
 

  
УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Сьоме демократичне скликання 

(Дев'ятнадцята сесія) 

РІШЕННЯ 

 
 

від 22.12.2017. № 738-19/2017 

м. Івано-Франківськ 
 
 

Про обласний бюджет  
на 2018 рік 

 
 
 

Керуючись статтею 77 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про 
Державний бюджет України на 2018 рік", обласна рада  

вирішила: 

1. Визначити на 2018 рік: 
– доходи обласного бюджету в сумі 9 481 692,2 тис. гривень, у тому числі 

доходи загального фонду обласного бюджету – 9 008 481,2 тис. гривень, 
доходи спеціального фонду обласного бюджету – 473 211,0 тис. гривень, в тому 
числі бюджет розвитку – 1000,0 тис. гривень, згідно з додатком 1; 

– видатки обласного бюджету в сумі 9 473 092,6 тис. гривень, у тому числі 
видатки загального фонду обласного бюджету – 8 891 956,6 тис. гривень, 
видатки спеціального фонду обласного бюджету – 581 136,0 тис. гривень згідно 
з додатком 3; 

– повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету в сумі 
2 455,0 тис. гривень згідно з додатком 4; 

– надання кредитів з обласного бюджету в сумі 11 054,6 тис. гривень, у 

тому числі надання кредитів із загального фонду обласного бюджету  
8 559,6 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду обласного 

бюджету  2 495,0 тис. гривень згідно з додатком 4; 
– профіцит загального фонду обласного бюджету в сумі 107 965,0 тис. 

гривень та дефіцит спеціального фонду обласного бюджету – 107 965,0 тис. 
гривень згідно з додатком 2. 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 
обласного бюджету у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними 
програмами, у тому числі по загальному фонду – 8 891 956,6 тис. гривень та 
спеціальному фонду – 581 136,0 тис. гривень згідно з додатком 3. 

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів обласного 
бюджету в сумі 300,0 тис. гривень.  

 



4. Затвердити міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього 
рішення: 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (окремо за видами) у 
сумі 6 224 841,6 тис. гривень; 

дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного 
бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок 
відповідної додаткової дотації з державного бюджету у сумі 455 559,0 тис. 
гривень; 

субвенції з обласного бюджету на утримання об'єктів спільного 
користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного 
користування: 

– Волинському обласному бюджету для Волинської обласної 
психіатричної лікарні № 2 смт. Олика – 1 572,0 тис. гривень; 

– Львівському обласному бюджету для Львівської лікарні відновного 
лікування № 2 “Центр реабілітації ветеранів ОУН-УПА "Говерла" – 1 117,0 тис. 
гривень; 

– Львівському обласному бюджету для обласної клінічної лікарні – 
300,0 тис. гривень; 

інші субвенції місцевим бюджетам із загального фонду обласного бюджету 
на: 

– поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій та інвалідів війни - 
780,6 тис. гривень; 

– пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи - 1 205,0 тис. гривень; 

– додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА – 2 148,0 тис. гривень; 
– на здійснення щомісячної виплати дітям до 18 років та неповнолітнім 

братам і сестрам загиблих під час масових акцій громадського протесту в 
період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року в розмірі прожиткового 
мінімуму, визначеного законом про Державний бюджет України на відповідний 
рік – 120,0 тис. гривень; 

– на додаткову виплату бійцям-добровольцям, які брали участь у захисті 
територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України, з 
розрахунку 500,0 гривень на місяць на одну особу – 830,0 тис. гривень; 

– виконання Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-
Франківській області на 2016-2020 роки – 5 209,2 тис. гривень; 

інші субвенції місцевим бюджетам зі спеціального фонду обласного 
бюджету: 

– на виконання Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-
Франківській області на 2016-2020 роки – 13 641,0 тис. гривень. 

5. Затвердити обсяг резервного фонду обласного бюджету на 2018 рік в 
сумі 5100,0 тис. гривень.  

Обласній державній адміністрації спільно з обласною радою виділяти 
кошти з резервного фонду обласного бюджету на здійснення заходів згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 р. № 415 "Про 
затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету", а у 
обсягах більше 100,0 тис. гривень – після погодження з постійною комісією 
обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків, крім заходів, пов’язаних 
з обороноздатністю держави. 

Спрямовувати інші субвенції місцевим бюджетам на такі заходи за 
погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та 
податків з подальшим затвердженням на сесії обласної ради. 

6. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду обласного 
бюджету на 2018 рік, а саме на:  



оплату праці працівників бюджетних установ; 
нарахування на заробітну плату; 
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; 
забезпечення продуктами харчування; 
оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 
поточні трансферти населенню; 
поточні трансферти місцевим бюджетам; 
підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації; 
забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, 

виробами медичного призначення для індивідуального користування; 
заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за 

рахунок коштів резервного фонду обласного бюджету; 
оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури. 

7. Затвердити у складі видатків обласного бюджету кошти на реалізацію 
місцевих (регіональних) програм на загальну суму 440 898,0 тис. гривень згідно 
з додатком 6. 

8. Затвердити перелік розпорядників субвенції – переможців обласних 
конкурсів проектів та програм розвитку місцевого самоврядування в сумі 
18 850,2 гривень згідно з додатком 7. 

9. Затвердити перелік закладів, які передаються на фінансування з 
обласного бюджету, згідно з додатком 8. 

10. Згідно з пунктом 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати дозвіл 
департаменту фінансів обласної державної адміністрації в межах поточного 
бюджетного періоду за погодженням з постійною комісією обласної ради з 
питань бюджету, фінансів та податків здійснювати на конкурсних засадах 
розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозити 
відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, з подальшим 
їх поверненням до кінця бюджетного періоду. 

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати 
право департаменту фінансів обласної державної адміністрації отримувати у 
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття 
тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням 
захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду 
за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без 
нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх 
поверненням до кінця поточного бюджетного періоду. 

12. Головним розпорядникам коштів обласного бюджету забезпечити в 
першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників 
бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов 
оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення 
розрахунків за продукти харчування, придбання медикаментів та 
перев’язувальних матеріалів, за електричну та теплову енергію, 
водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які 
споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання 
енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, 
виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань. 

13. Установити, що до доходів загального фонду обласного бюджету на 
2018 рік належать надходження, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу 
України, а також трансферти, що надаються з Державного бюджету України 
обласному бюджету, та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів. 
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Установити, що частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних 
підприємств та їх об’єднань (засновником яких є обласна рада), що 
вилучається до бюджету, зараховується до обласного бюджету в розмірі 
15 відсотків за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році та 
наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 
2018 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств. 

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду 
обласного бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені 
статтею 69-1 Бюджетного кодексу України, та субвенції, що передаються з 
інших місцевих бюджетів. 

Джерелами формування в частині фінансування є кошти, які передаються 
з іншої частини бюджету. 

Джерелами формування в частині кредитування є повернення кредитів, 
наданих на будівництво (реконструкцію) житла для молодих сімей та одиноких 
громадян, а також відсотків за користування ними індивідуальним сільським 
забудовникам та для підтримки малого і середнього підприємництва. 

15. Обласній державній адміністрації до 15.01.2018 року подати до 
обласної ради для погодження з постійними комісіями обласної ради: 

– з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною 
власністю, розвитку малого і середнього бізнесу, з питань розвитку 
промисловості, будівництва, архітектури, дорожнього та житлово-комунального 
господарства, з питань бюджету, фінансів та податків пропозиції щодо 
пооб’єктного розподілу бюджету розвитку обласного бюджету; 

– з питань екології та раціонального природокористування, з питань 
бюджету, фінансів та податків пропозиції щодо переліку природоохоронних 
заходів, що будуть фінансуватися за рахунок коштів обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища та переліку природоохоронних заходів, 
що будуть фінансуватися за рахунок залишку коштів обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища, що сформується станом на 
01.01.2018 року.  

16. Надати право обласній державній адміністрації за погодженням з 
обласною радою та відповідно до рішення постійної комісії обласної ради з 
питань бюджету, фінансів та податків у міжсесійний період здійснювати 
внесення змін до доходів та видатків обласного бюджету за рахунок 
міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів, розподіл і 
перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій між місцевими 
бюджетами з подальшим затвердженням на сесії обласної ради. 

Уповноважити голову обласної ради О. Сича у випадках, передбачених 
першим абзацом цього пункту, укладати договори про міжбюджетні трансферти 
з відповідними місцевими радами.  

17. Надати право департаменту фінансів облдержадміністрації за 
погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та 
податків при внесенні змін та доповнень до класифікації доходів, відомчої та 
типової програмної класифікації видатків та кредитування приводити у 
відповідність до неї доходи, видатки, фінансування та кредитування обласного 
бюджету з подальшим затвердженням на сесії обласної ради. 

18. Встановити, що розподіл вільного залишку коштів загального фонду та 
залишку коштів спеціального фонду, які сформуються станом на 
01.01.2018 року у міжсесійний період здійснюється розпорядженнями голови 
обласної державної адміністрації та голови обласної ради за погодженням із 
постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків з 
подальшим затвердженням на сесії обласної ради. 
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19. Головним розпорядникам коштів (виконавцям програм) підготувати та 
подати до обласної ради для розгляду відповідними постійними комісіями 
обласної ради та постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів 
та податків переліки заходів щодо реалізації галузевих регіональних цільових 
програм на 2018 рік, які проводитимуться в межах коштів, передбачених цим 
рішенням. 

Департаменту фінансів обласної державної адміністрації здійснювати 
фінансування програм, кошти на виконання яких передбачені в обласному 
бюджеті на 2018 рік, після погодження переліків заходів постійними комісіями 
обласної ради. 

20. Дозволити департаменту охорони здоров'я обласної державної 
адміністрації як головному розпоряднику бюджетних коштів у разі неможливості 
забезпечення необхідного рівня спеціалізованої медичної допомоги у 
лікувально-профілактичних закладах області здійснювати видатки на лікування 
хворих за її межами у рамках бюджетних призначень, передбачених на 
виконання відповідних регіональних цільових програм. 

21. Управлінню спорту обласної державної адміністрації погодити з 
постійними комісіями обласної ради з питань гуманітарної політики і свободи 
слова і з питань бюджету, фінансів та податків розподіл видатків, передбачених 
за КПКВКМБ 1115062 "Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 
здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні" для надання 
фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивного 
спрямування. 

22. Департаменту освіти, науки та молодіжної політики обласної державної 
адміністрації погодити з постійними комісіями обласної ради з питань 
гуманітарної політики та свободи слова і з питань бюджету, фінансів та податків 
пооб’єктний розподіл видатків, передбачених на виконання заходів Програми 
розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки. 

23. Управлінню культури, національностей та релігій обласної державної 
адміністрації погодити з постійними комісіями обласної ради з питань 
гуманітарної політики і свободи слова і з питань бюджету, фінансів та податків 
розподіл видатків, передбачених за КПКВКМБ 1014082 "Інші заходи в галузі 
культури і мистецтва" на проведення культурно-мистецьких заходів. 

24. Департаменту соціальної політики обласної державної 
держадміністрації погодити з постійними комісіями обласної ради з питань 
охорони здоров'я та соціальної політики, з питань бюджету, фінансів та 
податків розподіл видатків, передбачених за КПКВКМБ 0813240 "Інші заходи у 
сфері соціального захисту і соціального забезпечення" для надання фінансової 
підтримки громадським об'єднанням. 

25. Пооб'єктний перелік та розподіл коштів для фінансування видатків за 
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове 
забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних 
доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 
власності у населених пунктах здійснювати за погодженням з постійними 
комісіями обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків, з питань 
розвитку промисловості, будівництва, архітектури, дорожнього та житлово-
комунального господарства і з питань соціально-економічного розвитку, 
управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу у 
визначеному обласною радою порядку. 



26. Головним розпорядникам коштів щотижнево після оплати товарів, 
робіт і послуг за бюджетні кошти оприлюднювати на офіційних інтернет-
сторінках інформацію про постачальника із зазначенням ціни за одиницю 
товару та вартості робіт і послуг в розрізі підвідомчих закладів та установ. 

Рекомендувати підприємствам, які виконують будівельно-монтажні роботи 
на об'єктах соціально-культурної сфери області, на офіційних інтернет-
сторінках оприлюднювати інформацію про детальну калькуляцію витрат таких 
робіт та ціни на будівельні матеріали, що використані для їх виконання. 

27. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації після 
затвердження місцевих бюджетів на 2018 рік провести аналіз їх забезпеченості 
видатками на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до 
встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної 
заробітної плати; проведення розрахунків за продукти харчування, придбання 
медикаментів та перев’язувальних матеріалів, за енергоносії, які споживаються 
бюджетними установами, та подати його обласній раді до 01.03.2018 року. 

28. Обласній державній адміністрації щоквартально подавати інформацію 
обласній раді про виконання обласного бюджету у 2018 році за доходами і 
видатками за формою, встановленою постійною комісією обласної ради з 
питань бюджету, фінансів та податків. 

29. Додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

30. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань 
бюджету, фінансів та податків (М. Палійчук). 

 
 
 

Голова обласної ради Олександр Сич 
 
 



Додаток 1 
до рішення обласної ради 
від 22.12.2017. № 738-19/2017 

 
Доходи обласного бюджету на 2018 рік 

(тис. грн.) 

Код 
Найменування доходів 

згідно із бюджетною класифікацією 
Разом 

Загальний 
фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 
у т. ч. 

бюджет 
розвитку 

10000000 Податкові надходження 780 853,2 658 396,5 122 456,7 0,0 

11000000 
Податки на доходи, податки на 
прибуток, податки на збільшення 
ринкової вартості 

601 524,9 601 524,9 0,0 0,0 

11010000 
Податок та збір на доходи фізичних 
осіб 

561 254,9 561 254,9 0,0 0,0 

11010100 

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку у вигляді 
заробітної плати 

508 500,9 508 500,9   

11010200 

Податок на доходи фізичних осіб з 
грошового забезпечення, грошових 
винагород та інших виплат, одержаних 
військовослужбовцями та особами 
рядового і начальницького складу, що 
сплачується податковими агентами 

29 855,0 29 855,0   

11010400 

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку інших ніж 
заробітна плата 

13 085,0 13 085,0   

11010500 
Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування 

9 269,0 9 269,0   

11010900 

Податок на доходи фізичних осіб від 
оподаткування пенсійних виплат або 
щомісячного довічного грошового 
утримання, що сплачується 
(перераховується) згідно з Податковим 
кодексом України 

545,0 545,0   

11020000 
Податок на прибуток підприємств 
(крім підприємств державної 
власності) 

40 270,0 40 270,0 0,0 0,0 

11020200 
Податок на прибуток підприємств та 
фінансових установ комунальної 
власності 

270,0 270,0   

11020300 
Податок на прибуток підприємств, 
створених за участю іноземних 
інвесторів  

4 834,0 4 834,0   

11020500 
Податок на прибуток іноземних 
юридичних осіб  

580,0 580,0   

11020700 

Податок на прибуток страхових 
організацій, включаючи філіали 
аналогічних організацій, розташованих 
на території України  

1 300,0 1 300,0   

11020900 
Податок на прибуток організацій і 
підприємств споживчої кооперації, 
кооперативів та громадських об'єднань  

26,0 26,0   

11021000 
Податок на прибуток приватних 
підприємств  

33 200,0 33 200,0   

11021600 

Податок на прибуток фінансових 
установ, включаючи філіали аналогічних 
організацій, розташованих на території 
України, за винятком страхових 
організацій 

60,0 60,0   



 

Код 
Найменування доходів 

згідно із бюджетною класифікацією 
Разом 

Загальний 
фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 
у т. ч. 

бюджет 
розвитку 

13000000 
Рентна плата та плата за 
використання інших природних 
ресурсів  

56 871,6 56 871,6 0,0 0,0 

13010000 
Рентна плата за спеціальне 
використання лісових ресурсів 

13 200,0 13 200,0   

13010100 

Рентна плата за спеціальне 
використання лісових ресурсів в частині 
деревини, заготовленої в порядку рубок 
головного користування 

13 200,0 13 200,0   

13020000 
Рентна плата за спеціальне 
використання води  

6 383,6 6 383,6   

13020100 

Рентна плата за спеціальне 
використання води (крім рентної плати 
за спеціальне використання води 
водних об`єктів місцевого значення) 

5 681,4 5 681,4   

13020300 
Рентна плата за спеціальне 
використання води для потреб 
гідроенергетики 

191,5 191,5   

13020400 

Надходження рентної плати за 
спеціальне використання води від 
підприємств житлово-комунального 
господарства 

510,7 510,7   

13030000 
Рентна плата за користування 
надрами 

37 288,0 37 288,0   

13030100 
Рентна плата за користування надрами 
для видобування корисних копалин 
загальнодержавного значення  

6 940,0 6 940,0   

13030700 
Рентна плата за користування надрами 
для видобування нафти 

17 760,0 17 760,0   

13030800 
Рентна плата за користування надрами 
для видобування природного газу  

12 480,0 12 480,0   

13030900 
Рентна плата за користування надрами 
для видобування газового конденсату  

108,0 108,0   

19000000 Інші податки та збори 122 456,7 0,0 122 456,7 0,0 

19010000 Екологічний податок 122 456,7 0,0 122 456,7 0,0 

19010100 
Надходження від викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами забруднення 

111 803,0  111 803,0  

19010200 
Надходження від скидів забруднюючих 
речовин безпосередньо у водні об`єкти 

734,7  734,7  

19010300 

Надходження від розміщення відходів у 
спеціально відведених для цього місцях 
чи на об`єктах, крім розміщення окремих 
видів відходів як вторинної сировини 

9 919,0  9 919,0  

20000000 Неподаткові надходження 108 601,1 37 753,9 70 847,2 0,0 

21000000 
Доходи від власності та 
підприємницької діяльності 

431,0 231,0 200,0 0,0 

21010300 

Частина чистого прибутку (доходу) 
комунальних унітарних підприємств та їх 
об`єднань, що вилучається до 
відповідного місцевого бюджету 

31,0 31,0   

21080500 Інші надходження 200,0 200,0   

21110000 

Надходження коштів від 
відшкодування втрат 
сільськогосподарського і 
лісогосподарського виробництва 

200,0  200,0  

22000000 
Адміністративні збори та платежі, 
доходи від некомерційної 
господарської діяльності 

35 222,9 35 222,9 0,0 0,0 



 

Код 
Найменування доходів 

згідно із бюджетною класифікацією 
Разом 

Загальний 
фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 
у т. ч. 

бюджет 
розвитку 

22010000 
Плата за надання адміністративних 
послуг 

28 515,4 28 515,4   

22010500 

Плата за ліцензії на виробництво спирту 
етилового, коньячного і плодового, 
алкогольних напоїв та тютюнових 
виробів 

9,4 9,4   

22010700 
Плата за ліцензії на право експорту, 
імпорту алкогольними напоями та 
тютюновими виробами 

2,5 2,5   

22010900 

Плата за державну реєстрацію (крім 
адміністративного збору за проведення 
державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань) 

3,5 3,5   

22011000 
Плата за ліцензії на право оптової 
торгівлі алкогольними напоями та 
тютюновими виробами 

7 100,0 7 100,0   

22011100 
Плата за ліцензії на право роздрібної 
торгівлі алкогольними напоями та 
тютюновими виробами 

20 600,0 20 600,0   

22011800 
Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності 

800,0 800,0   

22080000 

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим державним 
майном 

6 700,0 6 700,0   

22080400 

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що 
перебуває в комунальній власності 

6 700,0 6 700,0   

22130000 

Орендна плата за водні об’єкти (їх 
частини), що надаються в 
користування на умовах оренди 
Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, 
районними, Київською та 
Севастопольською міськими 
державними адміністраціями, 
місцевими радами 

7,5 7,5   

24000000 Інші неподаткові надходження 2 940,0 2 300,0 640,0 0,0 

24060000 Інші надходження  1 100,0 500,0 600,0 0,0 

24060300 Інші надходження  500,0 500,0   

24062100 

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 
порушенням законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища 
внаслідок господарської та іншої 
діяльності 

600,0  600,0  

24110000 
Доходи від операцій з кредитування 
та надання гарантій  

40,0 0,0 40,0 0,0 

24110900 

Відсотки за користування 
довгостроковим кредитом, що надається 
з місцевих бюджетів молодим сім'ям та 
одиноким молодим громадянам на 
будівництво (реконструкцію) та 
придбання житла 

40,0  40,0  

24160000 Концесійні платежі 1 800,0 1 800,0 0,0 0,0 

 
 



 
 

Код 
Найменування доходів 

згідно із бюджетною класифікацією 
Разом 

Загальний 
фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 
у т. ч. 

бюджет 
розвитку 

24160100 

Концесійні платежі щодо об`єктів 
комунальної власності (крім тих, які 
мають цільове спрямування згідно із 
законом)  

1 800,0 1 800,0   

25000000 
Власні надходження бюджетних 
установ 

70 007,2 0,0 70 007,2 0,0 

25010000 

Надходження від плати за послуги, 
що надаються бюджетними 
установами згідно із 
законодавством 

50 601,7 0,0 50 601,7 0,0 

25010100 
Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю 

39 298,4  39 298,4  

25010200 
Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності 

8 592,0  8 592,0  

25010300 
Плата за оренду майна бюджетних 
установ  

2 703,7  2 703,7  

25010400 
Надходження бюджетних установ від 
реалізації в установленому порядку 
майна (крім нерухомого майна) 

7,6  7,6  

25020000 
Інші джерела власних надходжень 
бюджетних установ  

19 405,5 0,0 19 405,5 0,0 

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 666,4  666,4  

25020200 

Кошти, що отримують бюджетні 
установи від підприємств, організацій, 
фізичних осіб та від інших бюджетних 
установ для виконання цільових заходів, 
у тому числі заходів з відчуження для 
суспільних потреб земельних ділянок та 
розміщених на них інших об'єктів 
нерухомого майна, що перебувають у 
приватній власності фізичних або 
юридичних осіб 

18 739,1  18 739,1  

30000000 Доходи від операцій з капіталом 1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0 

31000000 
Надходження від продажу основного 
капіталу 

1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0 

31030000 

Кошти від відчуження майна, що 
належить Автономній Республіці 
Крим та майна, що перебуває в 
комунальній власності 

1 000,0  1 000,0 1 000,0 

40000000 Офіційні трансферти     

41000000 Від органів державного управління 8 591 237,9 8 312 330,8 278 907,1 0,0 

41020000 Дотації  872 018,1 872 018,1 0,0 0,0 

41020100 Базова дотація 130 413,6 130 413,6   

41020200 

Додаткова дотація з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 
фінансування переданих з державного 
бюджету видатків з утримання закладів 
освіти та охорони здоров'я 

741 604,5 741 604,5   

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Код 
Найменування доходів 

згідно із бюджетною класифікацією 
Разом 

Загальний 
фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 
у т. ч. 

бюджет 
розвитку 

41030000 Субвенції 7 719 219,8 7 440 312,7 278 907,1 0,0 

41030600 

Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на виплату 
допомоги сім`ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім`ям, особам, які 
не мають права на пенсію, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, 
тимчасової державної допомоги дітям, 
тимчасової державної соціальної 
допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але 
не набула права на пенсійну виплату, 
допомоги по догляду за особами з 
інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної 
виплати непрацюючій працездатній 
особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю I групи, а також за особою, 
яка досягла 80-річного віку 

2 996 746,5 2 996 746,5   

41030800 

Субвенція 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 

3 116 304,1 3 116 304,1   

41031000 

Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на надання пільг та 
житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу 

60 682,8 60 682,8   

41032600 

Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на придбання 
медикаментів та виробів медичного 
призначення для забезпечення швидкої 
медичної допомоги 

4 907,1 4 907,1   

41033600 

Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на відшкодування 
вартості лікарських засобів для 
лікування окремих захворювань 

35 560,7 35 560,7   

41033700 

Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на придбання 
витратних матеріалів для закладів 
охорони здоров'я та лікарських засобів 
для інгаляційної анестезії 

674,7 674,7   

41033900 
Освітня субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам 

209 303,4 209 303,4   

41034200 
Медична субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам 

942 371,4 942 371,4   

 
 
 
 
 



 
 

Код 
Найменування доходів 

згідно із бюджетною класифікацією 
Разом 

Загальний 
фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 
у т. ч. 

бюджет 
розвитку 

41035800 

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  

15 502,5 15 502,5   

 

Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на проектні, 
будівельно-ремонтні роботи, придбання 
житла та приміщень для розвитку 
сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, та 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
осіб з їх числа 

8 259,5 8 259,5   

 

Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на фінансове 
забезпечення будівництва, 
реконструкції, ремонту і утримання 
автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення, 
вулиць і доріг комунальної власності у 
населених пунктах 

278 907,1  278 907,1  

 
Субвенція з державного бюджету 
обласному бюджету на будівництво 
сучасного біатлонного комплексу 

50 000,0 50 000,0   

 Всього доходів  9 481 692,2 9 008 481,2 473 211,0 1 000,0 

 
 
 

Начальник організаційного відділу 
виконавчого апарату обласної  
ради – заступник керуючого  
справами обласної ради Любов Романів 



Додаток 2 
до рішення обласної ради 
від 22.12.2017. № 738-19/2017 

 

 

Фінансування обласного бюджету на 2018 рік 

(тис. грн.) 

Код 
Найменування 

згідно з класифікацією фінансування 
бюджету 

Всього Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 
у т. ч. бюджет 

розвитку 

200000 Внутрішнє фінансування 0,0 -107 965,0 107 965,0 107 965,0 

208000 
Фінансування за рахунок зміни залишків 
коштів бюджетів 

0,0 -107 965,0 107 965,0 107 965,0 

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду) 

0,0 -107 965,0 107 965,0 107 965,0 

600000 Фінансування за активними операціями 0,0 -107 965,0 107 965,0 107 965,0 

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду) 

0,0 -107 965,0 107 965,0 107 965,0 

 
 
 
Начальник організаційного відділу 
виконавчого апарату обласної  
ради – заступник керуючого  
справами обласної ради Любов Романів 

 



Додаток 3 
до рішення обласної ради 
від 22.12.2017. № 738-19/2017 

 

Розподіл видатків обласного бюджету на 2018 рік 

(тис. грн.) 

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Код 
ТПКВК 

МБ / 
ТКВБ 
МС 

Код 
ФКВКБ 

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 
програми або напряму видатків згідно з 
типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

РАЗОМ 
Всього 

видатки 
споживання 

з них 

Всього 
видатки 

споживання 

з них 

розвитку 

з них 

оплата 
праці 

комунальні 
послуги та 
енергоносії 

оплата 
праці 

комунальні 
послуги та 
енергоносії 

бюджет 
розвитку 

з них 
капітальні видатки за 

рахунок коштів, що 
передаються із 

загального фонду до 
бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 

0100000   Обласна рада 52 669,40 52 669,40 12 882,40 451,60 150,00 150,00  11,00    52 819,40 

0110000   Обласна рада 52 669,40 52 669,40 12 882,40 451,60 150,00 150,00  11,00    52 819,40 

0110150 0150 0111 
Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради 

15 213,70 15 213,70 11 300,00 423,00 50,00 50,00      15 263,70 

0110170 0170 0131 
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад 
та посадових осіб місцевого самоврядування 

83,00 83,00          83,00 

0110180 0180 0133 Інші діяльність у сфері державного управління 28 230,00 28 230,00 1582,4 28,60 100,00 100,00  11,00    28 330,00 

0118410 8410 0830 
Фінансова підтримка засобів масової 
інформації 

9 142,70 9 142,70          9 142,70 

0200000   
Івано-Франківська обласна державна 
адміністрація 

7 465,30 7 465,30 4 131,20 168,00 158,00 158,00 26,50 3,00    7 623,30 

0220000   
Господарське управління 
облдержадміністрації  

7 465,30 7 465,30 4 131,20 168,00 158,00 158,00 26,50 3,00    7 623,30 

0220180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 5 300,00 5 300,00 2 495,00 106,00 100,00 100,00      5 400,00 

0221140 1140 0950 
Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів 
закладами післядипломної освіти 

2 165,30 2 165,30 1 636,20 62,00 58,00 58,00 26,50 3,00    2 223,30 

0600000   
Департамент освіти, науки та молодіжної 
політики облдержадміністрації 

692 090,2 692 090,2 322 896,20 37 426,50 33 950,20 15 298,20 1 974,70 823,10 18 652,00 16 508,00 16 508,00 726 040,4 

0610000   
Департамент освіти, науки та молодіжної 
політики облдержадміністрації 

692 090,2 692 090,2 322 896,20 37 426,50 33 950,20 15 298,20 1 974,70 823,10 18 652,00 16 508,00 16 508,00 726 040,4 

0611040 1040 0922 

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми школами-інтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами 

27 601,90 27 601,90 18 223,50 1 616,10 21,00 21,00      27 622,90 

0611060 1060 0910 

Забезпечення належних умов для виховання та 
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих будинках,  
у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях 
патронатного вихователя 

13 822,70 13 822,70 9 109,90 1 073,10 25,00 25,00      13 847,70 

0611070 1070 0922 

Надання загальної середньої освіти 
спеціальними загальноосвітніми школами-
інтернатами, школами та іншими навчальними 
закладами для дітей, які потребують корекції 
фізичного та (або) розумового розвитку 

158 495,80 158 495,80 106 148,60 12 373,00 496,90 440,90 25,00 10,00 56,00   158 992,70 

0611080 1080 0922 

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 

45 385,50 45 385,50 27 033,00 4 141,40 1 811,00 310,00   1 501,00   47 196,50 

 



Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Код 
ТПКВК 

МБ / 
ТКВБ 
МС 

Код 
ФКВКБ 

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 
програми або напряму видатків згідно з 
типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

РАЗОМ 
Всього 

видатки 
споживання 

з них 

Всього 
видатки 

споживання 

з них 

розвитку 

з них 

оплата 
праці 

комунальні 
послуги та 
енергоносії 

оплата 
праці 

комунальні 
послуги та 
енергоносії 

бюджет 
розвитку 

з них 
капітальні видатки за 

рахунок коштів, що 
передаються із 

загального фонду до 
бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 

0611090 1090 0960 
Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми 

25 079,10 25 079,10 19 290,30 882,50 204,70 194,70 28,20 61,60 10,00   25 283,80 

0611110 1110 0930 
Підготовка кадрів професійно-технічними 
закладами та іншими закладами освіти 

203 322,20 203 322,20 118 596,90 15 269,20 7 908,00 7 503,00 1 613,50 672,00 405,00   211 230,20 

0611120 1120 0941 
Підготовка кадрів вищими навчальними 
закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, 
технікумами, училищами) 

167 119,10 167 119,10   6 047,60 5 905,60   142,00   173 166,70 

0611140 1140 0950 
Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів 
закладами післядипломної освіти  

18 998,40 18 998,40 14 232,00 883,40 929,40 721,40 308,00 49,20 208,00 208,00 208,00 19 927,80 

0611160 1160  
Інші програми, заклади та заходи у сфері 
освіти 

12 408,90 12 408,90 3 442,20 7,20 16 280,00 80,00   16 200,00 16 200,00 16 200,00 28 688,90 

0611161 1161 0990 
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти 

4 568,90 4 568,90 3 309,20 7,20 80,00 80,00      4 648,90 

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 7 840,00 7 840,00 133,00  16 200,00    16 200,00 16 200,00 16 200,00 24 040,00 

0613130 3130  
Реалізація державної політики у молодіжній 
сфері 

760,00 760,00          760,00 

0613131 3131 1040 
Здійснення заходів та реалізація проектів на 
виконання Державної цільової соціальної 
програми "Молодь України" 

760,00 760,00          760,00 

0613140 3140 1040 

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів 
з оздоровлення дітей, що здійснюються за 
рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи) 

7 400,00 7 400,00          7 400,00 

0615030 5030  
Розвиток дитячо-юнацького та резервного 
спорту 

11 696,60 11 696,60 6 819,80 1 180,60 126,60 96,60  30,30 30,00   11 823,20 

0615031 5031 0810 
Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

11 696,60 11 696,60 6 819,80 1 180,60 126,60 96,60  30,30 30,00   11 823,20 

0618410 8410 0830 
Фінансова підтримка засобів масової 
інформації 

    100,00    100,00 100,00 100,00 100,00 

1100000   Управління спорту облдержадміністрації 36 694,50 36 694,50 8 910,00 83,00 15,00    15,00 15,00 15,00 36 709,50 

1110000   Управління спорту облдержадміністрації 36 694,50 36 694,50 8 910,00 83,00 15,00    15,00 15,00 15,00 36 709,50 

1115010 5010  Проведення спортивної роботи в регіоні 5 650,00 5 650,00          5 650,00 

1115011 5011 0810 
Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту 

4 550,00 4 550,00          4 550,00 

1115012 5012 0810 
Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту 

1 100,00 1 100,00          1 100,00 

1115020 5020  
Здійснення фізкультурно-спортивної та 
реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю 

2 304,60 2 304,60 1 617,10 32,80        2 304,60 

1115021 5021 0810 
Утримання центрів фізичної культури і 
спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних 
шкіл 

2 154,60 2 154,60 1 617,10 32,80        2 154,60 

1115022 5022 0810 
Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань та заходів зі спорту осіб з 
інвалідністю 

150,00 150,00          150,00 

1115030 5030  
Розвиток дитячо-юнацького та резервного 
спорту 

22 910,50 22 910,50 6 802,90 38,10 15,00    15,00 15,00 15,00 22 925,50 

1115031 5031 0810 
Утримання та навчально-тренувальна 
робота комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл 

6 091,80 6 091,80 4 639,60 24,60 15,00    15,00 15,00 15,00 6 106,80 

 



Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Код 
ТПКВК 

МБ / 
ТКВБ 
МС 

Код 
ФКВКБ 

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 
програми або напряму видатків згідно з 
типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

РАЗОМ 
Всього 

видатки 
споживання 

з них 

Всього 
видатки 

споживання 

з них 

розвитку 

з них 

оплата 
праці 

комунальні 
послуги та 
енергоносії 

оплата 
праці 

комунальні 
послуги та 
енергоносії 

бюджет 
розвитку 

з них 
капітальні видатки за 

рахунок коштів, що 
передаються із 

загального фонду до 
бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 

1115032 5032 0810 
Фінансова підтримка дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл фізкультурно-спортивних 
товариств 

11 988,20 11 988,20          11 988,20 

1115033 5033 0810 
Забезпечення підготовки спортсменів 
школами вищої спортивної майстерності  

4 830,50 4 830,50 2 163,30 13,50        4 830,50 

1115040 5040  Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури 981,60 981,60          981,60 

1115041 5041 0810 
Утримання та фінансова підтримка 
спортивних споруд 

981,60 981,60          981,60 

1115050 5050  Підтримка фізкультурно-спортивного руху 999,00 999,00          999,00 

1115053 5053 0810 
Фінансова підтримка на утримання місцевих 
осередків (рад) всеукраїнських організацій 
фізкультурно-спортивної спрямованості 

999,00 999,00          999,00 

1115060 5060  
Інші заходи з розвитку фізичної культури та 
спорту 

3 848,80 3 848,80 490,00 12,10        3 848,80 

1115061 5061 0810 

Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" 
та проведення фізкультурно-масових заходів 
серед населення регіону 

1 030,90 1 030,90 490,00 12,10        1 030,90 

1115062 5062 0810 
Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні 

2 817,90 2 817,90          2 817,90 

0700000   
Департамент охорони здоров'я 
облдержадміністрації 

1 066 220,20 1 066 220,20 3 478,90 147,40 39 717,60 27 546,60   12 171,00 10 460,00 10 460,00 1 105 937,80 

0710000   
Департамент охорони здоров'я 
облдержадміністрації 

1 066 220,20 1 066 220,20 3 478,90 147,40 39 717,60 27 546,60   12 171,00 10 460,00 10 460,00 1 105 937,80 

0711120 1120 0941 
Підготовка кадрів вищими навчальними 
закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, 
технікумами, училищами) 

23 665,60 23 665,60   15 300,00 14 866,00   434,00   38 965,60 

0711140 1140 0950 
Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів 
закладами післядипломної освіти  

2 109,50 2 109,50 1 758,30         2 109,50 

0712010 2010 0731 
Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню 

210 855,30 210 855,30   2 700,00 2 200,00   500,00   213 555,30 

0712020 2020 0732 
Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню 

345 295,90 345 295,90   5 622,10 4 852,10   770,00 500,00 500,00 350 918,00 

0712030 2030 0733 
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, 
породіллям та новонародженим 

39 769,20 39 769,20   30,00 30,00      39 799,20 

0712040 2040 0734 Санаторно-курортна допомога населенню 48 298,50 48 298,50   275,00 275,00      48 573,50 

0712050 2050 0761 
Медико-соціальний захист дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування 

11 780,10 11 780,10          11 780,10 

0712060 2060 0762 Створення банків крові та її компонентів 11 036,70 11 036,70   995,00 595,00   400,00   12 031,70 

0712070 2070 0724 

Екстрена та швидка медична допомога 
населенню (в тому числі кошти субвенції з 
державного бюджету на придбання 
медикаментів та виробів медичного 
призначення для забезпечення швидкої 
медичної допомоги в сумі 4 907,1 млн. грн.) 

198 802,20 198 802,20          198 802,20 

0712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню 7 855,70 7 855,70   4 818,50 4 711,50   107,00   12 674,20 

0712120 2120 0740 
Інформаційно-методичне та просвітницьке 
забезпечення в галузі охорони здоров'я  

3 485,70 3 485,70   105,00 5,00   100,00 100,00 100,00 3 590,70 

0712130 2130 0763 
Проведення незалежної медико-соціальної 
експертизи (МСЕК) 

8 393,50 8 393,50          8 393,50 
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0712140 2140  
Програми і централізовані заходи у галузі 
охорони здоров'я  

34 193,10 34 193,10   200,00    200,00 200,00 200,00 34 393,10 

0712142 2142 0763 
Програми і централізовані заходи боротьби з 
туберкульозом 

1 400,00 1 400,00   200,00    200,00 200,00 200,00 1 600,00 

0712143 2143 0763 
Програми і централізовані заходи 
профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу 

1 500,00 1 500,00          1 500,00 

0712144 2144 0763 

Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет (в тому числі 
цільові видатки на лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет в сумі 
20393,1 тис. грн.) 

21 793,10 21 793,10          21 793,10 

0712145 2145 0763 
Централізовані заходи з лікування 
онкологічних хворих 

9 500,00 9 500,00          9 500,00 

0712150 2150  
Інші програми, заклади та заходи у сфері 
охорони здоров'я  

117 913,40 117 913,40 1 506,60  9 616,00 12,00   9 604,00 9 604,00 9 604,00 127 529,40 

0712151 2151 0763 
Забезпечення діяльності інших закладів у 
сфері охорони здоров'я  

18 670,00 18 670,00 1 506,60  252,00 12,00   240,00 240,00 240,00 18 922,00 

0712152 2152 0763 

Інші програми та заходи у сфері охорони 
здоров'я (в тому числі субвенція з державного 
бюджету на придбання витратних матеріалів 
для закладів охорони здоров'я та лікарських 
засобів для інгаляційної анестезії – 674,7 тис. 
грн.) 

99 243,40 99 243,40   9 364,00    9 364,00 9 364,00 9 364,00 108 607,40 

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек  2 765,80 2 765,80 214,00 147,40 56,00    56,00 56,00 56,00 2 821,80 

0900000   
Служба у справах дітей 
облдержадміністрації  

7 091,30 7 091,30 4 272,00 642,00 1 810,00    1 810,00 1 810,00 1 810,00 8 901,30 

0910000   
Служба у справах дітей 
облдержадміністрації  

7 091,30 7 091,30 4 272,00 642,00 1 810,00    1 810,00 1 810,00 1 810,00 8 901,30 

0913110 3110  
Заклади і заходи з питань дітей та їх 
соціального захисту 

7 091,30 7 091,30 4 272,00 642,00 1 810,00    1 810,00 1 810,00 1 810,00 8 901,30 

0913111 3111 1040 
Утримання закладів, що надають соціальні 
послуги дітям, які опинились у складних 
життєвих обставинах  

7 018,90 7 018,90 4 272,00 642,00        7 018,90 

0913112 3112 1040 
Заходи державної політики з питань дітей та їх 
соціального захисту 

72,40 72,40   1 810,00    1 810,00 1 810,00 1 810,00 1 882,40 

0800000   
Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації 

104 320,10 104 320,10 53 910,80 11 111,30 21 564,80 19 097,70 722,60  2 467,10 1 526,90 1 526,90 125 884,90 

0810000   
Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації 

104 320,10 104 320,10 53 910,80 11 111,30 21 564,80 19 097,70 722,60  2 467,10 1 526,90 1 526,90 125 884,90 

0813100 3100  

Надання соціальних та реабілітаційних 
послуг громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю в 
установах соціального обслуговування 

84 551,60 84 551,60 51 259,00 10 780,60 18 618,00 17 923,90   694,10 26,90 26,90 103 169,60 

0813101 3101 1010 

Забезпечення соціальними послугами 
стаціонарного догляду з наданням місця для 
проживання дітей з вадами фізичного та 
розумового розвитку 

25 538,30 25 538,30 15 573,00 3 108,20 4 872,60 4 542,60   330,00   30 410,90 
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0813102 3102 1020 

Забезпечення соціальними послугами 
стаціонарного догляду з наданням місця для 
проживання, всебічної підтримки, захисту та 
безпеки осіб, які не можуть вести 
самостійний спосіб життя через похилий вік, 
фізичні та розумові вади, психічні 
захворювання або інші хвороби 

54 612,00 54 612,00 32 691,70 7 521,40 13 745,40 13 381,30   364,10 26,90 26,90 68 357,40 

0813105 3105 1010 
Надання реабілітаційних послуг особам з 
інвалідністю та дітям з інвалідністю  

4 401,30 4 401,30 2 994,30 151,00        4 401,30 

0813110 3110  
Заклади і заходи з питань дітей та їх 
соціального захисту 

824,20 824,20 510,80 141,00        824,20 

0813111 3111 1040 
Утримання закладів, що надають соціальні 
послуги дітям, які опинились у складних 
життєвих обставинах  

824,20 824,20 510,80 141,00        824,20 

0813120 3120  
Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення 

1 735,70 1 735,70 1 209,40 43,30        1 735,70 

0813121 3121 1040 
Утримання та забезпечення діяльності 
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді 

1 735,70 1 735,70 1 209,40 43,30        1 735,70 

0813170 3170  
Забезпечення реалізації окремих програм 
для осіб з інвалідністю 

712,00 712,00          712,00 

0813171 3171 1010 

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю 
на бензин, ремонт, технічне обслуговування 
автомобілів, мотоколясок і на транспортне 
обслуговування 

707,00 707,00          707,00 

0813172 3172 1010 
Встановлення телефонів особам з 
інвалідністю I і II груп 

5,00 5,00          5,00 

0813240 3240  Інші заклади та заходи  16 496,60 16 496,60 931,60 146,40 2 946,80 1 173,80 722,60  1 773,00 1 500,00 1 500,00 19 443,40 

0813241 3241 1090 
Забезпечення діяльності інших закладів у 
сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення 

1 525,60 1 525,60 931,60 146,40        1 525,60 

0813242 3242 1090 
Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення 

14 971,00 14 971,00   2 946,80 1 173,80 722,60  1 773,00 1 500,00 1 500,00 17 917,80 

1000000   
Управління культури, національностей та 
релігій облдержадміністрації 

127 887,60 127 887,60 28 005,40 2 860,50 5 493,20 2 458,20 468,30 28,90 3 035,00 2 531,70 2 531,70 133 380,80 

1010000   
Управління культури, національностей та 
релігій облдержадміністрації 

127 887,60 127 887,60 28 005,40 2 860,50 5 493,20 2 458,20 468,30 28,90 3 035,00 2 531,70 2 531,70 133 380,80 

1011120 1120 0941 
Підготовка кадрів вищими навчальними 
закладами I - II рівнів акредитації (коледжами, 
технікумами, училищами)  

34 400,20 34 400,20   586,90 493,00   93,90   34 987,10 

1014010 4010 0821 Фінансова підтримка театрів  33 284,80 33 284,80          33 284,80 

1014020 4020 0822 
Фінансова підтримка філармоній, художніх і 
музичних колективів, ансамблів, концертних та 
циркових організацій  

15 357,70 15 357,70          15 357,70 

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек  12 842,20 12 842,20 9 536,80 720,30 465,70 34,00   431,70 431,70 431,70 13 307,90 

1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок  24 259,30 24 259,30 15 282,40 2 004,10 2 290,60 1 886,20 468,30 28,90 404,40   26 549,90 

1014060 4060 0828 
Забезпечення діяльності палаців і будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та інших 
клубних закладів  

2 851,70 2 851,70 2 140,30 122,00 50,00 45,00   5,00   2 901,70 

1014080 4080  
Інші заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва  

4 891,70 4 891,70 1 045,90 14,10 2 100,00    2 100,00 2 100,00 2 100,00 6 991,70 
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1014081 4081 0829 
Забезпечення діяльності інших закладів в 
галузі культури і мистецтва 

2 545,50 2 545,50 1 045,90 14,10        2 545,50 

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва  2 346,20 2 346,20   2 100,00    2 100,00 2 100,00 2 100,00 4 446,20 

2400000   
Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації 

2 573,10 2 573,10 447,00 14,00 200,00 200,00      2 773,10 

2410000   
Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації 

2 573,10 2 573,10 447,00 14,00 200,00 200,00      2 773,10 

2411110 1110 0930 
Підготовка кадрів професійно-технічними 
закладами та іншими закладами освіти 

573,10 573,10 447,00 14,00        573,10 

2417100 7100  
Сільське, лісове, рибне господарство та 
мисливство 

2 000,00 2 000,00   200,00 200,00      2 200,00 

2417110 7110 0421 
Реалізація програм в галузі сільського 
господарства 

2 000,00 2 000,00   100,00 100,00      2 100,00 

2417150 7150 0422 
Реалізація програм у галузі лісового 
господарства і мисливства 

    100,00 100,00      100,00 

2500000   
Управління міжнародного співробітництва, 
євроінтеграції, туризму та інвестицій 
облдержадміністрації 

2 165,00 2 165,00          2 165,00 

2510000   
Управління міжнародного співробітництва, 
євроінтеграції, туризму та інвестицій 
облдержадміністрації 

2 165,00 2 165,00          2 165,00 

2517600 7600  
Інші програми та заходи, пов`язані з 
економічною діяльністю 

2 165,00 2 165,00          2 165,00 

2517620 7620  Розвиток готельного господарства та туризму 1 240,00 1 240,00          1 240,00 

2517622 7622 0470 
Реалізація програм і заходів в галузі туризму 
та курортів 

1 240,00 1 240,00          1 240,00 

2517630 7630 0470 
Реалізація програм і заходів в галузі 
зовнішньоекономічної діяльності 

925,00 925,00          925,00 

2700000   
Департамент економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури 
облдержадміністрації 

3 450,00 3 450,00          3 450,00 

2710000   
Департамент економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури 
облдержадміністрації 

3 450,00 3 450,00          3 450,00 

2717600 7600  
Інші програми та заходи, пов`язані з 
економічною діяльністю 

3 450,00 3 450,00          3 450,00 

2717610 7610 0411 
Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва 

100,00 100,00          100,00 

2717640 7640 0470 Заходи з енергозбереження 2 800,00 2 800,00          2 800,00 

2717690 7690  Інша економічна діяльність 550,00 550,00          550,00 

2717693 7693 0490 
Інші заходи, пов'язані з економічною 
діяльністю  

550,00 550,00          550,00 

2900000   
Управління з питань цивільного захисту 
облдержадміністрації  

6 378,10 6 378,10 3 985,10 144,90 200,00    200,00 200,00 200,00 6 578,10 

2910000   
Управління з питань цивільного захисту 
облдержадміністрації  

6 378,10 6 378,10 3 985,10 144,90 200,00    200,00 200,00 200,00 6 578,10 

2918100 8100  
Захист населення і територій від 
надзвичайних ситуацій техногенного 
природного характеру 

6 378,10 6 378,10 3 985,10 144,90 200,00    200,00 200,00 200,00 6 578,10 

2918120 8120 0320 Заходи з організації рятування на водах 3 154,20 3 154,20 2 295,80 114,10 200,00    200,00 200,00 200,00 3 354,20 

 



 

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Код 
ТПКВК 

МБ / 
ТКВБ 
МС 

Код 
ФКВКБ 

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 
програми або напряму видатків згідно з 
типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

РАЗОМ 
Всього 

видатки 
споживання 

з них 

Всього 
видатки 

споживання 

з них 

розвитку 

з них 

оплата 
праці 

комунальні 
послуги та 
енергоносії 

оплата 
праці 

комунальні 
послуги та 
енергоносії 

бюджет 
розвитку 

з них 
капітальні видатки за 

рахунок коштів, що 
передаються із 

загального фонду до 
бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 

2918110 8110 0320 
Заходи із запобігання та ліквідації 
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 
лиха 

3 223,90 3 223,90 1 689,30 30,80        3 223,90 

1500000   

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

534,60 534,60   464 236,20 401 963,80   62 272,40 62 272,40 61 272,40 464 770,80 

1510000   

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

534,60 534,60   464 236,20 401 963,80   62 272,40 62 272,40 61 272,40 464 770,80 

1516000 6000  Житлово-комунальне господарство 534,60 534,60   4 000,00    4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 534,60 

1516030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів     2 000,00    2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

1516040 6040 0620 Заходи, пов`язані з поліпшенням питної води      2 000,00    2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

1516084 6084 0610 

Витрати, пов'язані з наданням та 
обслуговуванням пільгових довгострокових 
кредитів, наданих громадянам на 
будівництво/реконструкцію/придбання житла 

534,60 534,60          534,60 

1517300 7300  Будівництво та регіональний розвиток     44 272,40    44 272,40 44 272,40 43 272,40 44 272,40 

1517330 7330 0443 

Будівництво інших об`єктів соціальної та 
виробничої інфраструктури комунальної 
власності (в тому числі регіональна цільова 
програма "Духовне життя" на 2016-2020 роки) 

    43 400,00    43 400,00 43 400,00 42 400,00 43 400,00 

1517350 7350 0443 
Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної документації) 

    500,00    500,00 500,00 500,00 500,00 

1517340 7340 0443 
Проектування, реставрація та охорона пам`яток 
архітектури 

    372,40    372,40 372,40 372,40 372,40 

1517400 7440  
Транспорт та транспортна інфраструктура, 
дорожнє господарство 

    292 907,10 278 907,10   14 000,00 14 000,00 14 000,00 292 907,10 

1517440 7440 0456 
Утримання та розвиток транспортної 
інфраструктури  

    14 000,00    14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 

1517462 7462 0456 
Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції 
з державного бюджету 

    278 907,10 278 907,10      278 907,10 

1518300 8300  
Охорона навколишнього природного 
середовища 

    123 056,70 123 056,70      123 056,70 

1518311 8311 0511 
Охорона і раціональне використання природних 
ресурсів 

    123 056,70 123 056,70      123 056,70 

2300000 8400  
Управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації 

1 600,00 1 600,00          1 600,00 

2310000 8400  
Управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації 

1 600,00 1 600,00          1 600,00 

2318410 8410 0830 
Фінансова підтримка засобів масової 
інформації 

1 200,00 1 200,00          1 200,00 

2318420 8420 0830 Інші заходи у сфері засобів масової інформації 400,00 400,00          400,00 

 
 
 



Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 
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МБ / 
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ФКВКБ 
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типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС 

Загальний фонд Спеціальний фонд 
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Всього 
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споживання 
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Всього 
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споживання 
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розвитку 
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оплата 
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капітальні видатки за 

рахунок коштів, що 
передаються із 

загального фонду до 
бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 

3700000   Департамент фінансів облдержадміністрації  6 780 817,20 6 780 817,20   13 641,00    13 641,00 13 641,00 13 641,00 6 794 458,20 

3710000   Департамент фінансів облдержадміністрації  6 780 817,20 6 780 817,20   13 641,00    13 641,00 13 641,00 13 641,00 6 794 458,20 

   в т. ч. загальнообласні видатки              

3719710 9710 0180 
Субвенція на утримання об'єктів спільного 
користування чи ліквідацію негативних наслідків 
діяльності об'єктів спільного користування  

2 989,00 2 989,00          2 989,00 

   
Субвенція з державного бюджету обласному 
бюджету на будівництво сучасного біатлонного 
комплексу 

50 000,00 50 000,00          50 000,00 

3719770 9770 0180 
Інші субвенції місцевим бюджетам, в тому 
числі на: 

10 292,80 10 292,80   13 641,00    13 641,00 13 641,00 13 641,00 23 933,80 

   додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА 2 148,00 2 148,00          2 148,00 

   
поховання померлих (загиблих) учасників 
бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок 
війни 

780,60 780,60          780,60 

   
пільги на медичне обслуговування громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи 

1 205,00 1 205,00          1 205,00 

   

здійснення щомісячної виплати дітям до 
18 років та неповнолітнім братам і сестрам 
загиблих під час масових акцій громадського 
протесту в період з 21 листопада 2013 року по 
21 лютого 2014 року в розмірі прожиткового 
мінімуму, визначеного законом про Державний 
бюджет України на відповідний рік  

120,00 120,00          120,00 

   

додаткову виплату бійцям - добровольцям, які 
брали участь у захисті територіальної цілісності 
та державного суверенітету на Сході України, з 
розрахунку 500,0 грн. в місяць на одну особу  

830,00 830,00          830,00 

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

5 209,20 5 209,20   13 641,00    13 641,00 13 641,00 13 641,00 18 850,20 

3719130 9130 0180 

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони здоров'я 
за рахунок відповідної додаткової дотації з 
державного бюджету  

479 334,30 479 334,30          479 334,30 

   
Субвенції місцевим бюджетам за рахунок 
відповідних субвенцій з державного 
бюджету на:  

6 233 101,10 6 233 101,10          6 233 101,10 

3719210 9210 0180 

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 

3 116 304,10 3 116 304,10          3 116 304,10 

3719220 9220 0180 
надання пільг та житлових субсидій населенню 
на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу 

60 682,80 60 682,80          60 682,80 
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3719230 9230 0180 

виплату допомоги сім`ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім`ям, особам, які не 
мають права на пенсію, особам з інвалідністю, 
дітям з інвалідністю, тимчасової державної 
допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи 
внаслідок психічного розладу, компенсаційної 
виплати непрацюючій працездатній особі, яка 
доглядає за особою з інвалідністю I групи, а 
також за особою, яка досягла 80-річного віку 

2 996 746,50 2 996 746,50          2 996 746,50 

3719250 9250 0180 

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 

15 502,50 15 502,50          15 502,50 

3719270 9270 0180 

проектні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та приміщень для розвитку 
сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, та забезпечення 
житлом дітей-сиріт, дітей, осіб з їх числа 

8 259,50 8 259,50          8 259,50 

3719460 9460 0180 
відшкодування вартості лікарських засобів для 
лікування окремих захворювань 

35 560,70 35 560,70          35 560,70 

3719410 9410 0180 

здійснення переданих видатків у сфері охорони 
здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції 
(цільові видатки для придбання лікарських 
засобів, виробів медичного призначення, 
лабораторних реактивів для стаціонарних 
спеціалізованих закладів охорони здоров’я, що 
надають медичну допомогу громадянам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи) 

45,00 45,00          45,00 

3718700 8700 0133 Резервний фонд 5 100,00 5 100,00          5 100,00 

   ВСЬОГО ВИДАТКІВ 8 891 956,60 8 891 956,60 442 919,00 53 049,20 581 136,00 466 872,50 3 192,10 866,00 114 263,50 108 965,00 107 965,00 9 473 092,60 

 
 
 

Начальник організаційного відділу 
виконавчого апарату обласної  
ради – заступник керуючого  
справами обласної ради Любов Романів 
 
 



Додаток 4 
до рішення обласної ради 
від 22.12.2017. № 738-19/2017 

 

Повернення кредитів до обласного бюджету  
та розподіл надання кредитів з обласного бюджету в 2018 році 

(тис. грн.) 
Код 

програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Код 
ТПКВКМБ/ 
ТКВКБМС 

Код 
ФКВКБ 

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 
програми або напряму видатків згідно з 
типовою відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС 

Надання кредитів Повернення кредитів Кредитування – всього 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

з них 

Разом 
Загальний 

фонд 
Спеціальний 

фонд 

з них 

Разом 
Загальний 

фонд 
Спеціальний 

фонд 

з них 

Разом бюджет 
розвитку 

бюджет 
розвитку 

бюджет 
розвитку 

1500000   

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

8309,6 600,0  8909,6  -560,0  -560,0 8309,6 40,0  8349,6 

1510000   

Івано-Франківське регіональне 
управління ДСФУ "Державного 
фонду сприяння молодіжному 
житловому будівництву" 

8309,6 600,0  8909,6  -560,0  -560,0 8309,6 40,0  8349,6 

1518841 8841 1060 Надання кредиту  8309,6 600,0  8909,6     8309,6 600,0  8909,6 

1518842 8842 1060 Повернення кредиту      -560,0  -560,0 0,0 -560,0  -560,0 

2400000   
Департамент агропромислового 
розвитку облдержадміністрації 

250,0 395,0  645,0  -395,0  -395,0 250,0 0,0  250,0 

2410000   
Обласний фонд підтримки 
індивідуального житлового 
будівництва на селі  

250,0 395,0  645,0  -395,0  -395,0 250,0   250,0 

2418831 8831 1060 Надання кредиту  250,0 395,0  645,0     250,0 395,0  645,0 

2418832 8832 1060 Повернення кредиту      -395,0  -395,0 0,0 -395,0  -395,0 

2700000   
Департамент економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури 
облдержадміністрації 

0,0 1500,0  1500,0  -1500,0  -1500,0 0,0 0,0  0,0 

2710000   
Регіональний фонд підтримки 
підприємництва по Івано-
Франківській області 

 1500,0  1500,0  -1500,0  -1500,0 0,0   0,0 

2718861 8861 0490 Надання позичок  1500,0  1500,0     0,0 1500,0  1500,0 

2718862 8862 0490 Повернення позичок      -1500,0  -1500,0 0,0 -1500,0  -1500,0 

   ВСЬОГО ВИДАТКІВ 8559,6 2495,0  11054,6  -2455,0  -2455,0 8559,6 40,0  8599,6 

 
Начальник організаційного відділу 
виконавчого апарату обласної  
ради – заступник керуючого   
справами обласної ради Любов Романів 



Додаток 5 
до рішення обласної ради 
від 22.12.2017. № 738-19/2017 

 

Міжбюджетні трансферти з обласного бюджету іншим місцевим бюджетам на 2018 рік 

 
(тис. грн.) 

Код бюджету 
Назва місцевого бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

За рахунок трансфертів з державного бюджету За рахунок трансфертів з обласного бюджету 

Субвенції загального фонду Дотації Субвенції загального фонду 
Субвенція 

спеціального 
фонду 

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 

на виплату допомоги 
сім`ям з дітьми, 

малозабезпеченим 
сім`ям, особам, які не 

мають права на пенсію, 
особам з інвалідністю, 
дітям з інвалідністю, 

тимчасової державної 
допомоги дітям, 

тимчасової державної 
соціальної допомоги 

непрацюючій особі, яка 
досягла загального 

пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну 

виплату, допомоги по 
догляду за особами з 

інвалідністю І чи ІІ групи 
внаслідок психічного 

розладу, компенсаційної 
виплати непрацюючій 

працездатній особі, яка 
доглядає за особою з 
інвалідністю I групи, а 
також за особою, яка 

досягла 80-річного віку 

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 надання 
пільг та 

житлових 
субсидій 

населенню на 
придбання 
твердого та 

рідкого 
пічного 

побутового 
палива і 

скрапленого 
газу 

на 
відшкодування 

вартості 
лікарських 
засобів для 
лікування 
окремих 

захворювань 

на здійснення 
переданих 

видатків у сфері 
охорони здоров'я 
за рахунок коштів 

медичної 
субвенції (цільові 

видатки для 
придбання 
лікарських 

засобів, виробів 
медичного 

призначення, 
лабораторних 
реактивів для 
стаціонарних 

спеціалізованих 
закладів охорони 

здоров'я, що 
надають медичну 

допомогу 
громадянам, які 

постраждали 
внаслідок 

Чорнобильської 
катастрофи) 

дотація з 
місцевого 

бюджету на 
здійснення 

переданих з 
державного 

бюджету 
видатків з 
утримання 
закладів 
освіти та 
охорони 

здоров'я за 
рахунок 

відповідної 
додаткової 

дотації з 
державного 

бюджету 

на поховання 
померлих 
(загиблих) 
учасників 

бойових дій 
та осіб з 

інвалідністю 
внаслідок 

війни 

на пільги на 
медичне 

обслуговування 
громадянам, які 

постраждали 
внаслідок 

Чорнобильської 
катастрофи 

на 
додаткові 
виплати 

ветеранам 
ОУН-УПА 

на здійснення 
щомісячної 

виплати дітям 
до 18 років та 
неповнолітнім 

братам і 
сестрам 

загиблих під час 
масових акцій 
громадського 

протесту в 
період з 

21 листопада 
2013 року по 

21 лютого 
2014 року в 

розмірі 
прожиткового 

мінімуму, 
визначеного 
законом про 
Державний 

бюджет України 
на відповідний 

рік 

на додаткову 
виплату бійцям-
добровольцям, 

які брали участь 
у захисті 

територіальної 
цілісності та 
державного 

суверенітету на 
Сході України, з 

розрахунку 
500,0 грн. на 

місяць на одну 
особу 

Волинському 
обласному 

бюджету для 
Волинської 

обласної 
психіатричної 

лікарні № 2  
смт. Олика 

Львівському 
обласному 

бюджету для 
Львівської 

лікарні 
відновного 

лікування №2 
"Центр 

реабілітації 
ветеранів ОУН-
УПА "Говерла" 

Львівському 
обласному 

бюджету для 
обласної 
клінічної 
лікарні 

на виконання 
Програми 
розвитку 

місцевого 
самоврядування 

в Івано-
Франківській 

області на 2016-
2020 роки 

на виконання 
Програми 
розвитку 

місцевого 
самоврядування 

в Івано-
Франківській 

області на 2016-
2020 роки 

09301200000 Богородчанський р-н 575,1 219 400,0 162 578,6 3 511,0 2 350,0  28 380,4 29,8 26,5 114,0  39,0     1 268,3 

09302200000 Верховинський р-н 2 083,6 142 100,0 2 324,5 6 652,5 500,0  26 428,3 13,3 16,1 108,0  26,0    1 280,3 300,0 

09303200000 Галицький р-н 1 498,5 71 100,0 143 258,8 2 176,4 1 300,0  19 469,8 23,9 36,0 90,0  46,0    330,0 858,0 

09304200000 Городенківський р-н 175,4 94 700,0 177 049,5 1 315,9 1 100,0  27 421,0 25,7 41,1 72,0 24,0 46,0     900,0 

09305200000 Долинський р-н  368,0 224 000,0 166 917,7 2 824,5 1 800,0  35 677,1 41,8 50,5 162,0  19,0    400,0 1 090,0 

09306200000 Калуський р-н 535,5 99 000,0 139 237,4 3 042,5 1 600,0  16 910,8 35,0 27,2 54,0  19,0    295,0  

09307200000 Коломийський р-н 517,6 207 800,0 293 599,7 1 914,5 2 700,0  28 743,0 49,0 43,5 24,0 48,0 32,0    200,0 600,0 

09308200000 Косівський р-н 1 849,4 253 200,0 125 535,7 10 627,6 2 200,0  24 749,9 34,9 28,5 252,0  46,0     1 350,0 

09309200000 Надвірнянський р-н 589,4 372 500,0 258 011,8 10 303,0 2 400,0  33 187,8 56,6 60,2 210,0  26,0    600,0 617,0 

09310200000 Рогатинський р-н 101,7 70 000,0 137 902,9 1 618,2 1 000,0  19 405,2 19,8 34,4 120,0  19,0     868,0 

09311200000 Рожнятівський р-н 571,6 185 500,0 150 556,4 6 647,0 1 500,0  28 360,9 25,0 29,2 36,0  19,0    150,0  

09312200000 Снятинський р-н 805,1 108 946,5 181 844,1 2 786,3 1 300,0 19,0 23 775,3 30,1 313,5 126,0  46,0    813,6 975,0 

09313200000 Тисменицький р-н 868,3 157 500,0 247 424,5 1 341,4 2 000,0  30 859,8 42,6 44,3 144,0  26,0    200,0 600,0 

09314200000 Тлумацький р-н 23,6 113 400,0 122 174,8 1 428,0 1 000,0  15 597,2 21,1 26,3 72,0  26,0    205,3 1 144,7 

09202100000 м. Болехів  49 900,0 32 473,9 1 443,0 400,0   8,1 16,3 60,0  13,0      

09206100000 м. Бурштин 165,3 18 900,0 20 287,7 5,5 400,0   8,2 40,6 60,0  19,0      

09201100000 м. Івано-Франківськ 1 641,9 326 900,0 463 887,5 3,3 6 510,7 26,0  206,3 225,3 138,0 48,0 272,0     300,0 

09203100000 м. Калуш 2 067,8 108 700,0 118 329,6 24,0 3 700,0   47,6 73,5 114,0  52,0      

09204100000 м. Коломия 1 020,3 89 200,0 152 446,0 56,2 1 500,0   44,8 61,6 84,0  39,0      

09205100000 м. Яремче 44,4 84 000,0 20 463,0 2 962,0 300,0   17,0 10,4 84,0        

09501000000 
отг Верхнянська 
(Калуський район) 

      4 250,3          300,0 

09502000000 
отг Печеніжинська 
(Коломийський район) 

      7 753,6   24,0        

09503000000 

отг 
Старобогородчанська 
(Богородчанський 
район) 

      2 192,3          155,0 

09504000000 
отг Білоберізька 
(Верховинський район) 

      1 900,0          300,0 

09505000000 
отг Тлумацька 
(Тлумацький район) 

      7 204,6         225,0 300,0 

09506000000 
отг Більшівцівська 
(Галицький район) 

      3 332,2           

09507000000 
отг Витвицька 
(Долинський район) 

      4 299,5         10,0 515,0 

09508000000 
отг Космацька 
(Косівський район) 

      5 382,3           

 



Код бюджету 
Назва місцевого бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

За рахунок трансфертів з державного бюджету За рахунок трансфертів з обласного бюджету 

Субвенції загального фонду Дотації Субвенції загального фонду 
Субвенція 

спеціального 
фонду 

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 

на виплату допомоги 
сім`ям з дітьми, 

малозабезпеченим 
сім`ям, особам, які не 

мають права на пенсію, 
особам з інвалідністю, 
дітям з інвалідністю, 

тимчасової державної 
допомоги дітям, 

тимчасової державної 
соціальної допомоги 

непрацюючій особі, яка 
досягла загального 

пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну 

виплату, допомоги по 
догляду за особами з 

інвалідністю І чи ІІ групи 
внаслідок психічного 

розладу, компенсаційної 
виплати непрацюючій 

працездатній особі, яка 
доглядає за особою з 
інвалідністю I групи, а 
також за особою, яка 

досягла 80-річного віку 

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 надання 
пільг та 

житлових 
субсидій 

населенню на 
придбання 
твердого та 

рідкого 
пічного 

побутового 
палива і 

скрапленого 
газу 

на 
відшкодування 

вартості 
лікарських 
засобів для 
лікування 
окремих 

захворювань 

на здійснення 
переданих 

видатків у сфері 
охорони здоров'я 
за рахунок коштів 

медичної 
субвенції (цільові 

видатки для 
придбання 
лікарських 

засобів, виробів 
медичного 

призначення, 
лабораторних 
реактивів для 
стаціонарних 

спеціалізованих 
закладів охорони 

здоров'я, що 
надають медичну 

допомогу 
громадянам, які 

постраждали 
внаслідок 

Чорнобильської 
катастрофи) 

дотація з 
місцевого 

бюджету на 
здійснення 

переданих з 
державного 

бюджету 
видатків з 
утримання 
закладів 
освіти та 
охорони 

здоров'я за 
рахунок 

відповідної 
додаткової 

дотації з 
державного 

бюджету 

на поховання 
померлих 
(загиблих) 
учасників 

бойових дій 
та осіб з 

інвалідністю 
внаслідок 

війни 

на пільги на 
медичне 

обслуговування 
громадянам, які 

постраждали 
внаслідок 

Чорнобильської 
катастрофи 

на 
додаткові 
виплати 

ветеранам 
ОУН-УПА 

на здійснення 
щомісячної 

виплати дітям 
до 18 років та 
неповнолітнім 

братам і 
сестрам 

загиблих під час 
масових акцій 
громадського 

протесту в 
період з 

21 листопада 
2013 року по 

21 лютого 
2014 року в 

розмірі 
прожиткового 

мінімуму, 
визначеного 
законом про 
Державний 

бюджет України 
на відповідний 

рік 

на додаткову 
виплату бійцям-
добровольцям, 

які брали участь 
у захисті 

територіальної 
цілісності та 
державного 

суверенітету на 
Сході України, з 

розрахунку 
500,0 грн. на 

місяць на одну 
особу 

Волинському 
обласному 

бюджету для 
Волинської 

обласної 
психіатричної 

лікарні № 2  
смт. Олика 

Львівському 
обласному 

бюджету для 
Львівської 

лікарні 
відновного 

лікування №2 
"Центр 

реабілітації 
ветеранів ОУН-
УПА "Говерла" 

Львівському 
обласному 

бюджету для 
обласної 
клінічної 
лікарні 

на виконання 
Програми 
розвитку 

місцевого 
самоврядування 

в Івано-
Франківській 

області на 2016-
2020 роки 

на виконання 
Програми 
розвитку 

місцевого 
самоврядування 

в Івано-
Франківській 

області на 2016-
2020 роки 

09509000000 
отг Матеївецька 
(Коломийський район) 

      3 279,6         200,0 300,0 

09510000000 
отг Нижньовербізька 
(Коломийський район) 

      2 744,3           

09511000000 
отг П'ядицька 
(Коломийський район) 

      3 922,3           

09512000000 
отг Олешанська 
(Тлумацький район) 

      2 984,3         300,0  

09513000000 

отг Дзвиняцька 
(Богородчанський 
район) 

      3 358,8           

09514000000 
отг Рожнівська 
(Косівський район) 

      3 884,3           

09515000000 
отг Яблунівська 
(Косівський район) 

      4 894,0           

09516000000 
отг Переріслянська 
(Надвірнянський район) 

      3 293,0           

09517000000 
отг Ланчинська 
(Надвірнянський район) 

      3 129,0          600,0 

09518000000 
отг Заболотівська 
(Снятинський район) 

      7 646,6           

09519000000 
отг Ямницька 
(Тисменицький район) 

      4 264,1           

09520000000 

отг Брошнів-Осадська 
(Рожнятівський та 
Калуський райони) 

      3 235,4          300,0 

09521000000 
отг Войнилівська 
(Калуський район) 

      3 380,1           

09522000000 
отг Делятинська 
(Надвірнянський район) 

      8 848,3           

09523000000 
отг Спаська 
(Рожнятівський район) 

      1 413,6           

09100000000 Обласний бюджет             1 572,0 1 117,0 300,0   

 Всього 15 502,5 2 996 746,5 3 116 304,1 60 682,8 35 560,7 45,0 455 559,0 780,6 1 205,0 2 148,0 120,0 830,0 1 572,0 1 117,0 300,0 5 209,2 13 641,0 

 
 
 
 

Начальник організаційного відділу 
виконавчого апарату обласної  
ради – заступник керуючого  
справами обласної ради Любов Романів 



Додаток 6 
до рішення обласної ради 
від 22.12.2017. № 738-19/2017 

 

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів обласного бюджету у 2018 році 

(тис. грн.) 
Код 

програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Код 
ТПКВКМБ/ 
ТКВКБМС 

Код 
функціонально
ї класифікації 

видатків та 
кредитування 

бюджету 

Найменування 
згідно з типовою відомчою/типовою 

програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та 
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2700000  Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації    

2710000  Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації 3 450,00 1 500,00 4 950,00 

2717640 7640 0470 Заходи з енергозбереження 

Програма енергозбереження для населення Івано-Франківської області на 
2015-2018 роки 

1 200,00  1 200,00 

Цільова програма енергоефективності та розвитку сфери виробництва 
енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії Івано-Франківської області на 
2016-2020 роки 

1 600,00  1 600,00 

2717693 7693 0490 Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю 

Програма соціально-економічного і культурного розвитку області на 2018 рік 150,00  150,00 

Програма розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності області до 
2020 року 

400,00  400,00 

2717610 7610 0411 
Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва 

Регіональна цільова програма розвитку малого та середнього підприємництва 
в Івано-Франківській області на 2017-2018 роки 

100,00  100,00 

2718860 8860  
Бюджетні позички суб`єктам господарювання та їх 
повернення 

 1 500,00 1 500,00 

2718861 8861 0490 Надання позичок   0,00 

2718862 8862 0490 Повернення позичок  1 500,00 1 500,00 

2900000  Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації    

2910000  Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації 6 378,10 200,00 6 578,10 

    
Комплексна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту 
Івано-Франківської області на 2016-2020 роки; в тому числі підпрограми: 

   

2928120 8120 0320 Заходи з організації рятування на водах 
Підпрограма організації запобіжних та рятувальних заходів на водних об'єктах 
Івано-Франківської області на 2016-2020 роки 

3 154,20 200,00 3 354,20 

2918110 8110 0320 
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха 

Підпрограма накопичення обласного матеріального резерву для запобігання та 
ліквідації надзвичайних ситуацій на 2016-2020 роки 

150,00  150,00 

Підпрограма створення страхового фонду документації Івано-Франківської 
області на 2016-2020 роки 

12,40  12,40 

Підпрограма утримання обласної системи оповіщення та функціонування 
мобільно-оперативної групи обласної підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту на 2016-2020 роки. 

2 056,70  2 056,70 

Підпрограма забезпечення непрацюючого населення області засобами захисту 
органів дихання від небезпечних хімічних речовин на 2016-2020 роки 

100,00  100,00 

Підпрограма утримання обласних складів цивільного захисту (селище Отинія, 
селище Гвіздець Коломийського району) на 2016-2020 роки 

504,80  504,80 

Регіональна цільова програма "Духовне життя" на 2016-2020 роки 400,00  400,00 

2500000  Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції та розвитку туристичної інфраструктури облдержадміністрації    

2510000  Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції та розвитку туристичної інфраструктури облдержадміністрації 2 165,00 0,00 2 165,00 

2517622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів 
Комплексна регіональна цільова програма розвитку туризму в області на 2016-
2020 роки 

1 240,00  1 240,00 

2517630 7630 0470 
Реалізація програм і заходів в галузі 
зовнішньоекономічної діяльності 

Регіональна цільова програма розвитку міжнародного співробітництва області 
на 2016-2020 роки  

400,00  400,00 

Регіональна цільова програма сприяння залученню інвестицій в економіку 
Івано-Франківської області на 2016-2020 роки 

525,00  525,00 
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2400000  Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації    

2410000  Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації 2 250,00 595,00 2 845,00 

2417110 7110 0421 Реалізація програм в галузі сільського господарства 
Комплексна програма розвитку агропромислового комплексу та сільських 
територій Івано-Франківської області на 2016- 2020 роки 

2 000,00 100,00 2 100,00 

2417150 7150 0422 
Реалізація програм у галузі лісового господарства і 
мисливства 

Регіональна програма відтворення, поліпшення, раціонального використання 
та охорони лісових ресурсів Івано-Франківського обласного комунального 
агролісогосподарського підприємства "Івано-Франківськоблагроліс" на  
2016-2020 роки 

 100,00 100,00 

2418830 8830  
Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам 
житла на селі та їх повернення 

Регіональна цільова програма підтримки індивідуального житлового 
будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського 
населення "Власний дім" на 2016-2020 роки 

250,00 395,00 645,00 

2418831 8831 1060 Надання кредиту 250,00  250,00 

2418832 8832 1060 Повернення кредиту  395,00 395,00 

1500000  Департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації    

1510000  Департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації 8 844,20 143 929,10 152 773,30 

1516030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 
Регіональна цільова програма зовнішнього освітлення селищних та сільських 
населених пунктів області до 2020 року 

 2 000,00 2 000,00 

1516040 6040 0620 Заходи, пов`язані з поліпшенням питної води Регіональна цільова програма "Питна вода" на 2012-2020 роки  2 000,00 2 000,00 

1517350 7350 0443 
Розроблення схем планування та забудови територій 
(містобудівної документації) 

Регіональна цільова програма ведення містобудівного кадастру Івано-
Франківської області на 2017-2019 роки 

 500,00 500,00 

1517340 7340 0443 
Проектування, реставрація та охорона пам`яток 
архітектури 

Регіональна цільова програма паспортизації пам'яток містобудування та 
архітектури місцевого значення Івано-Франківської області на 2016-2020 роки 

 372,40 372,40 

1517330 7330 0443 
Будівництво інших об`єктів соціальної та виробничої 
інфраструктури комунальної власності 

Регіональна цільова програма "Духовне життя" на 2016-2020 роки  1 400,00 1 400,00 

1517440 7440 0456 Утримання та розвиток транспортної інфраструктури 
Регіональна програма будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів 
дорожньо-транспортної інфраструктури Івано-Франківської області до  
2020 року 

 14 000,00 14 000,00 

1518840 8840  
Довгострокові кредити громадянам на 
будівництво/реконструкцію/придбання житла та їх 
повернення 

Регіональна цільова Програма розвитку молодіжного житлового будівництва в 
області на 2018-2022 роки 

8 309,60 600,00 8 909,60 

1518841 8841 1060 Надання кредиту 8 309,60  8 309,60 

1518842 8842 1060 Повернення кредиту  600,00 600,00 

1516084 6084 0610 
Витрати, пов`язані з наданням та обслуговуванням 
пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам 
на будівництво/реконструкцію/придбання житла 

534,60  534,60 

1518311 8311 0511 
Охорона та раціональне використання природних 
ресурсів  

Обласна програма охорони навколишнього природного середовища до 
2020 року 

 123 056,70 123 056,70 

2300000  Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації    

2310000  Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації 1 600,00 0,00 1 600,00 

2318410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації Регіональна цільова програма підтримки книговидання на 2016-2020 роки 1 200,00  1 200,00 

2318420 8420 0830 Інші заходи у сфері засобів масової інформації Програма соціально-економічного і культурного розвитку області на 2018 рік 400,00  400,00 

1000000  Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації    

1010000  Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації 5796,20 2100,00 7896,20 

1014020 4020 0822 
Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних 
колективів, ансамблів, концертних та циркових 
організацій 

Обласна програма соціальної підтримки та реабілітації інвалідів зору на  
2015-2019 роки 

60,00 0,00 60,00 

1014020 4020 0822 
Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних 
колективів, ансамблів, концертних та циркових 
організацій 

Регіональна цільова програма "Культура Івано-Франківщини" на  
2016-2020 роки 

2440,00 0,00 2 440,00 

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 748,00 1995,00 2 743,00 

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва Обласна програма "Теплий заклад культури Прикарпаття" на 2016-2020 роки 795,00 105,00 900,00 

1014081 4081 0829 
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культура і мистецтва  

Регіональна цільова програма "Просвіта ХХІ століття" на 2017-2021 роки 950,00 0,00 950,00 
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1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва Регіональна цільова програма "Духовне життя" на 2016-2020 роки 803,20 0,00 803,20 

1500000  Департамент соціальної політики облдержадміністрації    

1510000  Департамент соціальної політики облдержадміністрації 14971,0 2946,8 17917,8 

0813240 3240 1090 Інші заклади та заходи  14971,0 2946,8 17 917,80 

0813240 3242 1090 
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення 

Обласна програма соціальної підтримки та реабілітації інвалідів зору на  
2015-2019 роки 

60,0  60,00 

0813240 3242 1090 
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення 

Регіональна цільова програма соціального захисту працівників, зайнятих на 
роботах із шкідливими і важкими умовами праці, на 2015-2019 роки 

 1446,8 1 446,80 

0813240 3242 1090 
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення 

Обласна комплексна Програма соціального захисту населення Івано-
Франківської області на 2017-2021 роки 

7611,0 1500,0 9 111,00 

0813240 3242 1090 
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення 

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

7 300,0  7 300,00 

0100000  Обласна рада    

0110000  Обласна рада 37 455,70 100,00 37 555,70 

0118410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації 
Програма розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 
2016-2020 роки  

9 142,70  9 142,70 

0110170 0170 0131 
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та 
посадових осіб місцевого самоврядування 

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

83,00  83,00 

0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління  28 230,00 100,00 28 330,00 

0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 
Програма розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 
2016-2020 роки  

9 218,70  9 218,70 

0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 
Програма забезпечення діяльності Івано-Франківської обласної ради на  
2016-2018 роки 

3 056,00 100,00 3 156,00 

0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 
Регіональна цільова програма фінансової підтримки комунального 
підприємства обласної ради з питань пошуку та перепоховання жертв воєн, 
депортацій та репресій тоталітарних режимів "Пам'ять" на 2016-2018 роки  

400,00  400,00 

0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 
Обласна програма пошуку та перепоховання жертв воєн, депортацій та 
репресій тоталітарних режимів на 2016-2018 роки 

450,00  450,00 

0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 
Регіональна цільова програма фінансової підтримки Івано-Франківського 
обласного комунального агролісогосподарського підприємства  
"Івано-Франківськоблагроліс" на 2015-2019 роки 

596,00  596,00 

0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 
Регіональна цільова програма сприяння розвитку громадянського суспільства в 
Івано-Франківській області на 2016-2020 роки 

275,00  275,00 

0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 
Регіональна цільова програма забезпечення діяльності комунального 
підприємства Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна на  
2017-2019 роки 

13 689,80  13 689,80 

0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 
Програма приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області на 2017-2020 роки 

95,00  95,00 

0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 
Програма з виконання робіт із землеустрою для забезпечення оформлення 
права на земельні ділянки спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області на 2017-2018 роки 

40,00  40,00 

0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 
Програма розвитку Дністровського регіонального ландшафтного парку на  
2017-2020 роки 

409,50  409,50 

0200000  Івано-Франківська обласна державна адміністрація    

0220000  Господарське управління облдержадміністрації 5 300,00 100,00 5 400,00 

0220180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 
Регіональна цільова програма діяльності господарського підрозділу 
господарського управління облдержадміністрації на 2017-2019 роки 

5 300,00 100,00 5 400,00 
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1100000  Управління спорту облдержадміністрації    

1110000  Управління спорту облдержадміністрації 2817,90 15,00 2832,90 

1115031 5031 0810 
Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту 

на 2017-2021 роки 

 15,00 15,00 

1115062 5062 0810 
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 
здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 

2817,90  2 817,90 

0600000  Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації    

0610000  Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації 16 000,00 16 300,00 32 300,00 

0611160 1160  Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти  7 840,00 16 200,00 24 040,00 

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти  7 840,00 16 200,00 24 040,00 

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти Програма розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки 7 730,00 16 200,00 23 930,00 

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 

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

100,00  100,00 

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти Регіональна цільова програма "Духовне життя" на 2016-2020 роки 10,00  10,00 

0613130 3130  Реалізація державної політики у молодіжній сфері Обласна цільова соціальна програма "Молодь Прикарпаття" на 2016-2020 роки 760,00  760,00 

0613131 3131 1040 
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання 
Державної цільової соціальної програми "Молодь 
України" 

Обласна цільова соціальна програма "Молодь Прикарпаття" на 2016-2020 роки 760,0  760,00 

0613140 3140 1040 

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів 
на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи) 

Обласна цільова соціальна програма з оздоровлення та відпочинку дітей на 
2016-2020 роки 

7 400,0  7 400,00 

0618410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації Регіональна цільова програма підтримки книговидання на 2016-2020 роки  100,0 100,00 

0700000  Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації    

0710000  Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації 132 761,80 9 564,00 142 325,80 

0712140 2140  
Програми і централізовані заходи у галузі охорони 
здоров'я 

 34 193,10 200,00 34 393,10 

0712142 2142 0763 
Програми і централізовані заходи боротьби з 
туберкульозом 

Програма протидії захворюванню на туберкульоз в області на 2017-2020 роки 1 400,00 200,00 1 600,00 

0712143 2143 0763 
Програма і централізовані заходи профілактики ВІЛ-
інфекції/СНІДу 

Обласна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на  
2015-2018 роки 

1 500,00  1 500,00 

0712144 2144 0763 
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий 
та нецукровий діабет 

Комплексна програма "Здоров'я населення Прикарпаття 2013-2020" 21 793,10  21 793,10 

0712145 2145 0763 Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих 
Програма "Покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних 
новоутворів на 2017-2020 роки" 

9 500,00  9 500,00 

0712150 2150  
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони 
здоров'я 

 98 568,70 9 364,00 107 932,70 

0712150 2150 0763 
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони 
здоров'я 

Комплексна програма "Здоров'я населення Прикарпаття 2013-2020" 90 432,70 8 500,00 98 932,70 

0712150 2150 0763 
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони 
здоров'я 

Регіональна цільова програма запобігання та лікування серцево-судинних і 
судинно-мозкових захворювань на 2016-2020 роки 

4 000,00  4 000,00 

0712150 2150 0763 
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони 
здоров'я 

Регіональна цільова програма розвитку донорства крові, її компонентів та 
виготовлення препаратів з них на 2018-2020 роки 

1 136,00 364,00 1 500,00 
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0712150 2150 0763 
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони 
здоров'я 

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

3 000,00  3 000,00 

0712150 2150 0763 
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони 
здоров'я 

Регіональна цільова програма "Репродуктивне здоров'я населення  
Івано-Франківської області" на період до 2020 року 

 500,00 500,00 

0900000  Служба у справах дітей облдержадміністрації    

0910000  Служба у справах дітей облдержадміністрації 0,00 1 810,00 1 810,00 

0913112 3112 1040 
Заходи державної політики з питань дітей та їх 
соціального захисту 

Регіональна цільова програма соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, 
попередження дитячої бездоглядності та безпритульності на 2016-2020 роки 

 1 810,00 1 810,00 

3700000  Департамент фінансів облдержадміністрації    

3710000  Департамент фінансів облдержадміністрації 8 307,20 13 641,00 21 948,20 

3719770 9770 0180 Інші субвенції місцевим бюджетам 
Програма розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківської області на 
2016-2020 роки 

5 209,20 13 641,00 18 850,20 

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету  
Обласна комплексна Програма соціального захисту населення  
Івано-Франківської області на 2017-2021 роки (додаткові виплати ветеранам 
ОУН-УПА) 

2 148,00  2 148,00 

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету  

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

950,00  950,00 

ВСЬОГО 248 097,10 192 800,90 440 898,00 

 
 
 

Начальник організаційного відділу 
виконавчого апарату обласної  
ради – заступник керуючого  
справами обласної ради Любов Романів 

 



Додаток 7 
до рішення обласної ради 
від 22.12.2017. № 738-19/2017 

Перелік 
розпорядників субвенції – переможців обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 

 

(тис. грн.) 
Назва районного, 

міського бюджету чи 
бюджету ОТГ 

Орган місцевого самоврядування – 
переможець 

Назва проекту – переможця Конкурсу 
Видатки 
розвитку 

Видатки 
споживання 

Богородчанський район 

Глибоківська сільська рада  
Розроблення генерального плану села Глибоке з 

урахуванням інвестиційної привабливості 
територіальної громади 

300,0  

Глибівська сільська рада  
Розроблення генерального плану села Глибівка з 

урахуванням інвестиційної привабливості 
територіальної громади 

300,0  

Марківська сільська рада  
Виготовлення генерального плану забудови села 

Маркова Марківської сільської ради Богородчанського 
району 

300,0  

Луквицька сільська рада  
Луквицькі краєвиди – зміцнення туристичної 

привабливості села Луквиця 
300,0  

Старунська сільська рада  
Коректура генерального плану територій сіл Старуня 
та Ластівці Старунської сільської ради з урахуванням 

інвестиційних зон та індустріальних парків 
68,3  

Верховинський район 

Голівська сільська рада  Екологічно чисті продукти – запорука здоров’я людини 300,0  

Ільцівська сільська рада  
Проектно-пошукові роботи та розроблення 

генерального плану Ільцівської сільської ради 
Верховинського району 

 300,0 

Стебнівська сільська рада  
Виготовлення генерального плану забудови села 

Стебні Верховинського району 
 300,0 

Довгопільська сільська рада  
Проектно-пошукові роботи та розроблення 

генерального плану села Довгополе Верховинського 
району 

 259,0 

Красноїлівська сільська рада  
Проектно-пошукові роботи та розроблення 

генерального плану сіл Красноїлля та Вигода 
Верховинського району 

 221,3 

Галицький район 

Дем'янівська сільська рада  Файна ферма 300,0  

Кінчаківська сільська рада  Таємниці забутого села та "Бірюзового Ока Опілля" 270,0 30,0 

Тенетниківська сільська рада  Гора над Дністром 288,0  



 
Назва районного, 

міського бюджету чи 
бюджету ОТГ 

Орган місцевого самоврядування – 
переможець 

Назва проекту – переможця Конкурсу 
Видатки 
розвитку 

Видатки 
споживання 

Городенківський район 

Ясеневопільнівська сільська рада  

Підтримка сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів на території Ясеневопільнівської та 

Глушківської сільських рад шляхом придбання 
обладнання для переробки сільськогосподарської 

сировини 

600,0  

Топорівська сільська рада  
Підтримка розвитку фермерських господарств в селі 

Топорівці Городенківського району 
300,0  

Долинський район 

Долинська міська рада  
Планування розвитку території як основа реалізації 

інвестиційних проектів 
290,0  

Новошинська сільська рада  

Виготовлення генерального плану забудови села 
Новошин Новошинської сільської ради Долинського 

району Івано-Франківської області з метою залучення 
інвестицій і розвитку туризму для покращення життя 

громади 

 200,0 

Тростянецька сільська рада  
Будівництво водопроводу в селі Слобода - Долинська 

Долинського району Івано-Франківської області як 
продовження проекту "DESPRO" 

500,0  

Рахинянська сільська рада  
Виготовлення та переробка органічної продукції на 

території Рахинянської сільської ради 
300,0  

Калуський район Сівко-Войнилівська сільська рада  

Виготовлення генерального плану забудови сіл Сівка-
Войнилівська, Мошківці, Довжка Сівко-Войнилівської 
сільської ради Калуського району Івано-Франківської 

області 

 295,0 

Коломийський район Отинійська селищна рада 
Добровільна пожежна команда Отинійщини – безпека і 

спокій громад 
600,0  

Косівський район 

Кутська селищна рада  Розвиток добровільної пожежної команди селища Кути 150,0  

Рожнівська сільська рада  
Створення підприємства з переробки 

сільськогосподарської продукції (молоко) 
300,0  

Косівська міська рада  
Створення проекту Генерального планування міста 

Косів із урахуванням інвестиційних зон 
300,0  

Шешорівська сільська рада  
Створення туристично-відпочинкового комплексу в 
парку Шевченка в селі Шешори Косівського району 

Івано-Франківської області 
300,0  

 



Назва районного, 
міського бюджету чи 

бюджету ОТГ 

Орган місцевого самоврядування – 
переможець 

Назва проекту – переможця Конкурсу 
Видатки 
розвитку 

Видатки 
споживання 

Косівський район Соколівська сільська рада  
Облаштування місць відпочинку туристів 

(встановлення оглядового майданчика та освітлення 
маршруту) 

300,0  

Надвірнянський район 

Надвірнянська міська рада  Круті доріжки до Городища і річки 300,0  

Парищенська сільська рада  
Виготовлення генерального плану Парищенської 

сільської ради Надвірнянського району 
 300,0 

Битківська селищна рада  Австрійська криниця – жива водиця 37,0  

Гвіздська сільська рада  Здоровий продукт – здорова дитина 280,0  

Молодківська сільська рада  Єдиний туристичний простір  300,0 

Рогатинський район 

Вербилівська сільська рада  Розвиток фермерства – перспектива села 300,0  

Липівська сільська рада  
Підтримка розвитку фермерського господарства 
сімейного типу на території Липівської громади 

Рогатинського району Івано-Франківської області 
268,0  

Путятинська сільська рада  

Надання підтримки у здійсненні заходів, спрямованих 
на збільшення врожайності та доданої вартості 

сільськогосподарських культур, шляхом стимулювання 
розвитку фермерських господарств сімейного типу на 

території Путятинської сільської ради 

300,0  

Снятинський район 

Задубрівська сільська рада  Сади свій сад, плекай свою надію 300,0  

Устянська сільська рада  
Фермерське господарство сімейного типу на селі – 

майбутнє здорової нації 
300,0  

Красноставська сільська рада  
Підтримка розвитку та вирощування екологічно чистої 
сільськогосподарської продукції в селі Красноставці 

Снятинського району 
300,0  

Прутівська сільська рада  
Стимулювання залучення інвестицій в селі Прутівка 

Снятинського району завдяки виготовленню 
генерального плану забудови села 

 188,6 

Попельниківська сільська рада  Гомін Черемоша 75,0 225,0 

Підвисоцька сільська рада  
Виготовлення генерального плану забудови села 

Підвисоке Снятинського району 
 300,0 

Тисменицький район Старолисецька сільська рада  
Місцева пожежна охорона – основа безпечного життя 

та добробуту громади 
600,0  

Тлумацький район 
Петрівська сільська рада  

Підтримка кооперативного руху, створення сталих 
торгівельно-економічних зв’язків у сільській громаді 

300,0  

Ісаківська сільська рада  Поруч краси володінь Дністровського каньйону 300,0  
 



Назва районного, 
міського бюджету чи 

бюджету ОТГ 

Орган місцевого самоврядування – 
переможець 

Назва проекту – переможця Конкурсу 
Видатки 
розвитку 

Видатки 
споживання 

Тлумацький район 
Кутищенська сільська рада  

Ефективне використання туристичного потенціалу для 
майбутнього розвитку Кутищенської громади 

244,7 55,3 

Грушківська сільська рада  Добра Грушка 300,0  

Івано-Франківська міська 
рада 

Хриплинська сільська рада  
Удосконалення організації діяльності добровільної 

пожежної дружини у громаді с.Хриплин 
300,0  

Старобогородчанська 
сільська рада об’єднаної 
територіальної громади 

Старобогородчанська сільська рада 
об’єднаної територіальної громади  

Зміцнення матеріально-технічної бази та розвиток 
місцевої пожежної команди Старобогородчанської 

об’єднаної територіальної громади 
155,0  

Білоберізька сільська 
рада об’єднаної 

територіальної громади 

Білоберізька сільська рада об’єднаної 
територіальної громади  

Створення умов для занять рафтингом як складової 
розвитку туристичної галузі та пропагування здорового 

способу життя на території Білоберізької об’єднаної 
територіальної громади Верховинського району Івано-

Франківської області 

300,0  

Брошнів-Осадська 
селищна рада об’єднаної 
територіальної громади 

Брошнів-Осадська селищна рада 
об’єднаної територіальної громади 

Виробництво екологічного сиру в Креховицькій 
сільській раді 

300,0  

Витвицька сільська рада 
об’єднаної 

територіальної громади 

Витвицька сільська рада об’єднаної 
територіальної громади 

Капітальний ремонт з облаштуванням території для 
встановлення туристичних наметових таборів у рамках 
обласного національно-патріотичного свята "Яворина", 

інших патріотичних заходів в урочищі "Розтока" 
Витвицької ОТГ Долинського району Івано-

Франківської області 

225,0  

Капітальний ремонт приміщень дитячого туристичного 
притулку "Яворинка" у селі Липа Витвицької ОТГ 
Долинського району Івано-Франківської області 

290,0 10,0 

Верхнянська сільська 
рада об’єднаної 

територіальної громади 

Верхнянська сільська рада об’єднаної 
територіальної громади  

Розвиток та підтримка фермерства з вирощування ягід 
та органічної (екологічночистої) продукції на території 

Верхнянської ОТГ 
300,0  

Ланчинська селищна 
рада об’єднаної 

територіальної громади 

Ланчинська селищна рада об’єднаної 
територіальної громади  

Надійна зустріч вогневій стихії 600,0  

Матеївецька сільська 
рада об’єднаної 

територіальної громади 

Матеївецька сільська рада об’єднаної 
територіальної громади  

Навчання та закупівля протипожежного обладнання та 
засобів індивідуального захисту для пожежно-

рятувальної дружини Матеївецької сільської ради 
об’єднаної територіальної громади 

300,0  



 
Назва районного, 

міського бюджету чи 
бюджету ОТГ 

Орган місцевого самоврядування – 
переможець 

Назва проекту – переможця Конкурсу 
Видатки 
розвитку 

Видатки 
споживання 

Олешанська сільська 
рада об’єднаної 

територіальної громади 

Олешанська сільська рада об’єднаної 
територіальної громади  

Виготовлення генерального плану забудови сіл Делева 
та Луг Тлумацького району 

 150,0 

Розробка генерального плану сіл Будзин та Мостище 
Олешанської сільської ради ОТГ – стратегічна 

необхідність 
 150,0 

Тлумацька міська рада 
об’єднаної 

територіальної громади 

Тлумацька міська рада об’єднаної 
територіальної громади  

Генпланування – бачення перспектив розвитку 
громади 

300,0  

Екотуризм та сільський зелений туризм  225,0 

 Всього 55   13 641,0 3 509,2 

 
Назва районного, 

міського бюджету чи 
бюджету ОТГ 

Орган місцевого самоврядування – 
переможець 

Назва проекту – переможця Конкурсу 
Видатки 
розвитку 

Видатки 
споживання 

Верховинський район Замагорівська сільська рада Краща етнокультурна громада  200,0 

Галицький район Комарівська сільська рада Краща етнокультурна громада  200,0 

Галицький район Мединська сільська рада Краща спортивна громада  100,0 

Долинський район Раківська сільська рада Краща етнокультурна громада  200,0 

Коломийський район Ліснохлібичинська сільська рада Краща спортивна громада  200,0 

Матеївецька сільська 
рада об’єднаної 

територіальної громади 

Матеївецька сільська рада об’єднаної 
територіальної громади  

Громада кращого довкілля  200,0 

Рожнятівський район Рожнятівська селищна рада Краща спортивна громада  150,0 

Снятинський район Снятинська міська рада Громада кращого довкілля  100,0 

Тисменицький район Черніївська сільська рада Краща етнокультурна громада  200,0 

Тлумацький район Обертинська селищна рада Громада кращого довкілля  150,0 

Всього      1 700,0 

 
 
 

Начальник організаційного відділу 
виконавчого апарату обласної  
ради – заступник керуючого  
справами обласної ради Любов Романів



Додаток 8 
до рішення обласної ради 
від 22.12.2017. № 738-19/2017 

 
Перелік закладів освіти,  

які передаються на фінансування з обласного бюджету 
 

№ 
з/п 

Назва закладу 

 Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації 

1 Державний вищий навчальний заклад "Калуський полiтехнiчний коледж" 

2 Рогатинський державний аграрний коледж 

3 Iвано-Франкiвський державний коледж технологій та бізнесу 

4 Коломийський iндустрiально-педагогiчний технікум 

 
 
 
Начальник організаційного відділу 
виконавчого апарату обласної  
ради – заступник керуючого  
справами обласної ради Любов Романів 
 


