради "Про 

внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік" на розгляд двадцять другої 



сесії обласної ради із врахуванням змін, погоджених постійною комісією на 
цьому засіданні. 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
10. Слухали: А. Пліхтяка 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" (зі змінами). 

Виступив: М. Палійчук.  
Вирішили: рекомендувати внести 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" (зі змінами) на розгляд двадцять другої сесії обласної ради із 
врахуванням пропозицій А. Пліхтяка, а саме: 

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

господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації": 
назву об’єкта "Нове будівництво очисних  споруд для очищення стічних 

вод, що утворюються в комунальному господарстві (Болехівська ЗОШ І-ІІІ ст.  
№ 1, КВНЗ "Прикарпатський лісогосподарський коледж", Болехівська ЦМЛ)  
(в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації)" замінити на "Нове 
будівництво каналізаційних мереж та споруд на них по вулиці Володимира 
Сухого та Євгена Коновальця до точки врізки в існуючий колектор у м. Болехові 
Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної 
документації)"; 

об’єкт "Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Акра в  
с. Нижній Березів присілок Поліна Косівського району Івано-Франківської області 
(в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації)" з обсягом 
фінансування 290,0 тис. гривень вилучити. 

по розпоряднику коштів "Косівський районний бюджет" доповнити перелік 
позицією: 

"Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Акра в  
с. Нижній Березів присілок Поліна Косівського району Івано-Франківської області 
(в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації)" з обсягом 
фінансування 290,0 тис. гривень. 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
11. Слухали: В. Корженьовського про розподіл субвенції з державного 

бюджету. 
Виступив: М.Палійчук. 



Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 
11.06.2018. № 607/0/2-18/01-132 погодити розподіл субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 
пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених пунктами 
11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості 
нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, 
каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов, на  
2018 рік за КПКВКМБ 0819241 згідно з додатком 3 за умови погодження 
відповідними профільними комісіями обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
12. Слухали: В. Корженьовського про розподіл коштів, передбачених в 

обласному бюджеті для надання фінансової підтримки громадським 
об’єднанням у 2018 році. 

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

25.05.2018. № 545/0/2-18/01-132 погодити розподіл видатків за КПКВКМБ 
0813242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" 
для надання фінансової підтримки громадським об’єднанням у 2018 році згідно 
з додатком 4: 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
13. Слухали: В. Рачкевича 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 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" на розгляд 
двадцять другої сесії обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
14. Слухали: В. Рачкевича про доповнення до проекту рішення обласної 

ради. 



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

13.06.2018. № 621/0/2-18/01-132 доповнити пункт 1 проекту 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" такою 
позицією: 

«по розпоряднику коштів «Івано-Франківський міський бюджет»: 
 назву об’єкта «Виготовлення проектно-кошторисної документації для 

здійснення реконструкції І поверху центрального корпусу Івано-Франківської 
міської поліклініки № 3 на вул. І.Франка, 30» замінити на «Виготовлення 
проектно-кошторисної документації для здійснення ремонтно-реставраційних 
робіт на І поверсі центрального корпусу Івано-Франківського комунального 
закладу «Міська поліклініка № 3 на вул. І. Франка, 30». 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
15. Слухали: В. Рачкевича про перерозподіл бюджетних призначень, 

передбачених на виконання 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 

25.05.2018. № 542/0/2-18/01-132 погодити внесення змін у додаток 4 до рішення 
обласної ради від 27.04.20118 р. № 841-21/2018 “Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2018 рік”, а саме: зменшити бюджетні призначення 
департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації за КПКВКМБ 1516030 
"Організація благоустрою населених пунктів" в сумі 270,0 тис. гривень, 
передбачених на виконання заходів Регіональної цільової програми зовнішнього 
освітлення селищних та сільських населених пунктів області до 2020 року, та 
відповідно збільшити їх департаменту фінансів облдержадміністрації за 
КПКВКМБ 3719770 "Інші субвенції місцевим бюджетам" для надання субвенції з 
обласного бюджету селищному бюджету Ланчинської об’єднаної територіальної 
громади Надвірнянського району для капітального ремонту влаштування 
системи зовнішнього освітлення на території селища 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. 

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

регіональну цільову програму "Відзначення в області 150-річчя від дня 
народження Василя Семеновича Стефаника у 2021 році" на 2018-2021 роки". 

Виступили: М.Палійчук, В. Попович. 



Вирішили: рекомендувати внести проект рішення обласної ради "Про 
регіональну цільову програму "Відзначення в області 150-річчя від дня 
народження Василя Семеновича Стефаника у 2021 році" на 2018-2021 роки" на 
розгляд двадцять другої сесії обласної ради. 

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

внесення змін до регіональної цільової програми "Духовне життя" на  
2016-2020 роки". 

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

внесення змін до регіональної цільової програми "Духовне життя" на  
2016-2020 роки " на розгляд двадцять другої сесії обласної ради. 

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

внесення змін до регіональної цільової програми "Просвіта: ХХІ століття" на 
2017-2021 роки". 

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

внесення змін до регіональної цільової програми "Просвіта: ХХІ століття" на 
2017-2021 роки"." на розгляд двадцять другої сесії обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
19. Слухали: О. Оклієвича про проект рішення обласної ради "Про 

внесення змін до обласної цільової соціальної програми розвитку фізичної 
культури та спорту на 2017-2021 роки". 

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

внесення змін до обласної цільової соціальної програми розвитку фізичної 
культури та спорту на 2017-2021 роки" на розгляд двадцять другої сесії 
обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 



Рішення прийнято. 
 
20. Слухали: А. Прокопіва про проект рішення обласної ради "Про 

Програму з виконання робіт із землеустрою для забезпечення оформлення 
права на землі лісового фонду на 2018-2022 роки". 

Виступили: О. Сич, М. Палійчук, В. Попович. 
Вирішили: рекомендувати внести проект рішення обласної ради "Про 

Програму з виконання робіт із землеустрою для забезпечення оформлення 
права на землі лісового фонду на 2018-2022 роки" на розгляд двадцять другої 
сесії обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
21. Слухали: М. Стовбана про проект рішення обласної ради "Про 

внесення змін до регіональної цільової програми запобігання та лікування 
серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2016-2020 роки". 

Виступив: М. Палійчук. 
Вирішили: рекомендувати внести проект рішення обласної ради "Про 

внесення змін до регіональної цільової програми запобігання та лікування 
серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2016-2020 роки " на 
розгляд двадцять другої сесії обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
22. Слухали: М. Стовбана про перерозподіл бюджетних призначень по 

департаменту охорони здоров’я ОДА. 
Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

06.06.2018. № 587/0/2-18/01-132: 
1. Погодити перерозподіл бюджетних призначень, передбачених 

департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації на 2018 рік,  а саме: 
-  зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки 

споживання) за КПКВКМБ 0712152 "Інші програми та заходи у сфері охорони 
здоров’я" на виконання заходів комплексної програми "Здоров’я населення 
Прикарпаття 2013-2020" на суму 388,4 тис. гривень; 

- збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки 
споживання) за: 

КПКВКМБ 0712020 "Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню" на суму 373,4 тис. гривень; 

КПКВКМБ 0712040 "Санаторно-курортна допомога населенню" на суму 
15,0 тис. гривень; 

- зменшити бюджетні призначення за КПКВКМБ 0712020 "Спеціалізована 
стаціонарна медична допомога населенню" по спеціальному фонду (видатки 



розвитку) на суму 9,640 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 9,640 тис. гривень. 

2. Внести зміни до календарного плану заходів на 2018 рік регіональних 
цільових програм галузі "Охорона здоров’я" згідно з додатком 5. 

 
Голосували: 
"за" – 9 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
23. Слухали: А. Сташківа про проект рішення обласної ради "Про 

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

Виступили: О. Сич, М. Палійчук, В. Попович. 
Вирішили: рекомендувати внести проект рішення обласної ради "Про 

внесення змін до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 
роки (зі змінами)" на розгляд двадцять другої сесії обласної ради. 

 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
24. Слухали: А. Сташківа про внесення змін до показників обласного 

бюджету на 2018 рік по галузі "Освіта". 
Виступили: М.Палійчук, В. Попович. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

05.06.2018. № 586/0/2-18/01-132: 
1. Зменшити обсяг освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам за КБКД 41033900 в сумі 10 000,00 тис. гривень та відповідно 
зменшити бюджетні призначення по департаменту освіти, науки та молодіжної 
політики облдержадміністрації за КПКВКМБ 0611110 «Підготовка кадрів 
професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти» по загальному 
фонду (видатки споживання) на суму 10 000,00 тис. гривень, у тому числі на 
оплату праці – 8 196,70 тис. гривень.  

2. Врахувати в доходах загального фонду обласного бюджету: 
 субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та 

оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних 
закладів за КБКД 41033800 в сумі 2 930,0 тис. грн. та спрямувати її 
департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації за 
КПКВКМБ 0611110 «Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та 
іншими закладами освіти» по загальному фонду (видатки споживання) в сумі 
743,6 тис. гривень та по спеціальному фонду (видатки розвитку) в сумі  
2 186,4 тис. гривень. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду на суму 2 186,4 тис. гривень. 

субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та 
оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних 



закладів за КБКД 41033800 в сумі 2930,0 тис. гривень та спрямувати її 
департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації за 
КПКВКМБ 0611110 "Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та 
іншими закладами освіти" по загальному фонду (видатки споживання) в сумі 
743,6 тис. гривень та по спеціальному фонду (видатки розвитку) в сумі  
2186,4 тис. гривень.    

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) на суму 2186,4 тис. гривень. 

3. Затвердити розподіл субвенції з обласного бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету (видатки розвитку) в сумі                    
4 156,20 тис. гривень (додаток 6). 

4. Здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, 
передбачених у 2018 році департаменту освіти, науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації, перерозподіл видатків шляхом  

зменшення їх обсягу по загальному фонду (видатки споживання) за: 
КПКВКМБ 0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти» на суму 

100,00 тис. гривень; 
КПКВКМБ 0611120 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами  

І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)» на суму 4 011,90 
тис. гривень; 

збільшення їх обсягу по загальному фонду (видатки споживання) за 
КПКВКМБ 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними 

закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» на суму 100,00 тис. 
гривень; 

збільшення їх обсягу по спеціальному фонду (видатки розвитку) за 
КПКВКМБ 0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти» на суму                        

4 011,90 тис. гривень. 
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 

розвитку спеціального фонду на суму 4 011,90 тис. гривень. 
5. Здійснити передачу бюджетних призначень, передбачених у 2018 році 

департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації за 
КПКВКМБ 0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти» у загальному фонді 
(видатки споживання) обласного бюджету в сумі 2 250,00 тис. гривень, 
департаменту фінансів облдержадміністрації за КПКВКМБ 3719770 «Інші 
субвенції з місцевого бюджету» для надання субвенції з обласного бюджету 
місцевим бюджетам по загальному фонду (видатки споживання), а саме: 

- в сумі 2 000,00 тис. гривень для здійснення фінансової підтримки 
організації навчально-виховного процесу закладів освіти приватної форми 
власності (Івано-Франківський приватний навчально-виховний комплекс 
«Католицька ЗОШ ІІ-ІІІ ступенів-гімназія святого Василія Великого» – 800,00 тис. 
гривень, Івано-Франківська приватна ЗОШ І-ІІІ ступенів «Католицька школа 
святого Василя Великого» – 800,00 тис. гривень, приватна школа-садок «Перша 
ластівка» – 400,00 тис. гривень); 

- в сумі 250,00 тис. гривень – Рогатинському районному бюджету для 
здійснення фінансової підтримки організації навчально-виховного процесу 
закладів освіти (Рогатинська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа 
олімпійського резерву). 

6. Спрямувати залишок коштів освітньої субвенції, який склався станом на 
01.01.2018 року: 



6.1. Департаменту фінансів облдержадміністрації за КПКВКМБ 3719320 
«Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, 
що утворився на початок бюджетного періоду» для надання субвенції: 

по загальному фонду (видатки споживання) в сумі 131,75 тис. гривень:  
- в сумі 90,00 тис. гривень для зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів загальної середньої освіти, зокрема придбання спортивного 
обладнання та інвентарю, а саме: 

Верховинському районному бюджету – 5,00 тис. гривень (Красноїльська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів); 

Галицькому районному бюджету – 5,00 тис. гривень (Бовшівська ЗОШ  
І-ІІ ступенів); 

Городенківському районному бюджету – 5,00 тис. гривень (Городенківська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2); 

Долинському районному бюджету – 5,00 тис. гривень (Долинська ЗОШ  
І-ІІІ ступенів № 7); 

Калуському районному бюджету – 5,00 тис. гривень (Голинська ЗОШ  
І-ІІІ ступенів); 

Косівському районному бюджету – 5,00 тис. гривень (Старокутська ЗОШ  
І-ІІІ ступенів); 

Надвірнянському районному бюджету – 5,00 тис. гривень (Надвірнянська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1); 

Рогатинському районному бюджету – 5,00 тис. гривень (Рогатинська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів № 2); 

Рожнятівському районному бюджету – 5,00 тис. гривень (Сваричівська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів); 

Снятинському районному бюджету – 5,00 тис. гривень (Стецівська ЗОШ  
І-ІІІ ступенів); 

Тисменицькому районному бюджету – 5,00 тис. гривень (Угринівський НВК 
«ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ»); 

Болехівському міському бюджету – 5,00 тис. гривень (Болехівська ЗОШ  
І-ІІІ ступенів № 1); 

Бурштинському міському бюджету – 5,00 тис. гривень (Бурштинська ЗОШ  
І-ІІІ ступенів № 3); 

Калуському міському бюджету – 5,00 тис. гривень (Калуська ЗОШ  
І-ІІІ ступенів № 6); 

Коломийському міському бюджету – 5,00 тис. гривень (Коломийська ЗОШ  
І-ІІІ ступенів № 4 ім. Сергія Лисенка); 

Яремчанському міському бюджету – 5,00 тис. гривень (Микуличинська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів); 

бюджету Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади 
– 5,00 тис. гривень (Печеніжинська ЗОШ І-ІІІ ступенів); 

бюджету Старобогородчанської селищної ради об’єднаної територіальної 
громади – 5,00 тис. гривень (Старобогородчанська ЗОШ І-ІІІ ступенів); 

- в сумі 41,75 тис. гривень – бюджету Тлумацької міської ради об’єднаної 
територіальної громади для облаштування спортзалу Тлумацької ЗОШ  
І-ІІІ ступенів; 

по загальному фонду (видатки розвитку) в сумі 742,75 тис. гривень: 
- в сумі 40,00 тис. гривень Івано-Франківському міському бюджету для 

придбання обладнання для кабінетів української мови в закладах загальної 
середньої освіти з навчанням мовами національних меншин (ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№ 3); 



- в сумі 702,75 тис. гривень для зміцнення матеріально-технічної бази 
закладів загальної середньої освіти, зокрема придбання спортивного 
обладнання та інвентарю, а саме: 

Верховинському районному бюджету – 36,00 тис. гривень (Красноїльська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів); 

Галицькому районному бюджету – 43,50 тис. гривень (Бовшівська ЗОШ  
І-ІІ ступенів); 

Городенківському районному бюджету – 37,00 тис. гривень (Городенківська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2); 

Долинському районному бюджету – 43,50 тис. гривень (Долинська ЗОШ  
І-ІІІ ступенів № 7); 

Калуському районному бюджету – 41,00 тис. гривень (Голинська ЗОШ  
І-ІІІ ступенів); 

Косівському районному бюджету – 37,00 тис. гривень (Старокутська ЗОШ  
І-ІІІ ступенів); 

Надвірнянському районному бюджету – 44,00 тис. гривень (Надвірнянська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1); 

Рогатинському районному бюджету – 37,50 тис. гривень (Рогатинська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів № 2); 

Рожнятівському районному бюджету – 35,00 тис. гривень (Сваричівська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів); 

Снятинському районному бюджету – 37,50 тис. гривень (Стецівська ЗОШ  
І-ІІІ ступенів); 

Тисменицькому районному бюджету – 38,75 тис. гривень (Угринівський 
НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ»); 

Болехівському міському бюджету – 36,25 тис. гривень (Болехівська ЗОШ  
І-ІІІ ступенів № 1); 

Бурштинському міському бюджету – 41,00 тис. гривень (Бурштинська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів № 3); 

Калуському міському бюджету – 48,50 тис. гривень (Калуська ЗОШ  
І-ІІІ ступенів № 6); 

Коломийському міському бюджету – 39,00 тис. гривень (Коломийська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів № 4 ім. Сергія Лисенка); 

Яремчанському міському бюджету – 36,00 тис. гривень (Микуличинська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів); 

бюджету Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади 
– 36,25 тис. гривень (Печеніжинська ЗОШ І-ІІІ ступенів); 

бюджету Старобогородчанської селищної ради об’єднаної територіальної 
громади – 35,00 тис. гривень (Старобогородчанська ЗОШ І-ІІІ ступенів). 

6.2. Департаменту освіти, науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації, а саме: 

- по загальному фонду (видатки споживання): 
за КПКВКМБ 0611040 «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними 
школами-інтернатами» в сумі 270,00 тис. гривень; 

за КПКВКМБ  0611060 «Забезпечення належних умов для виховання та 
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих 
будинках, у тому числі сімейного типу, прийомних сім’ях, сім’ях патронатного 
вихователя» в сумі 100,00 тис. гривень; 

за КПКВКМБ 0611070 «Надання загальної середньої освіти спеціальними 
загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними 



закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового 
розвитку» в сумі 871,50 тис. гривень; 

за КПКВКМБ 0611080 «Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим 
вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі 
науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з 
посиленою військово-фізичною підготовкою» в сумі 287,00 тис. гривень; 

за КПКВКМБ 0611110 «Підготовка кадрів професійно-технічними 
закладами та іншими закладами освіти» в сумі 297,00 тис. гривень; 

за КПКВКМБ 0611120 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами 
І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)» в сумі 51,00 тис. 
гривень; 

- по спеціальному фонду (видатки розвитку): 
за КПКВКМБ 0611040 «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними 
школами-інтернатами» в сумі 22,00 тис. гривень; 

за КПКВКМБ 0611070 «Надання загальної середньої освіти спеціальними 
загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними 
закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового 
розвитку» в сумі 41,90 тис. гривень. 

за КПКВКМБ  0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти в сумі  
1600,00 тис. гривень на реалізацію заходів Програми розвитку освіти Івано-
Франківщини на 2016-2023 роки (для придбання обладнання для інноваційного 
навчально-тренінгового класу). 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду на суму 1 663,90 тис. гривень. 

7. Погодити календарний план заходів на 2018 рік щодо реалізації 
обласної комплексної програми «Відродження Галича як давньої столиці 
України» на 2018-2021 роки (додаток 7). 

8. Внести зміни до переліку заходів на 2018 рік  Програми розвитку освіти 
Івано-Франківщини на 2016-2023 роки (додаток 8). 

 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
25. Слухали: Р. Гурського про погодження змін до календарного плану 

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

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

01.06.2018. № 566/0/2-18/01-132 погодити внесення змін до календарного плану 
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 згідно з додатком 9. 

 
Голосували: 
"за" – 8 



"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
26. Слухали: О. Зрайка про перерозподіл бюджетних призначень по 

управлінню міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій 
облдержадміністрації. 

Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної ради від 13.06.2018.  

№ 617/0/2-18/01-132 погодити зменшення бюджетних призначень по управлінню 
міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій 
облдержадміністрації за КПКВКМБ 2517622 "Реалізація програм і заходів у 
галузі туризму та курортів" по загальному фонду (видатки споживання) в сумі 
325,0 тис. гривень та відповідно їх збільшення по департаменту фінансів 
облдержадміністрації за КПКВКМБ 3719770 "Інші субвенції місцевим бюджетам" 
на виконання заходів комплексної регіональної цільової програми розвитку 
туризму в області на 2016-2020 роки для надання субвенцій з обласного 
бюджету місцевим бюджетам, а саме: 

- Рожнятівському районному бюджету в сумі 50,0 тис. гривень для 
відновлення вузькоколійної залізниці від селища Брошнів-Осада до села 
Осмолода Рожнятівського району; 

- Верховинському районному бюджету в сумі 60,0 тис. гривень для 
облаштування візит-центру в с. Ільці Верховинського району; 

- Косівському районному бюджету в сумі 215,0 тис. гривень, з них для 
облаштування Косівського туристично-інформаційного центру – 15,0 тис. 
гривень, для співфінансування проекту "Світ карпатських розет – заходи із 
збереження унікальності культури Карпат" – 200,0 тис. гривень. 

 
Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
27. Слухали: В. Гладія про перерозподіл бюджетних призначень по 

обласній раді. 
Виступив: М. Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної ради від 11.06.2018.  

№ 11-166/723-р/094 погодити перерозподіл кошторисних призначень по 
обласній раді, а саме: 
 зменшити кошторисні призначення по КПКВ 0110180 "Програма розвитку 
місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки" за 
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 57,604 тис. грн. відповідно 
збільшивши їх за КПКВ 0110170 "Підвищення кваліфікації депутатів місцевих 
рад та посадових осіб місцевого самоврядування" 

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



28. Слухали: Р. Фармуса про погодження календарного плану заходів 
обласної програми розвитку та оновлення матеріально-технічного забезпечення 
ОТБ "Галичина". 

Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа генерального директора обласного 

телебачення "Галичина" І. Дебенка від 30.05.2018. № 237 погодити календарний 
план заходів на виконання у 2018 році обласної програми розвитку та 
оновлення матеріально-технічного забезпечення ОТБ "Галичина" на 2018-2020 
роки згідно з додатком 10. 

Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
29. Слухали: О. Сича про проект рішення обласної ради "Про звернення 

обласної ради щодо забезпечення соціальної справедливості в засадах оплати 
праці працівників бюджетної сфери". 

Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: рекомендувати внести проект рішення обласної ради "Про 

звернення обласної ради щодо забезпечення соціальної справедливості в 
засадах оплати праці працівників бюджетної сфери" на розгляд двадцять другої 
сесії обласної ради. 

Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
30. Слухали: М. Рудик про проект рішення обласної ради "Про звернення 

обласної ради про недопущення зменшення надходжень до місцевих бюджетів 
від плати за землю за земельні ділянки, надані для залізниць у межах смуг 
відведення, надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних 
копалин та розробки родовищ корисних копалин". 

Виступив: М. Палійчук. 
Вирішили: рекомендувати внести проект рішення обласної ради "Про 

звернення обласної ради про недопущення зменшення надходжень до місцевих 
бюджетів від плати за землю за земельні ділянки, надані для залізниць у межах 
смуг відведення, надані гірничодобувним підприємствам для видобування 
корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин" на розгляд двадцять 
другої сесії обласної ради. 

Голосували: 
"за" – 8 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
31.  Різне. 
 
Слухали: І. Мацькевич про внесення зміни до листа облдержадміністрації 

від 04.06.2018. № 579/0/2-18/01-132. 



Виступив: М. Палійчук. 
Вирішили: внести зміну до листа облдержадміністрації від 04.06.2018.  

№ 579/0/2-18/01-132, а саме: 
У пункті 1 назву об’єкта "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, с. Боднарів 

Калуського району - будівництво" замінити на "Будівництво школи в с. Боднарів 
Калуського району Івано-Франківської області". 

 
 
 
 

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 14.06.2018 року № 71 

 
 

Розподіл  
перевиконання дохідної частини загального фонду обласного бюджету 

 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, 
об’єктів 

Сума, тис. грн.  
Загальний 

фонд 
Спеціальний 

фонд Разом 

  Всього 3117,000 14430,000 17547,000 
  в т.ч.:    

  

Департамент будівництва, житлово-
комунального господарства, 
містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

0,000 5090,000 5090,000 

1517330 
Капітальний ремонт прогонової будови 
моста через р. Горохолинка на вул. 
Медичній в м. Івано-Франківську 

 500,000 500,000 

1517330 
Капітальний ремонт адміністративних 
приміщень  по вул. Ст. Бандери 77 в 
м.Івано-Франківську 

 350,000 350,000 

1517330 
Капітальний ремонт фасаду музею  
С. Бандери в с. Ст. Угринів Калуського 
району 

 100,000 100,000 

1517330 
Будівництво школи в с.Боднарів 
Калуського району Івано-Франківської 
області 

 300,000 300,000 

1517330 

Капітальний ремонт фасаду Івано-
Франківської обласної стоматологічної 
поліклініки по вул. Тарнавського, 6 в 
м.Івано-Франківську 

 310,000 310,000 

1517330 
Капітальний ремонт ДНЗ № 15 
"Гуцулочка" м.Івано-Франківська  200,000 200,000 

1517330 

Капітальний ремонт приміщень 
педіатричного відділення № 1 міської 
дитячої клінічної лікарні Івано-
Франківської міської ради 

 190,000 190,000 

1517330 

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

 150,000 150,000 

1517330 

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

 100,000 100,000 

1517330 

Реконструкція дитячого садка на  
280 місць під дитячий садок на 120 
місць та спальний корпус на 80 місць 
для дівчаток школи-інтернату в  
с-щі Гвіздець Коломийського району 

 95,000 95,000 

1517330 
Прибудова спорткомплексу до школи в 
селі Новиця Калуського району Івано-
Франківської області 

 55,000 55,000 

1517330 
Капітальний ремонт покрівлі 
Попельниківської ЗОШ І-ІІІ ступенів в  
с. Попельники, Снятинського району, 

 450,000 450,000 



Івано-Франківської області 

1517330 

Нове будівництво навчально-виховного 
комплексу з використанням 
незавершеної будівництвом середньої 
школи на 11 класів у селі Чукалівка 
Тисменицького району Івано-
Франківської області 

 10,000 10,000 

1517330 

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

 165,000 165,000 

1517330 

Капітальний ремонт системи опалення 
Вигодського дошкільного навчального 
закладу ясла-садок "Дзвіночок" в  
с-щі Вигода Долинського району Івано-
Франківської області 

 150,000 150,000 

1517330 

Капітальний ремонт фасаду ДНЗ 
"Малятко" в с. Тростянець 
Заболотівської селищної ради 
об`єднаної територіальної громади 
Івано- Франківської області 

 70,000 70,000 

1517330 

Капітальний ремонт приміщень 
дитячого відділення Заболотівської 
районної лікарні в смт. Заболотів 
Заболотівської об`єднаної 
територіальної громади Снятинського 
району Івано-Франківської області 

 90,000 90,000 

1517330 

Капітальний ремонт навчально-
виховного комплексу № 9 "Школа - 
природничо-математичний ліцей в 
м.Коломия" 

 215,000 215,000 

1517461 

Капітальний ремонт дороги на вулицях 
УПА, І.Франка, Т.Шевченка, Л.Українки 
в с.Пнів Надвірнянського району Івано-
Франківської області 

 100,000 100,000 

1517330 

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

 35,000 35,000 

1517330 
Капітальний ремонт покрівлі ФАПу в 
с.Підлісся Тисменицького району Івано-
Франківської області 

 135,000 135,000 

1517330 
Капітальний ремонт даху корпусу № 2 в 
Прикарпатському клінічному 
онкологічному центрі 

 100,000 100,000 

1517330 
Капітальний ремонт покрівлі сільської 
ради в с. Братківці Тисменицького 
району Івано-Франківської області 

 200,000 200,000 

1517330 

Капітальний ремонт моста через р. 
Чорна Річка на автомобільній дорозі 
Верхній Ясенів - Голови, км 5+779 в 
с.Красноїлля Верховинського району 

 200,000 200,000 

1517330 
Капітальний ремонт приміщення 
Галицької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1  
ім. Я. Осмомисла в м. Галичі 

 100,000 100,000 

1517330 

Добудова блоку № 2 школи в с.П`ядики 
П`ядицької об`єднаної територіальної 
громади Коломийського району Івано-
Франківської області 

 200,000 200,000 



1517330 

Капітальний ремонт дорожнього 
покриття вул. Миру від будинку 87 до 
будинку 111 в селі Виноград 
Городенківського району Івано-
Франківської області 

 100,000 100,000 

3719770 

Нове будівництво спортивного 
майданчика зі штучним покриттям в 
ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Міжріччя 
Болехівської міської ради Івано-
Франківської області 

 420,000 420,000 

  
Департамент освіти, науки та 

молодіжної політики 
облдержадміністрації 

0,000 1 300,000 1 300,000 

0611162 

Інші програми та заходи у сфері освіти 
(на виконання заходів Програми 
розвитку освіти Івано-Франківщини на 
2016 - 2023 роки) 

 200,000 200,000 

0619800 

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного 
розвитку регіонів на виконання заходів 
програми розвитку освіти Івано-
Франківщини на 2016-2023 роки (для 
Прикарпатського національного 
університету ім. Василя Стефаника)  

 100,000 100,000 

0619800 

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного 
розвитку регіонів на виконання заходів 
програми розвитку освіти Івано-
Франківщини на 2016-2023 роки (для 
Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти і газу на 
покращення умов навчання студентів, 
зміцнення матеріально-технічної бази) 

 1 000,000 1 000,000 

  
Департамент соціальної політики 

облдержадміністрації 1 000,000 300,000 1 300,000 

0813242 
Інші видатки на соціальний захист 
населення 

1 000,000  1 000,000 

0813101 

Забезпечення соціальними послугами 
стаціонарного догляду з наданням 
місця для проживання дітей з вадами 
фізичного та розумового розвитку 
(Капітальний ремонт житлових 
приміщень Залучанського дитячого 
будинку-інтернату) 

 300,000 300,000 

  Обласна рада 1 250,000 0,000 1 250,000 

0118410 
Фінансова підтримка засобів масової 
інформації (ОТБ "Галичина") 

1 000,000  1 000,000 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного 
управління (на виконання програми з 
виконання робіт із землеустрою для 
забезпечення оформлення права на 
землі лісового фонду на 2018-2022 
роки) 

250,0  250,000 

  
Управління культури, 

національностей та релігій 
облдержадміністрації 

500,000 0,000 500,000 

1014020 

Фінансова підтримка філармоній, 
художніх і музичних колективів, 
ансамблів, концертних та циркових 
організацій (на виконання заходів 

500,000  500,000 



регіональної цільової програми 
"Культура Івано-Франківщини" на  
2016-2020 роки) 

  
Департамент фінансів 
облдержадміністрації 0,000 1 500,000 1 500,000 

3719770 

Інші субвенції місцевим бюджетам для 
співфінансування проектів – 
переможців конкурсу ініціатив місцевих 
карпатських громад (Програма розвитку 
місцевого самоврядування в Івано-
Франківській області на 2016-2020 роки) 

 1 500,000 1 500,000 

  
Інші субвенції місцевим бюджетам, в 

т.ч.: 367,000 6240,000 6607,000 

  Богородчанський районний бюджет 0,000 405,000 405,000 

3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
Саджавської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Богородчанського району 

 60,000 60,000 

3719770 
Придбання техніки для дитячого садка 
"Теремок" в с.Підгір`я Богородчанського 
району Івано-Франківської області 

 15,000 15,000 

3719770 
Придбання і встановленення дверей в 
Порогівській ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Богородчанського району 

 50,000 50,000 

3719770 
Придбання і встановлення вікон в 
Кричківському НВК Богородчанського 
району 

 80,000 80,000 

3719770 
Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІ ступенів у 
селі Похівка Богородчанського району  200,000 200,000 

  Галицький районний бюджет 0,000 525,000 525,000 

3719770 

Капітальний ремонт дорожнього 
покриття вул. Приміська в с.Дем`янів 
Галицького району Івано-Франківської 
області 

 100,000 100,000 

3719770 
Капітальний ремонт приміщення 
сільського клубу с.Куропатники 
Галицького району 

 150,000 150,000 

3719770 

Капітальний ремонт пішохідного 
переходу через потік "Безіменний" між 
селами Водники та Дубівці Галицького 
району 

 99,000 99,000 

3719770 

Капітальний ремонт приміщень 
Галицької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 
Галицької районної ради Івано-
Франківської  області 

 76,000 76,000 

3719770 
Ремонт підлоги у спортзалі 
Задністрянської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Галицького району 

 30,000 30,000 

3719770 
Ремонт (встановлення плитки) в 
Тустанській ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Галицького району 

 30,000 30,000 

3719770 
Ремонт класу Галицької ЗОШ № 1  
І-ІІІ ступенів Галицького району 

 10,000 10,000 

3719770 

Придбання костюмів Дитячому 
зразковому колективу "Ярославна" 
Галицького районного центру дитячої та 
юнацької творчості 

 10,000 10,000 

3719770 
Придбання холодильника для 
Галицького територіального центру 
надання соціальних послуг 

 10,000 10,000 

3719770 
Придбання кондиціонера в операційну 
для Галицької центральної районної 
лікарні 

 10,000 10,000 



  Городенківський районний бюджет 56,000 325,000 381,000 

3719770 
Придбання музичних інструментів для 
Городенківської дитячої музичної школи 

 50,000 50,000 

3719770 
Придбання музичних інструментів для 
Серафинецької музичної школи 

 35,000 35,000 

3719770 

Придбання господарських та витратних 
матеріалів для народного аматорського 
театру "Сучасник" відділу культури, 
національностей та релігій 
Городенківської РДА 

20,000  20,000 

3719770 
Придбання в`їзних воріт для 
позаміського закладу оздоровлення та 
відпочинку "Перлина Придністров`я" 

 20,000 20,000 

3719770 
Капітальний ремонт (роздягалень 
стадіону) с.Вільхівці Городенківського 
району 

 200,000 200,000 

3719770 
Капітальний ремонт будинку культури в 
с. Вікно Городенківського райрну Івано-
Франківської області  

 20,000 20,000 

3719770 

Придбання мультимедійного 
обладнання для Слобідського НВК 
Городенківського району Івано-
Франківської області 

30,000  30,000 

3719770 
Придбання тенісного столу будинку 
культури в с. Вікно Городенківського 
району Івано-Франківської області 

6,000  6,000 

  Долинський районний бюджет 0,000 40,000 40,000 

3719770 
Придбання спортивного інвентаря для 
Великотур`янського НВК Долинського 
району 

 40,000 40,000 

  Коломийський районний бюджет 35,000 1 570,000 1 605,000 

3719770 

Будівництво спортивного майданчика зі 
штучним покриттям в с.Коршів 
Коломийського району Івано-
Франківської області 

 650,000 650,000 

3719770 
Поточний ремонт амбулаторії с.Лісний 
Хлібичин Коломийського району Івано-
Франківської області 

35,000  35,000 

3719770 
Капітальний ремонт приміщення 
Коломийської центральної районної 
лікарні  

 420,000 420,000 

3719770 

Капітальний ремонт приміщень 
Коломийської центральної районної 
лікарні для влаштування 
ангіографічного кабінету по вул. Родини 
Крушельницьких 26, м. Коломия 

 500,000 500,000 

  Косівський районний бюджет 100,000 355,000 455,000 

3719770 

Реконструкція пішохідного переходу в 
пішохідно-транспортний мостовий 
перехід через р. Рибниця в с.Соколівка 
Косівського району Івано-Франківської 
області 

 120,000 120,000 

3719770 

Проведення І-го регіонального 
пісенного фестивалю пам`яті Назарія 
Яремчука "Квітка-розмарія" (для 
Тюдівської сільської ради) 

50,000  50,000 

3719770 

Капітальний ремонт будинку культури в 
с.Тюдів Косівського району Івано-
Франківської області (в т.ч. 
виготовлення ПКД) 

 50,000 50,000 

3719770 Капітальний ремонт фасаду Косівського 
районного будинку культури в м.Косів 

 50,000 50,000 



Івано-Франківської області 

3719770 
Капітальний ремонт будинку культури в 
с.Малий Рожин Косівського району 
Івано-Франківської області 

 35,000 35,000 

3719770 
Капітальний ремонт будинку культури 
с.Микитинці Косівського району 

 100,000 100,000 

3719770 

Проведення молодіжного військового-
патріотичного табору в с. Пістинь 
Косівського району Івано-Франківської 
області 

50,000  50,000 

  Надвірнянський районний бюджет 26,000 0,000 26,000 

3719770 

Придбання крісел для актового залу 
Білоославської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів імені Марійки Підгірянки 
Надвірнянської районної ради Івано-
Франківської області 

26,000  26,000 

  Рогатинський районний бюджет 0,000 200,000 200,000 

3719770 
Влаштування баскетбольної та тенісної 
площадок на вул. Шашкевича в  
м. Рогатині Івано-Франківської області 

 100,000 100,000 

3719770 

Капітальний ремонт по утепленню 
фасадів опорного закладу 
Верхньолипицької ЗОШ І-ІІІ ступенів в 
с.Верхня Липиця Рогатинського району 

 100,000 100,000 

  Рожнятівський районний бюджет 0,000 165,000 165,000 

3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
закладу дошкільної освіти "Золота 
рибка" в смт. Рожнятів 

 100,000 100,000 

3719770 

Капітальний ремонт старого корпусу 
Небилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Рожнятівської районної ради Івано-
Франківської області 

 65,000 65,000 

  Снятинський районний бюджет 0,000 700,000 700,000 

3719770 

Придбання дитячого майданчика для 
Видинівського НВК (ЗОШ І-ІІ ступенів - 
садок) імені І.М. Беци Снятинського 
району 

 30,000 30,000 

3719770 
Придбання крісел для Задубрівського 
сільського будинку культури 
Снятинського району 

 170,000 170,000 

3719770 
Капітальний ремонт районного будинку 
культури в м.Снятині 

 500,000 500,000 

  Тисменицький районний бюджет 0,000 120,000 120,000 

3719770 

Нове будівництво ЛЕП 10 до 
навчально-виховного комплексу в  
с. Чукалівка згідно ТУ стандартного 
приєднання № 29-79/2018 

 120,000 120,000 

  Тлумацький районний бюджет 0,000 465,000 465,000 

3719770 
Капітальний ремонт сільського клубу 
с.Жуків Тлумацького району 

 400,000 400,000 

3719770 
Придбання дитячого майданчика в 
с.Нижнів Тлумацького району 

 30,000 30,000 

3719770 

Капітальний ремонт відділення 
анестезіології та інтенсивної терапії 
Тлумацької центральної районної 
лікарні 

 35,000 35,000 

  Яремчанський міський бюджет 0,000 430,000 430,000 

3719770 

Футбольне поле зі штучним покриттям в 
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, 
вул. Шкільна, 2, с.Микуличин 
Яремчанської міської ради - 
реконструкція 

 200,000 200,000 



3719770 
Придбання покриття на спортивний 
майданчик в с.Яблуниця Яремчанської 
міської ради 

 230,000 230,000 

  
Бюджет Верхнянської об`єднаної 

територіальної громади 0,000 65,000 65,000 

3719770 

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

 65,000 65,000 

  
Бюджет Більшівцівської об`єднаної 

територіальної громади 0,000 100,000 100,000 

3719770 

Капітальний ремонт Народного дому в 
смт. Більшівці Більшівцівської селищної 
ради об`єднаної територіальної 
громади Галицького району Івано-
Франківської області 

 100,000 100,000 

  
Бюджет Витвицької об`єднаної 

територіальної громади 0,000 231,000 231,000 

3719770 
Придбання програми "Дебет Плюс" для 
ведення бухгалтерського обліку у 
Витвицькій ОТГ 

 31,000 31,000 

3719770 
Капітальний ремонт спортивного 
майданчика в с.Станківці Витвицької 
ОТГ Івано-Франківської області 

 200,000 200,000 

  
Бюджет Делятинської об`єднаної 

територіальної громади 0,000 304,000 304,000 

3719770 

Капітальний ремонт даху нежитлового 
приміщення по вул. Ковпака, 29-Б в 
селищі Делятин Делятинської ОТГ 
Івано-Франківської області 

 200,000 200,000 

3719770 
Ремонт огорожі навколо спортивного 
майданчика зі штучним покриттям в 
с.Чорний Потік Делятинської ОТГ 

 50,000 50,000 

3719770 

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

 26,000 26,000 

3719770 

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

 28,000 28,000 

  
Бюджет Ланчинської об`єднаної 

територіальної громади 0,000 100,000 100,000 

3719770 

Капітальний ремонт фасаду 
приміщення Ланчинського ліцею  
ім. Ю.Шкрумеляка в селищі Ланчин  
Ланчинської селищної ради об`єднаної 
територіальної громади 
Надвірнянського району Івано-
Франківської області 

 100,000 100,000 

  
Бюджет Олешанської об`єднаної 

територіальної громади 120,000 50,000 170,000 

3719770 

Поточний ремонт дорожнього покриття 
на вул. Пшенична гора в с.Олеша 
Олешанської сільської ради об`єднаної 
територіальної громади Тлумацького 
району 

100,000  100,000 

3719770 

Зміцнення матеріально-технічної бази 
Будзинської гімназії Олешанської 
сільської ради об`єднаної 
територіальної громади 

 50,000 50,000 



3719770 

Придбання металевої сітки для 
влаштування огорожі кладовища в селі 
Одаїв Олешанської сільської ради 
об`єднаної територіальної громади 
Тлумацького району 

20,000  20,000 

  
Бюджет Тлумацької об`єднаної 

територіальної громади 0,000 50,000 50,000 

3719770 

Придбання сценічного одягу для клубу 
села Остриня Тлумацької міської ради 
об`єднаної територіальної громади 
Тлумацького району 

 50,000 50,000 

  
Бюджет Яблунівської об`єднаної 

територіальної громади 0,000 40,000 40,000 

3719770 

Зміцнення матеріально-технічної бази 
Стопчатівського ліцею Яблунівської 
селищної ради об`єднаної 
територіальної громади Косівського 
району Івано-Франківської області 

 40,000 40,000 

  
Бюджет Печеніжинської об'єднаної 

територіальної громади 30,0 0,000 30,0 

3719770 

Поточний ремонт системи 
водопостачання та водовідведення 
Печеніжинської міської поліклініки 
Печеніжинської ОТГ 

30,0  30,0 

 
 



Додаток 2 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 14.06.2018 року № 71 

 
Перерозподіл обсягу субвенції з державного та обласного бюджетів місцевим 

бюджетам у 2018 році 
тис. грн. 

Назва бюджету 

загальний фонд (зменшення (-), збільшення) 

субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату державної соціальної 

допомоги на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 

грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною", оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 

соціальної допомоги на утримання дитини 
в сім'ї патронатного вихователя   

субвенція з 
обласного 
місцевим 

бюджетам на 
поховання 
померлих 
(загиблих) 
учасників 

бойових дій та 
осіб з 

інвалідністю 
внаслідок війни  

Богородчанський    -2,40 

Верховинський -50,00   

Галицький 40,00   

Городенківський 20,00   

Долинський     

Калуський     

Коломийський     

Косівський     

Надвірнянський     

Рогатинський     

Рожнятівський     

Снятинський     

Тисменицький   -4,10 

Тлумацький     

м. Болехів     

м. Бурштин 55,00 24,00 

м. Івано-Франківськ   -5,40 

м. Калуш -65,00 -8,90 

м. Коломия   -3,20 

м. Яремче     

ВСЬОГО 0,00 0,00 



Додаток 3 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 14.06.2018 року № 71 

 
 
 

Розподіл 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, 
визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ 
групи, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили 

функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час 

безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення 
житлових умов, на 2018 рік, за КПКВКМБ 0819241 

 
 
№ 
з/п  Адміністративно-територіальна одиниця  Сума коштів, грн.  

1. Богородчанський район  1105684,42 
2. Верховинський район  883422,38 
3. Косівський район 604015,61 
4. Коломийський район 1450081,40 
5. Рогатинський район 501668,81 
6. Снятинський район 1023125,76 
7. Тлумацький район 1487437,98 
5. м. Івано-Франківськ  1555984,75 
6. м. Коломия  604015,61 
7. м. Калуш  501668,81 
 Всього: 9717105,53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 4 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 14.06.2018 року № 71 

 
 
 

Розподіл  
видатків за КПКВКМБ 0813242 " Інші заходи у сфері соціального захисту 

 і соціального забезпечення" для надання фінансової підтримки громадським 
об'єднанням у 2018 році   

 

№ з/п  Назва громадської організації Сума коштів, 
тис. грн. 

1.  Івано-Франківська обласна організація УТОС  24,0 
2.  Івано-Франківське обласне відділення Всеукраїнського 

об’єднання ветеранів  
20,0 

3.  Івано-Франківська громадська обласна асоціація інвалідів 
Всеукраїнської організації інвалідів "Союз організацій 
інвалідів України"   

50,0 

4.  Івано-Франківська крайова управа братства ОУН-УПА 
Карпатського краю  

19,0 

5.  Івано-Франківська обласна організація Української Спілки 
ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)   

40,0 

6.  Івано-Франківська обласна організація Українського 
товариства глухих   

19,0 

7.  Івано-Франківська обласна організація Всеукраїнського 
товариства політичних в’язнів і репресованих  

8,0 

8.  Івано-Франківське обласне відділення української спілки 
в’язнів – жертв нацизму   

10,0 

9.  Івано-Франківська обласна рада ветеранів  10,0 
10.  Івано-Франківська обласна організація Товариства 

Червоного Хреста  України              
20,0 

11.  Громадська організація "Організація ветеранів 38 армії 
(корпусу)"    

5,0 

12.  Івано-Франківська обласна організація Всеукраїнського 
товариства "Лемківщина"    

5,0 

13.  Івано-Франківська обласна організація політичних 
спецпоселенців  

10,0 

14.  Громадська організація "СЛІД"    20,0 
15.  Івано-Франківська обласна організація ВГО "Союз 

Чорнобиль України"                
10,0 

16.  Всеукраїнське братство ОУН-УПА ім. генерала Романа 
Шухевича – Тараса Чупринки   

10,0 

17.  Івано-Франківська обласна Асоціація  учасників бойових 
дій (воїнів-інтернаціоналістів)   

5,0 

18.  Івано-Франківський обласний фонд допомоги 
репресованим  (реабілітованим)  

4,0 

19.  Громадська організація "Союз ветеранів Анголи"  4,0 
20.  Івано-Франківський обласний осередок Всеукраїнської 

громадської організації інвалідів користувачів психіатричної 
допомоги "Юзер"   

5,0 

21.  Громадська організація "Товариство молодих інвалідів та 
їх батьків "Надія Отинії"  

8,0 

22. Галицьке братство кол. Вояків 1-ї української дивізії 
"Галичина" української національної армії 

9,0 

23. Громадська організація "Світанок-ІФ" 23,0 
24. Івано-Франківське обласне об'єднання воїнів та інвалідів 

АТО 
40,0 

25. Івано-Франківська обласна спілка членів сімей загиблих, 73,0 



померлих та безвісти зниклих в зоні АТО  
26. БО "Благодійний фонд "Карітас-Івано-Франківськ УГКЦ" 20,0 
27. Громадська організація "Центр для учасників АТО та їх 

сімей "Бандерівський схрон" 
40,0 

28.  Івано-Франківська обласна ветеранська організація 
асоціації ветеранів Міністерства внутрішніх справ України                   

10,0 

29.  Івано-Франківський обласний фонд "Милосердя і здоров’я"     5,0 
30. Товариство молодих інвалідів "Братерство" 9,0 
31. Культурно-освітнє товариство інвалідів "УМГ"  10,0 
32. Центр реабілітації "Подружжя Шевчуків"  5,0 

 Всього: 550,0 
 



Додаток 5 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 14.06.2018 року № 71 

 
 
 

Зміни  
до календарного плану заходів на 2018 рік  

регіональних цільових програм галузі "Охорона здоров’я" 
 

тис. грн.  

№ 
з/п Назва програми Виконавець Зміст 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 -345,0 

2 
Забезпечення хворих на ювенільний 
ревматоїдний артрит лікарськими 
засобами 

Протягом року -388,4 

3 

Департамент охорони 
здоров’я облдерж-
адміністрації 1121 

поліклініка (з денним 
стаціонаром) 

Сприяння матеріально-технічному 
забезпеченню медичної служби 1121 
поліклініки (з денним стаціонаром)  

Протягом року +250,0 

 
 
 
 
 



Додаток 6 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 14.06.2018 року № 71 

 
 

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 
інклюзивно-
ресурсних 
центрів 

Видатки на 
1 центр 

Обсяг субвенції  
на оснащення кабінетів 
інклюзивно-ресурсних 

центрів (видатки 
розвитку),  
тис. грн. 

м. Болехів 1 197,91 197,91 
м. Івано-Франківськ 1 197,91 197,91 
м. Калуш 1 197,91 197,91 
м. Коломия 1 197,91 197,91 
м. Яремче 1 197,91 197,91 
Всього по  містах 5  989,55 
Богородчанський р-н 1 197,91 197,91 
Верховинський  р-н 1 197,91 197,91 
Галицький  р-н 1 197,91 197,91 
Городенківський  р-н 1 197,91 197,91 
Долинський  р-н 1 197,91 197,91 
Калуський  р-н 1 197,91 197,91 
Коломийський р-н 1 197,91 197,91 
Косівський  р-н 1 197,91 197,91 
Надвірнянський р-н 1 197,91 197,91 
Рогатинський р-н 1 197,91 197,91 
Рожнятівський  р-н 2 197,91 395,91 
Снятинський  р-н 1 197,91 197,91 
Тисменицький  р-н 1 197,91 197,91 
Тлумацький  р-н 1 197,91 197,91 
Всього по  районах  15  2968,74 
Яблунівська ОТГ 1 197,91 197,91 
Всього по ОТГ 1  197,91 
Всього по області 21  4156,20 





Додаток 7 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 14.06.2018 року № 71 

 
 

Календарний план заходів на 2018 рік 
обласної комплексної програми "Відродження Галича як давньої столиці України" на 2018-2021 роки 

(по департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації) 
 

Назва заходу Виконавець Термін виконання Обсяг фінансування,  
тис. грн.  

Проведення наукових конференцій 
(п. 4)        

Департамент освіти, науки та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації 

червень-грудень 35,0 

Забезпечення науково-
археологічних досліджень території 
с. Крилос Галицького району (п. 10) 

Департамент освіти, науки та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації 

червень-грудень 
55,705 

Всього: 90,705 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 8 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 14.06.2018 року № 71 

 
Зміни 

до переліку заходів на 2018 рік  
Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки 

 

№ 
з/п 

№ з/п 
підпрограми Найменування заходу Сума, грн. 

  КПКВКМБ 0611162  

  
Департамент освіти, науки та молодіжної 

політики ОДА -576 100 

  
Підпрограма 1.  Розвиток системи дошкільної 

освіти  

1 1.18 

Здійснювати заходи щодо зміцнення матеріально-
технічної бази дошкільних закладів. Забезпечити 
дошкільні навчальні заклади ігровим матеріалом 
та спортивним інвентарем згідно з діючими 
вимогами 

10000 

  Всього 10000 

  Підпрограма 2. Розвиток загальної середньої 
освіти  

2 2.18 
Здійснювати фінансову підтримку організації 
навчально-виховного процесу загальноосвітніх 
навчальних закладів приватної форми власності 

-2 000 000 

3 2.24 Забезпечення зміцнення матеріально-технічної 
бази загальноосвітніх навчальних закладів 173900 

4 2.25 Забезпечувати облаштування санвузлів та 
внутрішніх туалетів навчальних закладів області -50000 

5 2.52 Проведення оглядів-конкурсів з організації 
методичної роботи -10000 

6 2.66 
Проведення обласного шкільного турніру з 
футзалу Кубок "Ураган" і ліги шкільних чемпіонів 
"Ураган" 

-1600 

  Всього -1 887 700 

  Підпрограма 3.  Розвиток позашкільної освіти  

7 3.5 

Забезпечення проведення обласних науково-
практичних конференцій, семінарів, “круглих 
столів” , фестивалів тощо з питань позашкільної 
освіти 

-10000 

8 3.14 Здійснювати фінансову підтримку дитячо-
юнацьким спортивним школам -300000 

  Всього -310000 

  Підпрограма 4. Обдаровані діти  

9 4.10 
Організація, участь та проведення олімпіад, 
конкурсів, турнірів, зльотів, змагань, фестивалів, 
оглядів, науково-практичних конференцій тощо 

-10000 

  Всього -10000 



  Підпрограма 5. Вчитель  

10 5.22 

Виплачувати щорічні стипендії голови 
облдержадміністрації та голови обласної ради 
ветеранам праці системи освіти та видатним 
діячам освіти 

21600 

  Всього 21600 

  Підпрограма 10. Розвиток вищої освіти  

11 10.1 
Сприяти покращенню умов навчання студентів, 
зміцненню матеріально-технічної бази навчальних 
закладів 

1 600 000 

  Всього 1 600 000 
  ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ -576 100 
  ЗБІЛЬШЕННЯ ВИДАТКІВ  

  Департамент фінансів облдержадміністрації  

  КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого 
бюджету» 2 250 000 

  ВСЬОГО 2 250 000,00 
 
 
 



                                                                                                                                                         Додаток 9 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 14.06.2018 року № 71 

 
Зміни 

до календарного плану 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 Найменування заходів 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-Франківськ регіональна 
державна лабораторія 

Державної служби України з 
питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів  

протягом року -153,0 

2 

Придбання ветеринарних препаратів, 
діагностикумів, деззасобів та спеціалізованого 
лабораторного обладнання (придбання 
ветеринарних препаратів, діагностикумів, 
деззасобів)  (п.1.з.п.) 

Івано-Франківська обласна 
державна лікарня ветеринарної 

медицини 
протягом року +153,0 

 Всього:   0,0 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                         Додаток 10 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків 
від 14.06.2018 року № 71 

 
Календарний план заходів на 2018 рік 

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

 

№ 
з/п Найменування заходів Виконавці Термін 

виконання 

Обсяги 
фінансування,  

тис. грн. 

1 

Заміна застарілого, оновлення, переоснащення та закупівля нового 
матеріально-технічного обладнання 
3.1. Оновлення обладнання для передачі даних при організації та проведенні 
прямих трансляцій (супутникові та наземні канали зв’язку) 
3.2. Придбання телевізійних камер (відеокамер) 
3.3. Придбання телевізійного обладнання та комплектуючих (відеомікшери, 
відеомонітори, аудіомонітори та інше обладнання) 
3.4. Закупівля та оновлення існуючих монтажних станцій 

ОТБ 
"Галичина" 

Впродовж 
року 600,0 

2 

Оновлення та закупівля комп’ютерної техніки, обладнання та комплектуючих, 
програмного забезпечення 
4.1. Оновлення локальної мережі та файлових серверів 
4.2. Закупівля нової та ремонт наявної комп’ютерної техніки, обладнання та 
комплектуючих 
4.3. Закупівля, оновлення програмного забезпечення 
4.4. Оновлення та підтримка офіційного веб-сайту телеканалу 

ОТБ 
"Галичина" 

Впродовж 
року 100,0 

3  

Облаштування студій та декорацій для нових програм  
5.1. Закупівля сучасних світлодіодних LED екранів для відеостіни 
5.2. Закупівля відео моніторів/телевізорів 
5.3. Закупівля, оновлення декорацій студії прямих ефірів, студій запису телепрограм  
5.4. Закупівля, оновлення світлової апаратури та обладнання в студіях запису 
телепрограм 

  300,0 

 Всього:   1000,0 
 


