
Додаток 1 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань 
бюджету, фінансів та податків 
від 08.11.2019 року № 96 

 
 

Зменшення  
обсягу субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам у 2019 році 

 
(тис. грн.) 

Назва районного, міського 
бюджету 

загальний фонд 

"Інші субвенції місцевим бюджетам на 
поховання померлих (загиблих) учасників 

бойових дій та інвалідів війни" 

(зменшення обсягу ) 

Богородчанський  -20,00 

Верховинський -20,00 

Галицький -20,00 

Городенківський -40,00 

Долинський -30,00 

Калуський -20,00 

Коломийський -50,00 

Косівський -20,00 

Надвірнянський -50,00 

Рогатинський -20,00 

Рожнятівський -30,00 

Снятинський -40,00 

Тисменицький -20,00 

Тлумацький -20,00 

м. Болехів -20,00 

м. Бурштин -10,00 

м.Івано-Франківськ -30,00 

м. Калуш -10,00 

м. Коломия -20,00 

м. Яремче -10,00 

ВСЬОГО -500,0 

 
 



Додаток 2 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань 
бюджету, фінансів та податків 
від 08.11.2019 року № 96 

 
Розподіл 

перевиконання дохідної частини загального фонду обласного бюджету 
 

Код 
бюджетної 
програми 

Назва розпорядників коштів, об’єктів 

Сума, тис. грн. 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 

 Всього, в тому числі: 3 426,500 11 573,663 15 000,163 

 
Управління культури, національностей 
та релігій облдержадміністрації 

1 228,800 300,000 1 528,800 

1014082 

Інші заходи в галузі культури і мистецтва 
(для проведення додаткових заходів, а саме: 
відзначення в області 150-річчя від дня 
народження Блаженного Климентія 
Шептицького). 

100,000  100,000 

1014010 

Фінансова підтримка театрів (для 
забезпечення підвищення розміру посадових 
окладів працівникам Івано-Франківського 
національного академічного драматичного 
театру ім. Івана Франка – 428,8 тис. грн., на 
зміцнення матеріально-технічної бази 
Коломийського академічного обласного 
українського драматичного театру  
ім. І. Озаркевича – 200,0 тис. грн.). 

628,800  628,800 

1014040 

Забезпечення діяльності музеїв і виставок 
(на зміцнення матеріально-технічної бази 
Національного музею народного мистецтва 
Гуцульщини та Покуття імені 
Й. Кобринського. 

500,000  500,000 

1014020 

Фінансова підтримка філармоній, художніх і 
музичних колективів, ансамблів, концертних 
та циркових організацій" (на зміцнення 
матеріально-технічної бази Івано-
Франківської обласної філармонії імені Іри 
Маланюк). 

 300,000 300,000 

 
Управління з питань цивільного захисту 
облдержадміністрації 

0,000 500,000 500,000 

2919800 

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів на виконання 
заходів цільової програми запобігання 
виникненню надзвичайних ситуацій 
природного і техногенного характеру та 
підвищення рівня готовності аварійно-
рятувальної служби області до дій за 
призначенням на 2016-2020 роки (для 
управління ДСНС в області) 

 500,000 500,000 

 

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

0,000 1 933,335 1 933,335 

1517330 

Капітальний ремонт приміщення Івано-
Франківської обласної дитячої клінічної 
лікарні по вул. Коновальця, 132 в м. Івано-
Франківську (Впровадження 
енергозберігаючих заходів) 

 273,335 273,335 



продовження додатка 2 

 
Код 

бюджетної 
програми 

Назва розпорядників коштів, об’єктів 

Сума, тис. грн. 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 

1517330 
Обласний драматичний театр імені Івана 
Франка в м. Івано-Франківську – 
реконструкція 

 500,000 500,000 

1517361 

Нежитлова будівля (приміщення старої 
школи) по вул. Грушевського, 61а в с. Лісний 
Хлібичин Коломийського району - 
реконструкція під дитячий садок  

 100,000 100,000 

1517330 

Розробка проектно-кошторисної документації 
для виконання робіт з реалізації 
енергоефективних заходів будівель 
"Капітальний ремонт (утеплення фасадів, 
заміна системи опалення та заміна котлів) 
Солотвинської районної лікарні за адресою: 
вул. Грушевського, с-ще Солотвин 
Богородчанського району Івано-Франківської 
області" 

 200,000 200,000 

1517330 
Капітальний ремонт вуличного освітлення 
вул. Коперника (в т. ч. дитячого майданчика) 
у м. Болехів 

 100,000 100,000 

1517330 

Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на "Капітальний ремонт 
дорожнього покриття автомобільної дороги 
загального користування місцевого значення 
С090607 Слобідка-Войнилів через 
Перевозець на ділянці км 0+000-км 3+000 у 
Івано-Франківській області 

 160,000 160,000 

1517322 
Амбулаторія монопрактики сімейної 
медицини по вул. Шевченка в с. Рудники 
Снятинського району - нове будівництво 

 100,000 100,000 

1517330 
Капітальний ремонт приміщень та коридору 
2-го поверху будівлі по вул. Степана 
Бандери, 77 в м. Івано-Франківську 

 100,000 100,000 

1517330 

Капітальний ремонт санвузла у групі 
"Барвінок" дошкільного навчального закладу 
№ 28 "Квітка Карпат", вул. Івана Павла ІІ, 26, 
м. Івано-Франківськ 

 100,000 100,000 

1517361 

Чернятинська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступеня по вул. Грушевського, 27 у 
с.Чернятин Городенківського району - 
добудова шкільної їдальні, виробничих 
майстерень та класних кімнат 

 100,000 100,000 

1517330 
Капітальний ремонт ДНЗ ясла-садок 
"Сонечко" в с. Комарів Галицького району 
Івано-Франківської області 

 200,000 200,000 

 

Департамент будівництва, житлово-
комунального господарства, 
містобудування та архітектури 
облдержадміністрації (для управління 
капітального будівництва в Івано-
Франківській області) 

0,000 2 867,828 2 867,828 

1517330 

Капітальний ремонт приміщень  
КП "Обласний аптечний склад" по  
вул. Б.Хмельницького, 57 в м. Івано-
Франківську 

 150,000 150,000 

1517330 
Капітальний ремонт адміністративного 
будинку в с. Снідавка Косівського району 

 100,000 100,000 

 



продовження додатка 2 

 
Код 

бюджетної 
програми 

Назва розпорядників коштів, об’єктів 

Сума, тис. грн. 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 

1517330 
Будівництво дитячого садка в с. Чорнолізці 
Тисменицького району 

 
 

100,000 100,000 

1517330 
Капітальний ремонт будинку культури в 
с. Топорівці Городенківського району 

 25,000 25,000 

1517330 

Капітальний ремонт даху фельдшерсько-

акушерського пункту с. Топорівці 

Городенківського району 

 75,000 75,000 

1517330 

Капітальний ремонт приміщень Хімчинського 
ліцею "Інтелект" Рожнівської сільської ради 
об`єднаної територіальної громади 
Косівського району Івано-Франківської 
області 

 184,000 184,000 

1517330 

Капітальний ремонт приміщень навчально-
виховного комплексу "Загальноосвітня 
школа-ліцей № 23 Прикарпатського 
національного університету імені Василя 
Стефаника" Івано-Франківської міської ради 
Івано-Франківської області 

 303,000 303,000 

1517330 

Капітальний ремонт приміщень 
комунального некомерційного підприємства 
"Косівська центральна районна лікарня" 
Косівської районної ради Івано-Франківської 
області 

 428,000 428,000 

1517330 

Капітальний ремонт приміщень Краснянської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Надвірнянської районної ради Івано-
Франківської області 

 115,000 115,000 

1517330 
Капітальний ремонт приміщень відділення 
проктології Івано-Франківської обласної 
клінічної лікарні 

 80,000 80,000 

1517330 

Капітальний ремонт санвузлів Івано-
Франківської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 15 Івано-Франківської міської 
ради Івано-Франківської області 

 50,000 50,000 

1517330 
Капітальний ремонт приміщень Української 
гімназії № 1 Івано-Франківської міської ради 

 45,000 45,000 

1517330 
Капітальний ремонт приміщень дошкільного 
навчального закладу № 36 "Віночок" Івано-
Франківської міської ради 

 195,000 195,000 

1517330 
Капітальний ремонт адмінприміщення 
Стецівської сільської ради Снятинського 
району Івано-Франківської області  

 100,000 100,000 

1517330 

Капітальний ремонт приміщень дитячого 
відділення Заболотівської районної лікарні 
Заболотівської селищної ради об'єднаної 
територіальної громади Івано-Франківської 
області  

 58,000 58,000 

1517330 

Капітальний ремонт відділень Заболотівської 
районної лікарні Заболотівської селищної 
ради об'єднаної територіальної громади 
Івано-Франківської області  

 42,000 42,000 

1517330 

Капітальний ремонт приміщення відділення 
стаціонарного догляду в с. Данильче, 
територіального центру соціального 
обслуговування Рогатинського району Івано-
Франківської області 

 100,000 100,000 



продовження додатка 2 

 
Код 

бюджетної 
програми 

Назва розпорядників коштів, об’єктів 

Сума, тис. грн. 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 

1517330 
Капітальний ремонт дитячого майданчика в 
Черганівському ДНЗ (ясла-садок) "Лісова 
колиска" Косівського району 

 130,000 130,000 

1517330 
Капітальний ремонт дитячого майданчика в 
Кутському ДНЗ (ясла-садок) "Покутянка" 
Косівського району 

 150,000 150,000 

1517330 

Капітальний ремонт - благоустрій 
прибудинкової території між будинками № 1 
та № 2 на вул. Прикарпатській в 
смт. Брошнів-Осада Брошнів-Осадської 
об`єднаної територіальної громади 
Рожнятівського району Івано-Франківської 
області 

 297,828 297,828 

1517330 

Капітальний ремонт огорожі території 
Шешорівського НВК "Загальноосвітній 
навчальний заклад І ступеня - дошкільний 
навчальний заклад" Косівської районної ради 

 40,000 40,000 

1517330 
Капітальний ремонт приміщення їдальні 
Чорнопотоківського ліцею Делятинської 
об`єднаної територіальної громади 

 100,000 100,000 

 

Департамент будівництва, житлово-
комунального господарства, 
містобудування та архітектури 
облдержадміністрації (для ДП "Дороги 
Прикарпаття") 

0,000 100,000 100,000 

1517461 
Капітальний ремонт вулиці Богдана 
Хмельницького в с. Борщів Снятинського 
району 

 100,000 100,000 

 
Департамент фінансів 
облдержадміністрації 

  0,000 

 Інші субвенції місцевим бюджетам  2 197,700 5 872,500 8 070,200 

 Богородчанський районний бюджет 10,000 261,000 271,000 

3719770 
Капітальний ремонт (заміна вікон) в будинку 
культури с. Бабче Богородчанського району 

 40,000 40,000 

3719770 
Придбання матеріалів для ремонту 
водосистеми в Порогівській ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Богородчанської районної ради 

 64,000 64,000 

3719770 

Придбання комплекту спортивно-ігрового 
майданчика "Фортеця" для Кривецького 
навчально-виховного комплексу 
(загальноосвітня школа І-ІІ ступеня-
дошкільний навчальний заклад) 
Богородчанської районної ради Івано-
Франківської області 

 67,000 67,000 

3719770 
Придбання дитячого майданчика для 
Богородчанського дошкільного навчального 
закладу ясла-садок № 4 "Зірочка" 

 50,000 50,000 

3719770 
Придбання дитячого майданчика для 
Богородчанського дошкільного навчального 
закладу ясла-садок № 1 "Веселка" 

 20,000 20,000 

3719770 
Придбання вуличних сміттєвих урн для села 
Іваниківка Богородчанського району Івано-
Франківської області  

 10,000 10,000 

3719770 
Поточний ремонт сільського клубу в 
с. Забережжя Богородчанського району 
Івано-Франківської області  

10,000  10,000 



 
продовження додатка 2 

 
Код 

бюджетної 
програми 

Назва розпорядників коштів, об’єктів 

Сума, тис. грн. 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 

3719770 
Придбання телевізора для Богородчанської 
загальноосвітньої школи № 2  

 
 

10,000 10,000 

 Верховинський районний бюджет 5,200 125,000 130,200 

3719770 

Реконструкція частини приміщень 
центрального корпусу під відділення 
екстреної (невідкладної) медичної допомоги 
та ВАІТ Верховинської центральної районної 
лікарні на вул. Невестюка, 2 в 
смт. Верховина, Верховинського р-ну, Івано-
Франківської області 

 100,000 100,000 

3719770 
Придбання меблів для Красноїльської 
сільської ради Верховинського району 

5,200  5,200 

3719770 
Придбання комплекту меблів для 
Стебнівського ДНЗ (для відділу освіти 
Верховинської РДА) 

 25,000 25,000 

 Галицький районний бюджет 80,000 60,000 140,000 

3719770 

Для Галицької міської ради на поточний 
ремонт приміщень Галицького районного 
військового комісаріату Івано-Франківської 
області 

20,000  20,000 

3719770 

Для Вікторівської сільської ради на поточний 
ремонт приміщень дошкільного навчального 
закладу ясла-садок "Пролісок" с. Вікторів 
Галицького району Івано-Франківської 
області 

60,000  60,000 

3719770 
Придбання медичного обладнання для КЗ 
"Галицька ЦРЛ" 

 60,000 60,000 

 Городенківський районний бюджет 150,000 200,000 350,000 

3719770 
Капітальний ремонт приміщень будинку 
культури с. Рашків  

 50,000 50,000 

3719770 
Капітальний ремонт (заміна вікон) в 
Глушківському НВК Городенківського району 

 30,000 30,000 

3719770 
Капітальний ремонт (заміна вікон) в будинку 
культури с. Раковець 

 20,000 20,000 

3719770 
Придбання будівельних матеріалів для 
проведення поточного ремонту шкільних 
приміщень у Стрільченській ЗОШ І-ІІ ст. 

100,000  100,000 

3719770 

Ремонт харчоблоку та придбання 
обладнання на харчоблок Городенківського 
дошкільного навчального закладу (ясла-
садок) "Веселка" в м. Городенка 

 25,000 25,000 

3719770 
Ремонт харчоблоку та придбання 
обладнання на харчоблок Городенківського 
дошкільного навчального закладу "Зірочка"  

 75,000 75,000 

3719770 

Придбання будівельних матеріалів для 
поточного ремонту амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини № 2 
м. Городенка Комунальне підприємство 
"Городенківський некомерційний центр 
первинної медичної допомоги" 
Городенківської районної ради 

50,000  50,000 
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 Долинський районний бюджет 30,000 100,000 130,000 

3719770 

На виконання заходів регіональної цільової 
програми "Духовне життя" на 2016-2020 роки 
(закупівля будівельних матеріалів для 
Церкви Святого Миколая села Солуків 
Долинської міської ради об’єднаної 
територіальної громади) 

15,000  15,000 

3719770 

На виконання заходів регіональної цільової 
програми "Духовне життя" на 2016-2020 роки 
(закупівля будівельних матеріалів для 
Церкви Василія Великого села Якубів 
Долинської міської ради об’єднаної 
територіальної громади) 

15,000  15,000 

3719770 

Капітальний ремонт "Відділення невідкладної 
допомоги для дітей" по вулиці Антоновича, 
23 КНП "Долинської багатопрофільної 
лікарні" 

 100,000 100,000 

 Калуський районний бюджет 100,000 100,000 200,000 

3719770 
Поточний ремонт Голинського дошкільного 
навчального закладу ясла-садок "Малятко" 

50,000  50,000 

3719770 
Поточний ремонт вулиці Грушевського в 
с. Пійло Калуського району Івано-
Франківської області 

50,000  50,000 

3719770 

Будівництво водопроводу по вул. І. Франка, 
Нова, Шевченка, Січових Стрільців, Польова 
в селі Вістова Калуського району Івано-
Франківської області (ІІ черга) (нове 
будівництво) 

 100,000 100,000 

 Коломийський районний бюджет 152,500 47,500 200,000 

3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
Закрівецької початкової школи Коломийської 
районної ради  

20,000  20,000 

3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
Грабицької гімназії Коломийської районної 
ради  

10,000  10,000 

3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
Голосківської гімназії Коломийської районної 
ради  

10,000  10,000 

3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
Угорницької гімназії Коломийської районної 
ради  

10,000  10,000 

3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
Струпківського ліцею Коломийської районної 
ради  

12,500  12,500 

3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
Виноградського ліцею Коломийської 
районної ради  

20,000  20,000 

3719770 
Придбання вхідних дверей для Воронського 
ліцею Коломийської районної ради  

 12,500 12,500 

3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
Торговицького ліцею Коломийської районної 
ради  

12,500  12,500 

3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
Отинійського ліцею Коломийської районної 
ради 

17,500  17,500 
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3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
Отинійського ДНЗ "Веселка"  

15,000  15,000 

3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
Струпківського ДНЗ "Дюймовочка"  

 10,000 10,000 

3719770 
Придбання матеріалів для проведення 
поточного ремонту бібліотеки с. Загайпіль 
Коломийського району 

25,000  25,000 

3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
бібліотеки с.Загайпіль Коломийського району 

 25,000 25,000 

 Косівський районний бюджет 0,000 234,000 234,000 

3719770 
Встановлення вуличного освітлення 
вул. Пеньківка і вул. Перемоги в с. Старі Кути 
Косівського району 

 35,000 35,000 

3719770 

Зміцнення матеріально-технічної бази 
Старокосівського Будинку культури 
Косівського району (придбання музичного 
обладнання) 

 29,000 29,000 

3719770 
Реконструкція корпусу початкових класів 
Косівської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 2  

 100,000 100,000 

3719770 
Придбання антивандального (спортивного) 
майданчика для Великорожинськиї сільської 
ради Косівського району 

 70,000 70,000 

 Надвірнянський районний бюджет 200,000 150,000 350,000 

3719770 

Зміцнення матеріально-технічної бази 
Білозоринської загальноосвітньої школи  
І-ІІ ступенів Надвірнянської районної ради 
Івано-Франківської області (придбання 
бензопили) 

 20,000 20,000 

3719770 

Зміцнення матеріально-технічної бази 
Пнівської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів Надвірнянської районної ради 
Івано-Франківської області (придбання 
проектора з проекційним екраном та 
ноутбука) 

 20,000 20,000 

3719770 

Зміцнення матеріально-технічної бази 
Пнівського сільського будинку культури 
(придбання проектора з проекційним 
екраном)(Відділ культури Надвірнянської 
РДА) 

 25,000 25,000 

3719770 

Облаштування системи відеоспостереження 
біля ЗОШ І-ІІІ ст. в селищі Битків 
Надвірнянського району Івано-Франківської 
області 

 30,000 30,000 

3719770 

Зміцнення матеріально-технічної бази 
Битківської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 1 Надвірнянської районної 
ради Івано-Франківської області (придбання 
елементів для облаштування кабінету) 

 10,000 10,000 

3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
Битківської селищної ради (придбання 
проектора з проекційним екраном) 

 25,000 25,000 
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3719770 

Зміцнення матеріально-технічної бази 
Пасічнянського ліцею Надвірнянської 
районної ради Івано-Франківської області 
(придбання обладнання для 
водопостачання) 

 20,000 20,000 

3719770 

На виконання заходів регіональної цільової 
програми "Духовне життя" на 2016-2020 роки 
(поточний ремонт Церкви Зіслання Святого 
Духа, уч. Фентираль с. Зелена 
Надвірнянського району)  

100,000  100,000 

3719770 
Поточний ремонт вуличного освітлення в 
с.Молодків Надвірнянського району Івано-
Франківської області 

100,000  100,000 

 Рогатинський районний бюджет 35,000 200,000 235,000 

3719770 

На виконання заходів регіональної цільової 
програми "Духовне життя" на 2016-2020 роки 
(благоустрій території (викладення бруківки) 
Церкви Преображення Господнього в 
с. Сарники Рогатинського району) 

35,000  35,000 

3719770 
Капітальний ремонт приміщення їдальні 
Пуківського ліцею Рогатинської районної 
ради 

 100,000 100,000 

3719770 
Заміна вікон у навчальному корпусі 
Рогатинського ліцею № 1 по  
вул. Шевченка, 71а у м. Рогатині  

 100,000 100,000 

 Рожнятівський районний бюджет 210,000 300,000 510,000 

3719770 
Виготовлення проекту землеустрою щодо 
зміни меж населеного пункту с. Камінь 
Рожнятівського району 

110,000  110,000 

3719770 

Для Вербівської сільської ради на 
встановлення двох автобусних зупинок у 
с. Вербівка та с. Топільське Вербівської 
сільської ради Рожнятівського району 

 50,000 50,000 

3719770 

Для Камінської сільської ради на 
встановлення автобусної зупинки у с. Камінь 
Камінської сільської ради Рожнятівського 
району 

 25,000 25,000 

3719770 

Для Красненської сільської ради на 
встановлення автобусної зупинки у с. Красне 
Красненської сільської ради Рожнятівського 
району 

 25,000 25,000 

3719770 
Поточний ремонт вуличного освітлення в 
с. Дубшари та с. Підлісся Дубівської сільської 
ради Рожнятівського району 

100,000  100,000 

3719770 

На виконання заходів програми профілактики 
злочинності, зміцнення правопорядку, 
захисту прав і свобод громадян на 2019-2020 
роки (для Перегінської селищної ради) 

 100,000 100,000 

3719770 

Капітальний ремонт приміщення Дубівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Рожнятівського району 
Івано-Франківської області (влаштування 
внутрішніх санвузлів) 

 100,000 100,000 
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 Снятинський районний бюджет 125,000 215,000 340,000 

3719770 

На виконання заходів регіональної цільової 
програми "Духовне життя" на 2016-2020 роки 
(капітальний ремонт церкви Святого Юрія 
Побідоносця у с. Долішнє Залуччя 
Снятинського району) 

 50,000 50,000 

3719770 
Придбання крісел для Снятинського ліцею 
"Інтелект" Снятинської районної ради 

25,000  25,000 

3719770 
Капітальний ремонт (заміна дверей) в 
Снятинському ліцеї ім. М. Бажанського 
Снятинської районної ради 

 25,000 25,000 

3719770 
Співфінансування видання книги "Історія 
села Задубрівці" (загальний фонд) 

100,000  100,000 

3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
Попельниківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Снятинського району 

 80,000 80,000 

3719770 
Для Устянської сільської ради на капітальний 
ремонт газопроводу на вул. Молодіжна в 
с. Устя Снятинського району 

 60,000 60,000 

 Тисменицький районний бюджет 200,000 320,000 520,000 

3719770 
Благоустрій центральної частини селища 
Єзупіль - брукування вулиці С.Бандери 

 100,000 100,000 

3719770 

На виконання заходів регіональної цільової 
програми "Духовне життя" на 2016-2020 роки 
(капітальний ремонт церкви Святого 
Архистратига Михаїла в с. Старі Кривотули 
Тисменицького району) 

 20,000 20,000 

3719770 

Поточний ремонт комунальних доріг по  
вул. Франка, вул. Горбова, вул. Підгірна,  
вул. М. Беляєвського, вул. Лесі Українки,  
вул. Молодіжна в селі Ганнусівка 
Тисменицького району Івано-Франківської 
області 

100,000  100,000 

3719770 
Капітальний ремонт дошкільного 
навчального закладу (ясла-садок) "Сонечко" 
в селищі Єзупіль Тисменицького району  

 200,000 200,000 

3719770 
Поточний ремонт вул. Франка в с. Рибне 
Тисменицького району Івано-Франківської 
області 

100,000  100,000 

 Тлумацький районний бюджет 0,000 625,000 625,000 

3719770 
Придбання обладнання для КНП "Тлумацька 
ЦРЛ" 

 25,000 25,000 

3719770 

Капітальний ремонт приміщення 
Обертинської лікарської амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини, що 
належить комунальному некомерційному 
підприємству "Районний центр первинної 
медико-санітарної допомоги" Тлумацької 
районної ради Тлумацького району Івано-
Франківської області (в т. ч. ПКД) 

 300,000 300,000 

3719770 

Капітальний ремонт поліклінічного відділення 
№2 комунального некомерційного 
підприємства "Тлумацька центральна 
районна лікарня" Тлумацької районної ради 
Івано-Франківської області 

 300,000 300,000 
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 Івано-Франківський міський бюджет 0,000 170,000 170,000 

3719770 

На виконання заходів регіональної цільової 
програми "Духовне життя" на 2016-2020 роки 
(капітальний ремонт Української 
Православної Церкви кафедрального собору 
"Святої Тройці" вул. Грюндвальська 1, 
м. Івано-Франківськ) 

 150,000 150,000 

3719770 
Придбання спортивного інвентарю для Івано-
Франківської дитячо-юнацької спортивної 
школи № 2 Івано-Франківської міської ради 

 20,000 20,000 

 Болехівський міський бюджет 200,000 0,000 200,000 

3719770 

Управлінню освіти виконавчого комітету 
Болехівської міської ради для придбання 
мультимедійного обладнання в заклади 
освіти 

100,000  100,000 

3719770 
Капітальний ремонт огорожі ДНЗ "Зірочка" по 
вул. Коперніка, 2 в м. Болехів 

100,000  100,000 

 Бурштинський міський бюджет 20,000 95,000 115,000 

3719770 

Капітальний ремонт музичної зали закладу 
дошкільної освіти (ясел-садка) № 3 
"Світлячок", м. Бурштин Івано-Франківської 
області 

 40,000 40,000 

3719770 

Придбання килимового покриття для 
музичної зали закладу дошкільної освіти 
(ясел-садка) № 2 "Берізка", м. Бурштин 
Івано-Франківської області 

 20,000 20,000 

3719770 
Поточний ремонт покрівлі багатоквартирного 
будинку №16 по вул. Січових Стрільців, 
м. Бурштин Івано-Франківської області 

20,000  20,000 

3719770 
Влаштування стоянки для автомобілів по 
вул. О. Басараб в м. Бурштин Івано-
Франківської області 

 35,000 35,000 

 Яремчанський міський бюджет 0,000 500,000 500,000 

3719770 

Капітальний ремонт дорожнього покриття по 
вул. Шевченка в селі Татарів Яремчанскої 
міської ради Івано-Франківської області (для 
Татарівської сільської ради) 

 350,000 350,000 

3719770 

Зміцнення матеріально-технічної бази 
Комунального некомерційного підприємства 
"Яремчанська центральна міська лікарня" 
Яремчанської міської ради Івано-
Франківської області (придбання 
комп’ютерної техніки) 

 150,000 150,000 

 Бюджет м. Коломиї 400,000 100,000 500,000 

3719770 

Капітальний ремонт території Коломийського 
ліцею № 4 імені Сергія Лисенка 
Коломийської міської ради, м. Коломия  
вул. М. Заньковецької, 11 

 100,000 100,000 

3719770 

На виконання програми розвитку освіти 
Івано-Франківщини на 2016-2023 роки для 
здійснення фінансової підтримки організації 
навчально-виховного процесу закладів 
освіти приватної форми власності (для 
Католицької школи святого Папи Івана  
Павла ІІ) 

400,000  400,000 
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Спеціальний 
фонд 

Разом 

 
Бюджет Більшівцівської селищної 
об`єднаної територіальної громади 

50,000 250,000 300,000 

3719770 

Футбольне поле зі штучним покриттям по 
вул. Шевченка в с. Загір`я Кукільницьке 
Більшівцівської селищної ради ОТГ - 
будівництво 

 200,000 200,000 

3719770 
Ремонт будинку культури с. Кукільники 
Більшівцівської ОТГ 

 50,000 50,000 

3719770 
Ремонт клубу в с. Курів (відновлення 
зовнішнього фасаду, наведення благоустрою 
та впорядкування території) 

50,000  50,000 

 
Бюджет Витвицької сільської об`єднаної 
територіальної громади 

50,000 200,000 250,000 

3719770 
Придбання насосу для перекачування води 
для Станківецької початкової школи 
Витвицької ОТГ 

 25,000 25,000 

3719770 
Придбання насосу для перекачування води 
для Кальнянського ліцею імені Михайла Дяка 
Витвицької ОТГ 

 25,000 25,000 

3719770 
Придбання сценічних костюмів для 
етнографічного колективу "Горицвіт" 
Витвицької ОТГ 

50,000  50,000 

3719770 

Капітальний ремонт даху будинку культури 
по вулиці Шевченка, 133 в с. Розточки 
Витвицької сільської ради об`єднаної 
територіальної громади Івано-Франківської 
області 

 150,000 150,000 

 
Бюджет Верхнянської сільської 
об`єднаної територіальної громади 

0,000 150,000 150,000 

3719770 
Придбання УЗД - апарату для КНП "Центр 
первинної медико-санітарної допомоги" 
Верхнянської ОТГ 

 150,000 150,000 

 
Бюджет Заболотівської селищної 
об`єднаної територіальної громади 

40,000 250,000 290,000 

3719770 

Капітальний ремонт прилеглої території 
Тростянецької ЗОШ І-ІІ ступенів в 
с. Тростянець Снятинського району Івано-
Франківської області  

 250,000 250,000 

3719770 

На виконання заходів регіональної цільової 
програми "Духовне життя" на 2016-2020 роки 
(придбання будівельних матеріалів на 
будівництво храму Святого Архистратига 
Михаїла УГКЦ в с. Олешків Заболотівської 
селищної ради об’єднаної територіальої 
громади) 

40,000  40,000 

 
Бюджет Делятинської селищної 
об`єднаної територіальної громади 

0,000 250,000 250,000 

3719770 
Футбольне поле зі штучним покриттям по 
вул. 16 Липня, 273 А в смт. Делятин 
Делятинської ОТГ (нове будівництво) 

 250,000 250,000 

 
Бюджет Космацької сільської об`єднаної 
територіальної громади  

0,000 150,000 150,000 

3719770 

Співфінансування проекту "Капітальний 
ремонт автомобільної дороги загального 
користування місцевого значення С090804 
Прокурава-Шепіт на відрізку с. Брустурів" 

 150,000 150,000 



продовження додатка 2 

 
Код 

бюджетної 
програми 

Назва розпорядників коштів, об’єктів 

Сума, тис. грн. 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 

 
Бюджет Ланчинської селищної 
об`єднаної територіальної громади 

0,000 100,000 100,000 

3719770 
Виготовлення проектно-кошторисної 
документації та реконструкція спортивного 
майданчика в селі Добротів Ланчинської ОТГ 

 100,000 100,000 

 
Бюджет Олешанської сільської 
об`єднаної територіальної громади 

40,000 100,000 140,000 

3719770 

На виконання заходів регіональної цільової 
програми "Духовне життя" на 2016-2020 роки 
(придбання будівельних матеріалів для 
будівнитва церкви Петра і Павла в 
с. Озеряни Олешанської сільської ради 
об’єднаної територіальної громади 
Тлумацького району) 

40,000  40,000 

3719770 
Капітальний ремонт Олешанського ліцею 
Олешанської сільської ради об’єднаної 
територіальної громади Тлумацького району 

 100,000 100,000 

 
Бюджет Матеївецької сільської 
об`єднаної територіальної громади 

0,000 300,000 300,000 

3719770 

Реконструкція будівлі ЗОШ І-ІІ ступенів з 
добудовою навчального корпусу по 
вул. Шкільна, 6 в с.Дебеславці 
Коломийського району Івано-Франківської 
області 

 300,000 300,000 

 
Бюджет Печеніжинської селищної 
об`єднаної територіальної громади 

0,000 100,000 100,000 

3719770 
Придбання покриття для спортивного 
майданчика в с. Молодятин Печеніжинської 
ОТГ 

 100,000 100,000 

 
Бюджет Угринівської сільської 
об`єднаної територіальної громади 

0,000 20,000 20,000 

3719770 

Придбання огорожі для стадіону в с. Клузів 
Угринівської сільської ради об`єднаної 
територіальної громади Тисменицького 
району 

 20,000 20,000 

 
Бюджет Старобогородчанської 
сільської об`єднаної територіальної 
громади 

0,000 100,000 100,000 

3719770 

Капітальний ремонт пішохідного переходу до 
сільського кладовища в с. Нивочин 
Богородчанського району Івано-Франківської 
області 

 100,000 100,000 

 
Бюджет Тлумацької міської об`єднаної 
територіальної громади 

0,000 100,000 100,000 

3719770 
Капітальний ремонт вуличного освітлення в 
с. Бортники Тлумацької ОТГ 

 100,000 100,000 

 
Бюджет Яблунівської селищної 
об`єднаної територіальної громади 

100,000 0,000 100,000 

3719770 
Придбання крісел для будинку культури 
с. Текуча Яблунівської ОТГ 

100,000  100,000 

 



Додаток 3 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань 
бюджету, фінансів та податків 
від 08.11.2019 року № 96 

 
 
 

Розподіл 
коштів обласного бюджету за рахунок перерозподілу інших видатків 

 
 

Код 
бюджетної 
програми 

Назва розпорядників коштів, об’єктів 

Сума, тис. грн. 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 

 Всього, в тому числі: 2 560,500 2 687,265 5 247,765 

 
Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації 

1 640,000 845,100 2 485,100 

0813101 

Забезпечення соціальними послугами 
стаціонарного догляду з наданням місця 
для проживання дітей з вадами фізичного 
та розумового розвитку (на придбання 
харчування Залучанському дитячому 
будинку-інтернату - 50,0 тис. грн., для 
оплати енергоносіїів Коломийського 
дитячого будинку-інтернату - 146,6 тис. 
грн., для капітального ремонту житлових 
приміщень Залучанського дитячого 
будинку-інтернату - 110,0 тис. грн.) 

196,600 110,000 306,600 

0813102 

Забезпечення соціальними послугами 
стаціонарного догляду з наданням місця 
для проживання, всебічної підтримки, 
захисту та безпеки осіб, які не можуть 
вести самостійний спосіб життя через 
похилий вік, фізичні та розумові вади, 
психічні захворювання або інші хвороби (на 
придбання медикаментів Коршівському 
геріатричному пансіонату - 20,0 тис. грн.; 
на придбання харчування: Погонянському 
психоневрологічному інтернату - 120,0 тис. 
грн., Снятинському психоневрологічному 
інтернату - 50,0 тис. грн., Івано-
Франківському геріатричному пансіонату - 
50,0 тис. грн., Коршівському геріатричному 
пансіонату - 30,0 тис. грн.; для оплати 
енергоносіїв: Делятинському 
психоневрологічному інтернату - 25,0 тис. 
грн., Снятинському психоневрологічному 
інтернату - 70,0 тис. грн.) 

365,000  365,000 

0813241 

Забезпечення діяльності інших закладів у 
сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення (на оплату праці з 
нарахуваннями працівникам ОПЗОВ 
"Карпатські мрії" - 124,4 тис. грн., для 
оплати енергоносіїів ОПЗОВ "Карпатські 
мрії" - 12.0 тис. грн., на капітальний ремонт 
літнього приміщення ОПЗОВ "Карпатські 
мрії" - 735,1 тис. грн.) 

136,400 735,100 871,500 

 
 

 



продовження додатка 3 
 

Код 
бюджетної 
програми 

Назва розпорядників коштів, об’єктів 

Сума, тис. грн. 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 

0813242 

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення (на виконання 
заходів обласної комплексної Програми 
соціального захисту Івано-Франківської 
області на 2017-2021 роки (для виплати 
допомоги на здійснення заходів із ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій особам, 
чиї житлові та/або господарські будівлі 
пошкоджені (знищені) внаслідок 
надзвичайної ситуації - 650,0 тис. грн., для 
виплати одноразової грошової допомоги на 
лікування та вирішення невідкладних 
соціально-побутових питань жителям 
області - 150,0 тис.грн.; на виконання 
заходів обласної програми підтримки осіб, 
які брали участь у бойових діях на 
території інших держав, а також членів їх 
сімей на 2019-2021 роки для надання 
матеріальної допомоги на лікування 
членам сімей загиблих (померлих) осіб та 
особам з інвалідністю, які брали участь у 
бойових діях на території інших держав - 
42,0 тис. грн.) 

842,000  842,000 

0813242 

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення (на виконання 
заходів обласної комплексної Програми 
соціального захисту Івано-Франківської 
області на 2017-2021 роки для поліпшення 
житлових умов сімей-інвалідів, в яких 
проживають два і більше інвалідів, один з 
яких є інвалідом І або ІІ групи, багатодітних 
сімей, в яких є дитина-інвалід, 
малозабезпечених сімей, чиє житло 
пошкоджене внаслідок надзвичайної 
ситуації) 

100,000  100,000 

 
Департамент охорони здоров`я 
облдержадміністрації 

572,500 1 115,500 1 688,000 

0712010 

Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню (для КНП "Івано-
Франківська обласна дитяча клінічна 
лікарня Івано-Франківської обласної ради" 
на реєстрацію автомобіля екстреної 
медичної допомоги) 

170,000  170,000 

0712020 

Спеціалізована стаціонарна медична 
допомога населенню (реконструкція 
системи газопостачання будівень КНП 
"Івано-Франківська обласна клінічна 
інфекційна лікарня Івано-Франківської 
обласної ради" - 868,0 тис.грн., для КНП 
"Прикарпатський клінічний онкологічний 
центр Івано-Франківської обласної ради - 
100,0 тис.грн., для Коломийської районної 
інфекційної лікарні - 100,0 тис.грн.) 

200,000 868,000 1 068,000 

 
 
 
 



продовження додатка 3 
 

Код 
бюджетної 
програми 

Назва розпорядників коштів, об’єктів 

Сума, тис. грн. 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 

0712070 

Екстрена та швидка медична допомога 
населенню (співфінансування субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам 
на створення оперативно-диспетчерських 
служб, на реалізацію пілотного проекту 
щодо розвитку системи екстреної медичної 
допомоги у Вінницькій, Донецькій, 
Одеській, Полтавській, Тернопільській 
областях та м.Києві - 247,5 тис.грн., на 
реєстрацію автомобілів швидкої медичної 
допомоги - 202,5 тис.грн.) 

202,500 247,500 450,000 

 
Департамент освіти, науки та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації 

0,000 300,000 300,000 

0615031 

Утримання та навчально-тренувальна 
робота комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл" (для Івано-Франківської 
обласної дитячо-юнацької спортивної 
школи ) 

 300,000 300,000 

 Обласна рада 148,000 0,000 148,000 

0110150 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення 
діяльності обласної ради (для управління 
об`єктами спільної власності 
територіальних громад області, в тому 
числі на оплату праці - 123,0 тис.грн.) 

148,000  148,000 

 Обласна державна адміністрація 200,000 0,000 200,000 

0220180 

Інша діяльність у сфері державного 
управління (для управління обласної 
державної адміністрації з питань 
ресурсного забезпечення на виконання 
заходів Програми забезпечення 
мобілізаційної підготовки та оборонної 
роботи в області на 2018-2022 роки) 

200,000  200,000 

 

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

0,000 426,665 426,665 

1517330 

Капітальний ремонт приміщення Івано-
Франківської обласної дитячої клінічної 
лікарні по вул. Коновальця, 132 в м. Івано-
Франківську (Впровадження 
енергозберігаючих заходів) 

 426,665 426,665 

 



Додаток 4 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань  
бюджету, фінансів та податків 
від 08.11.2019 року № 96 

 
Календарний план заходів на 2019 рік 

Регіональної програми будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів  
дорожньо-транспортної інфраструктури Івано-Франківської області до 2020 року  

(для виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єктах дорожньо-транспортної інфраструктури) 

 

Найменування заходу Виконавець 
Термін 

виконання 

Обсяги 
фінансування, 
тис. гривень 

Капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної 
дороги загального користування місцевого значення 
О091402 Озеряни - Рожнів км 44+992 - км 59+600 Івано-
Франківської області 

Департамент будівництва, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури 

облдержадміністрації для  
ДП "ДОРОГИ ПРИКАРПАТТЯ" 

Упродовж року 339,96 

Капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної 
дороги загального користування місцевого значення 
О090602 Калуш - Осмолода км 0+300 - км 2+000, 
км 5+200 – км 15+300, км 17+100 - км 20+500, км 21+900 - 
км  27+900, км 29+400 - км 31+600, км 33+400 - 
км 35+700, км 38+800 - км 54+900 Івано-Франківської 
області 

Департамент будівництва, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури 

облдержадміністрації для  
ДП "ДОРОГИ ПРИКАРПАТТЯ" 

Упродовж року 535,41 

Капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної 
дороги загального користування місцевого значення 
О090301 Більшівці - Княгиничі км 0+000 - км 3+538, 
км 3+799 - км 45+182 Івано-Франківської області 

Департамент будівництва, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури 

облдержадміністрації для  
ДП "ДОРОГИ ПРИКАРПАТТЯ" 

Упродовж року 659,23 

Капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної 
дороги загального користування місцевого значення 
О090101 Богородчани - Ланчин км 0+000 - км 11+522, 
км 12+426 - км 37+432 Івано-Франківської області 

Департамент будівництва, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури 

облдержадміністрації для  
ДП "ДОРОГИ ПРИКАРПАТТЯ" 

Упродовж року 450,06 

Капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної 
дороги загального користування місцевого значення 
О090403 Лука - Коломия км 0+000 - км 9+800, км 10+320 - 
км 42+840 Івано-Франківської області  

Департамент будівництва, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури 

облдержадміністрації для  
ДП "ДОРОГИ ПРИКАРПАТТЯ" 

Упродовж року 631,55 



продовження додатка 4 
 

Найменування заходу Виконавець 
Термін 

виконання 

Обсяги 
фінансування, 
тис. гривень 

Капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної 
дороги загального користування місцевого значення 
О091501 Болехів - Козаківка км 0+000 - км 19+000 Івано-
Франківської області  

Департамент будівництва, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури 

облдержадміністрації для  
ДП "ДОРОГИ ПРИКАРПАТТЯ" 

Упродовж року 379,79 

Капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної 
дороги загального користування місцевого значення 
О091101 Креховичі - Дзвиняч км 0+000 - км 24+598,  
км 30+517 – км 46+482 Івано-Франківської області  

Департамент будівництва, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури 

облдержадміністрації для  
ДП "ДОРОГИ ПРИКАРПАТТЯ" 

Упродовж року 512,84 

Проведення авторського нагляду за відновленням 
металевого моста через річку Чечва на автомобільній 
дорозі Пійло - Довге Калуське Калуського району 
(влаштування під’їзної дороги. Регуляція русла ріки, 
відновлення моста: влаштування залізобетонних 
буронабивних паль 122,6 м, влаштування залізобетонних 
балок прогонової будови 64,5 м3, влаштування 
дорожнього одягу на мості 390 м2. Розбирання тимчасової 
об’їзної дороги). 

Департамент будівництва, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури 

облдержадміністрації для  
ДП "ДОРОГИ ПРИКАРПАТТЯ" 

Упродовж року 90,72 

 
 
 
 



Додаток 5 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань 
бюджету, фінансів та податків 
від 08.11.2019 року № 96 

 
Розподіл 

обсягу субвенції на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи 
охорони здоров’я у сільській місцевості, щодо забезпечення службовим 
автотранспортом медичних працівників комунальних закладів охорони 

здоров’я, що працюють у сільській місцевості 
(існуючі амбулаторії) 

 

№ 

Назва  
адміністративно-
територіальної 

одиниці (місцевого 
бюджету) 

Найменування заходу 

Сума 
(тис.грн.) 

(спеціаль-
ний фонд) 

1. 
Богородчанський 
район 

Придбання службового автотранспорту для амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини по  вул. Шевченка, 
3, с. Манява  Богородчанського району 

500,0 

2. 
Коломийський 
район 

Придбання службового автотранспорту для амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини по вул. Жовтневій, 
33, с. Лісний Хлібичин Коломийського району 

500,0 

3. Косівський район 
Придбання службового автотранспорту для амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини по вул. Шкільній, 
46а, с. Пістинь  Косівського району 

500,0 

4. 
Надвірнянський 
район 

Придбання службового автотранспорту для амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини по вул. Марії 
Підгірянки, 350, с. Білі-Ослави Надвірнянського району 

500,0 

5. 
Рожнятівський 
район 

Придбання службового автотранспорту для амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини по вул. Шкільна, 17, 
смт Рожнятів Рожнятівського району 

500,0 

Придбання службового автотранспорту для амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини по вул. Сотенного 
Довбуша, 11, смт  Перегінськ Рожнятівського району 

500,0 

Придбання службового автотранспорту для амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини по вул. 1 Травня, 3, 
с. Сваричів  Рожнятівського району 

500,0 

Придбання службового автотранспорту для амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини по вул. Польовій, 
с. Ясень № 1 Рожнятівського району 

500,0 

6. 
Снятинський 
район 

Придбання службового автотранспорту для амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини по  вул. Зеленій,13, 
с. Вовчківці Снятинського району 

500,0 

7. Матеївецька ОТГ 

Придбання службового автотранспорту для амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини по  вул. Івана 
Франка, 1а, с. Залуччя Матеївецької сільської об’єднаної 
територіальної громади  Коломийського району 

500,0 

Придбання службового автотранспорту для амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини по  вул.  Франка, 4, 
с. Перерив Матеївецької сільської об’єднаної 
територіальної громади Коломийського району 

500,0 

8. Дзвиняцька ОТГ 

Придбання службового автотранспорту для амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини по вул. І. Франка, 11, 
с. Дзвиняч Дзвиняцької сільської об’єднаної територіальної 
громади  Богородчанського району 

500,0 

Всього по області:  6000,0 



Додаток 6 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань  
бюджету, фінансів та податків 
від 08.11.2019 року № 96 

 
Внесення змін до календарних планів заходів на 2019 рік  

регіональних цільових програм галузі "Охорона здоров'я" 
(тис. грн.) 

№ 
п/п 

Назва програми Виконавець Зміст заходу 
Термін 

виконання 
Сума 

Зміни, що 
вносяться,

+/- 

Уточнений 
план 

1 
Комплексна програма 
"Здоров'я населення 

Прикарпаття 2013-2020" 

Департамент охорони 
здоров’я 

облдержадміністрації 

Гемодіаліз 
впродовж 

року 
69 805,8 -190,0 69 615,8 

Централізована закупівля 
ендопротезів, імплантатів та 
інструментів для лікування 
опорно-рухового апарату 

впродовж 
року 

300,0 -300,0 0,0 

КНП "Обласна клінічна 
лікарня Івано-

Франківської обласної 
ради" 

Лікування вторинного 
гіперпаратиреозу, 
гіперфосфатемії і метаболічної 
хвороби кісток 

впродовж 
року 

0,0 100,0 100,0 

Медикаменти та медичні засоби 
для проведення процедур 
гемодіалізу 

впродовж 
року 

600,0 40,0 640,0 

КНП "Івано-Франківський 
обласний 

перинатальний центр 
Івано-Франківської 

обласної ради" 

Забезпечення акушерських 
відділень препаратами 
невідкладної  допомоги, 
лікування пізніх гестозів, 
профілактики передчасних 
пологів та акушерських кровотеч 

впродовж 
року 

300,0 90,0 390,0 

КНП "Івано-Франківська 
обласна клінічна 

інфекційна лікарня 
Івано-Франківської 

обласної ради" 

Забезпечення вільного доступу 
населення до тестування та 
консультацій 

впродовж 
року 

110,0 75,0 185,0 

 
 



продовження додатка 6 

 

№ 
п/п 

Назва програми Виконавець Зміст заходу 
Термін 

виконання 
Сума 

Зміни, що 
вносяться,

+/- 

Уточнений 
план 

1 
Комплексна програма 
"Здоров'я населення 

Прикарпаття 2013-2020" 

КНП "Івано-Франківська 
обласна клінічна 

інфекційна лікарня 
Івано-Франківської 

обласної ради" 

Забезпечення праймерами та 
системами для визначення 
генотипу, ДНК і РНК вірусних 
гепатитів рівнів вірусного 
навантаження лабораторії ОКІЛ 
для моніторингу протікання 
хронічних вірусних гепатитів  

впродовж 
року 

190,0 325,0 515,0 

Забезпечення лікування та 
профілактики хронічних вірусних 
гепатитів 

впродовж 
року 

2 700,0 -400,0 2 300,0 

2 

Обласна програма підтримки 
сімей загиблих, постраждалих 
учасників Революції Гідності, 

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, чи у 

здійсненні заходів із 
забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії 
Російської Федерації в 

Донецькій та Луганській 
областях, забезпеченні їх 

здійснення 

КНП "Івано-Франківська 
обласна дитяча клінічна 

лікарня Івано-
Франківської обласної 

ради" 

Медичне забезпечення у 
закладах охорони здоров'я 
області (на базі ОКЛ, ОДКЛ, 
ОККД) членів сімей загиблих під 
час проведення 
антитетрорестичної операції 

впродовж 
року 

150,0 50,0 200,0 

КНП "Івано-Франківська 
обласна клінічна 

інфекційна лікарня 
Івано-Франківської 

обласної ради" 

Лікування постраждалих 
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 
першочергово, у медичних 
закладах області та інших 

областей (згідно з медичними 
показами) 

впродовж 
року 

500,0 -400,0 100,0 

КНП "Івано-Франківський 
обласний клінічний 

кардіологічний центр 
Івано-Франківської 

обласної ради" 

впродовж 
року 

100,0 -50,0 50,0 

КНП "Обласна клінічна 
лікарня Івано-

Франківської обласної 
ради" 

впродовж 
року 

600,0 30,0 630,0 

 



продовження додатка 6 

 

№ 
п/п 

Назва програми Виконавець Зміст заходу 
Термін 

виконання 
Сума 

Зміни, що 
вносяться,

+/- 

Уточнений 
план 

2 

Обласна програма підтримки 
сімей загиблих, постраждалих 
учасників Революції Гідності, 

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, чи у 

здійсненні заходів із 
забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії 
Російської Федерації в 

Донецькій та Луганській 
областях, забезпеченні їх 

здійснення 

КНП "Обласний 
госпіталь ветеранів 

війни Івано-Франківської 
обласної ради" 

Лікування постраждалих 
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 
першочергово, у медичних 
закладах області та інших 

областей (згідно з медичними 
показами) 

впродовж 
року 

250,0 190,0 440,0 

КНП "Прикарпатський 
обласний клінічний 
центр психічного 
здоров'я Івано-

Франківської обласної 
ради" 

впродовж 
року 

200,0 180,0 380,0 

 
 

 



Додаток 7 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань 
бюджету, фінансів та податків 
від 08.11.2019 року № 96 

 
Пропозиції щодо зміни назв об'єктів та суми коштів згідно з переліком 

закладів загальної середньої освіти для забезпечення належних 
санітарно-гігієнічних умов 

 

№ 
п/п 

Стара редакція Нова редакція 

Розпорядник коштів, назва 
об'єкта 

Сума, 
тис.грн. 

Розпорядник коштів, назва 
об'єкта 

Сума, 
тис.грн. 

1 

Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Порогівської ЗОШ  
І-ІІІ ступенів Богородчанської 
районної ради  

243,00 

Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Порогівської ЗОШ  
І-ІІІ ступенів Богородчанської 
районної ради  

275,80 

2 

Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Росільнянського ліцею 
Дзвиняцької селищної ради ОТГ 
Богородчанського району 

225,00 

Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Росільнянського ліцею 
Дзвиняцької селищної ради ОТГ 
Богородчанського району 

258,30 

3 

Реконструкція з добудовою 
туалетних приміщень Вербовецької 
ЗОШ І-ІІ ст. Косівської районної 
ради  

321,57 

Реконструкція з добудовою 
туалетних приміщень Вербовецької 
ЗОШ І-ІІ ст. Косівської районної 
ради  

93,39 

4 
Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Баня-Березівської ЗОШ 
І-ІІ ст. Косівської районної ради 

229,50 
Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Баня-Березівської ЗОШ 
І-ІІ ст. Косівської районної ради 

299,50 

5 
Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Буковецької ЗОШ I-ІІ ст. 
Верховинської районної ради 

317,52 
Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Буковецької ЗОШ I-ІІ ст. 
Верховинської районної ради 

296,30 

6 

Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Церківнянської гімназії 
Витвицької сільської ради ОТГ 
Долинського району Івано-
Франківської області 

894,24 

Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Церківнянської гімназії 
Витвицької сільської ради ОТГ 
Долинського району Івано-
Франківської області 

910,30 

7 
Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Якубівської ЗОШ І ст. 
Долинської районної ради 

237,33 
Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Якубівської ЗОШ І ст. 
Долинської районної ради 

299,80 

8 
Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Медухівської ЗОШ І-ІІ ст. 
Галицької районної ради  

81,00 
Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Медухівської ЗОШ І-ІІ ст. 
Галицької районної ради  

296,20 

9 

Капітальний ремонт туалетних 
приміщень філії № 2 Галицького 
ліцею імені Я. Осмомисла 
(Придністровська ЗОШ І-ІІ ст.) 
Галицької районної ради  

162,00 

Капітальний ремонт туалетних 
приміщень філії № 2 Галицького 
ліцею імені Я. Осмомисла 
(Придністровська ЗОШ І-ІІ ст.) 
Галицької районної ради  

291,80 

10 
Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Виноградської ЗОШ І-IIІ 
ст. Городенківської районної ради 

81,00 
Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Виноградської ЗОШ І-IIІ 
ст. Городенківської районної ради 

90,00 

11 

Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Слобідського НВК "ЗОШ 
І-ІІ ст. - ДНЗ" Городенківської 
районної ради 

99,00 

Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Слобідського НВК "ЗОШ 
І-ІІ ст. - ДНЗ" Городенківської 
районної ради 

124,40 

12 
Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Чернелицької ЗОШ I-III 
ст. Городенківської районної ради 

180,00 
Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Чернелицької ЗОШ I-III 
ст. Городенківської районної ради 

299,50 

13 

Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Делятинського ліцею 
№1 Делятинської селищної ради 
ОТГ Надвірнянського району 

270,00 

Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Делятинського ліцею 
№1 Делятинської селищної ради 
ОТГ Надвірнянського району 

299,20 
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14 

Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Зарічанського ліцею 
імені В. Яворського Делятинської 
селищної ради ОТГ 
Надвірнянського району Івано- 
Франківської області 

180,00 

Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Зарічанського ліцею 
імені В. Яворського Делятинської 
селищної ради ОТГ 
Надвірнянського району Івано- 
Франківської області 

188,00 

15 

Капітальний ремонт туалетних 
приміщень корпусу № 1 
Чорнопотоківського ліцею 
Делятинської селищної ради ОТГ 
Надвірнянського району  

404,19 

Капітальний ремонт туалетних 
приміщень корпусу № 1 
Чорнопотоківського ліцею 
Делятинської селищної ради ОТГ 
Надвірнянського району  

298,10 

16 
Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Гвіздської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Надвірнянської районної ради 

162,00 
Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Гвіздської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Надвірнянської районної ради 

299,20 

17 

Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Білоославської ЗОШ I- III 
ст. Надвірнянської районної ради 

567,00 

Реконструкція з добудовою  
туалетних приміщень 
Білоославської ЗОШ I- III ст. 
Надвірнянської районної ради 

92,00 

18 
Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Білозоринської ЗОШ I-II 
ст. Надвірнянської районної ради 

162,00 
Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Білозоринської ЗОШ I-II 
ст. Надвірнянської районної ради 

178,20 

19 

Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Зеленської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Надвірнянської районної ради 

486,00 

Реконструкція з добудовою  
туалетних приміщень Зеленської 
ЗОШ І-ІІІ ст. Надвірнянської 
районної ради 

211,89 

20 

Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Максимецької 
ЗОШ І-ІІ ст. Надвірнянської 
районної ради 

162,00 

Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Максимецької 
ЗОШ І-ІІ ст. Надвірнянської 
районної ради 

299,90 

21 

Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Ліснотарновицького НВК 
Надвірнянської районної ради 

500,00 

Реконструкція з добудовою  
туалетних приміщень 
Ліснотарновицького НВК 
Надвірнянської районної ради 

85,09 

22 

Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Стримбівської ЗОШ I-II 
ст. Надвірнянської районної ради 

162,00 

Реконструкція з добудовою 
туалетних приміщень Стримбівської 
ЗОШ I-II ст. Надвірнянської 
районної ради 

90,10 

23 

Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Волосівського ліцею 
Переріслянської сільської ради ОТГ 
Надвірнянського району 

374,60 

Реконструкція з добудовою 
туалетних приміщень Волосівського 
ліцею Переріслянської сільської 
ради ОТГ Надвірнянського району 

117,57 

24 

Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Ріп'янської ЗОШ І-ІІ ст. 
(філіал с. Яворівка) Калуської 
районної ради  

233,12 

Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Ріп'янської ЗОШ І-ІІ ст. 
(філіал с. Яворівка) Калуської 
районної ради  

265,00 

25 
Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Воронського ліцею 
Коломийської районної ради 

154,80 
Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Воронського ліцею 
Коломийської районної ради 

286,20 

26 

Капітальний ремонт з 
влаштуванням туалетних 
приміщень Пістинської ЗОШ І-III ст. 
Косівської районної ради  

202,50 

Капітальний ремонт з 
влаштуванням туалетних 
приміщень Пістинської ЗОШ І-III ст. 
Косівської районної ради  

209,30 

27 

Реконструкція з добудовою 
туалетних приміщень 
Старокосівської ЗОШ І-ІII ст. 
Косівської районної ради 

319,14 

Реконструкція з добудовою 
туалетних приміщень 
Старокосівської ЗОШ І-ІII ст. 
Косівської районної ради 

78,94 
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28 
Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Яворівської ЗОШ І-III ст. 
Косівської районної ради  

244,60 
Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Яворівської ЗОШ І-III ст. 
Косівської районної ради  

298,00 

29 

Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Брошнів-Осадського 
ліцею Брошнів - Осадської 
селищної ради ОТГ Івано- 
Франквіської області  

480,00 

Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Брошнів-Осадського 
ліцею Брошнів - Осадської 
селищної ради ОТГ Івано- 
Франквіської області  

687,30 

30 

Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Кадобнянської гімназії 
Брошнів-Осадської селищної ради 
ОТГ Рожнятівського району  

290,00 

Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Кадобнянської гімназії 
Брошнів-Осадської селищної ради 
ОТГ Рожнятівського району  

299,90 

31 

Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Великорожинського НВК 
"ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ" Косівської 
районної ради 

268,20 

Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Великорожинського НВК 
"ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ" Косівської 
районної ради 

299,30 

32 

Реконструкція з добудовою 
туалетних приміщень Бабинської 
ЗОШ І-ІІ ст. Косівської районної 
ради 

311,85 

Реконструкція з добудовою 
туалетних приміщень Бабинської 
ЗОШ І-ІІ ст. Косівської районної 
ради 

210,75 

33 

Реконструкція з добудовою 
туалетних приміщень Лючківської 
ЗОШ І-ІІ ст. Косівської районної 
ради 

299,70 

Реконструкція з добудовою 
туалетних приміщень Лючківської 
ЗОШ І-ІІ ст. Косівської районної 
ради 

168,30 

34 

Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Брустурівської ЗОШ I- Ш 
ст. Космацької сільської ради ОТГ 
Косівського району Івано- 
Франківської області 
 

162,00 

Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Брустурівської ЗОШ I- Ш 
ст. Космацької сільської ради ОТГ 
Косівського району Івано- 
Франківської області 
 

243,80 

35 

Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Прокуравської ЗОШ I- II 
ст. Космацької сільської ради ОТГ 
Косівського району Івано- 
Франківської області 
 

162,00 

Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Прокуравської ЗОШ I- II 
ст. Космацької сільської ради ОТГ 
Косівського району Івано- 
Франківської області 
 

296,20 

36 

Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Космач-Ставницької 
ЗОШ І-ІІ ст. Космацької сільської 
ради ОТГ Косівського району Івано-
Франківської області 
 

121,50 

Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Космач-Ставницької 
ЗОШ І-ІІ ст. Космацької сільської 
ради ОТГ Косівського району Івано-
Франківської області 
 

273,40 

37 

Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Космач-Завоєлівської 
ЗОШ І-ІІ ст. Космацької сільської 
ради ОТГ Косівського району Івано-
Франківської області 

121,50 

Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Космач-Завоєлівської 
ЗОШ І-ІІ ст. Космацької сільської 
ради ОТГ Косівського району Івано-
Франківської області 

297,50 

38 

Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Космач-Банівської ЗОШ 
І-ІІ ст. Космацької сільської ради 
ОТГ Косівського району 

121,50 

Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Космач-Банівської ЗОШ 
І-ІІ ст. Космацької сільської ради 
ОТГ Косівського району 

286,80 

39 

Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Середньомайданського 
ліцею Ланчинської селищної ради 
ОТГ Надвірнянського району 

133,65 

Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Середньомайданського 
ліцею Ланчинської селищної ради 
ОТГ Надвірнянського району 

260,00 
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40 

Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Стратинської ЗОШ  
I-ІІ ступенів Рогатинської районної 
ради 

243,00 

Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Стратинської ЗОШ  
I-ІІ ступенів Рогатинської районної 
ради 

289,90 

41 

Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Підкамінської філії 
Княгиницького ліцею Рогатинської 
районної ради 

243,00 

Реконструкція з добудовою 
туалетних приміщень Підкамінської 
ЗОШ І-ІІ ступенів  Рогатинської 
районної ради 

196,10 

42 

Капітальний ремонт з 
влаштуванням туалетних 
приміщень Приозерненської ЗОШ 
І-ІІ ст. Рогатинської районної ради 

243,00 

Капітальний ремонт з 
влаштуванням туалетних 
приміщень Приозерненської ЗОШ  
І-ІІ ст. Рогатинської районної ради 

299,30 

43 

Реконструкція з добудовою 
туалетних приміщень Сливківської 
ЗОШ І-ІІ ст.Рожнятівської районної 
ради 

243,00 

Реконструкція з добудовою 
туалетних приміщень Сливківської 
ЗОШ І-ІІ ст. Рожнятівської районної 
ради 

123,50 

44 
Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Небилівської ЗОШ  
I-ІІІ ст. Рожнятівської районної ради 

180,00 
Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Небилівської ЗОШ  
I-ІІІ ст. Рожнятівської районної ради 

299,90 

45 

Реконструкція з добудовою 
туалетних приміщень корпусу № 1 
Лугівської гімназії Спаської сільської 
ради ОТГ Рожнятівського району 

810,00 

Реконструкція з добудовою 
туалетних приміщень корпусу № 1 
Лугівської гімназії Спаської сільської 
ради ОТГ Рожнятівського району 

690,10 

46 

Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Тязівської гімназії 
Ямницької сільської ради ОТГ 
Тисменицького району 

90,00 

Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Тязівської гімназії 
Ямницької сільської ради ОТГ 
Тисменицького району 

135,00 

47 

Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Павлівського ліцею 
Ямницької сільської ради ОТГ 
Тисменицького району  

90,00 

Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Павлівського ліцею 
Ямницької сільської ради ОТГ 
Тисменицького району  

177,03 

48 

Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Перевозецької гімназії 
Войнилівської селищної ради ОТГ 
Калуського району  

270,00 

Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Перевозецької гімназії 
Войнилівської селищної ради ОТГ 
Калуського району  

299,30 

49 

Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Добротівської гімназії 
Ланчинської селищної ради ОТГ 
Надвірнянського району 

238,14 

Реконструкція з добудовою 
туалетних приміщень Добротівської 
гімназії Ланчинської селищної ради 
ОТГ Надвірнянського району 

111,79 

50 

Капітальний ремонт  туалетних 
приміщень Ланчинської гімназії 
Ланчинської селищної ради ОТГ 
Надвірнянського району 

194,40 

Реконструкція з добудовою 
туалетних приміщень Ланчинської 
гімназії Ланчинської селищної ради 
ОТГ Надвірнянського району 

194,40 

51 

Капітальний ремонт  туалетних 
приміщень Дубівської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Рожнятівської районної ради 

97,20 

Реконструкція з добудовою 
туалетних приміщень Дубівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів  Рожнятівської 
районної ради 

97,20 

52 

Капітальний ремонт  туалетних 
приміщень Хом'яківської ЗОШ І ст. 
Тисменицької районної ради 

267,30 

Реконструкція з добудовою 
туалетних приміщень Хом'яківської 
ЗОШ І ступеня Тисменицької 
районної ради 

267,30 

53 

Реконструкція з добудовою 
туалетних приміщень 
Красноїльської ЗОШ І-III ст. 
Верховинської районної ради 

120,29 

Реконструкція з добудовою 
туалетних приміщень 
Красноїльської ЗОШ І ст. 
Верховинської районної ради 

120,29 

 
 



продовження додатка 7 

 

№ 
п/п 

Стара редакція Нова редакція 

Розпорядник коштів, назва 
об'єкта 

Сума, 
тис.грн. 

Розпорядник коштів, назва 
об'єкта 

Сума, 
тис.грн. 

54 

Капітальний ремонт  Нижнівського 
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ" 
Тлумацької районної ради 

810,00 

Капітальний ремонт туалетних 
приміщень Нижнівського НВК (ЗОШ 
І-ІІІ ст. – ДНЗ) Тлумацької районної 
ради 

810,00 

 ВСЬОГО: 14266,34 ВСЬОГО: 14266,34 

 
 



Додаток 8 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань  
бюджету, фінансів та податків 
від 08.11.2019 року № 96 

 
 
 

Внесення змін до календарного плану заходів на 2019 рік 
обласної комплексної Програми соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2017-2021 року 

 
 
 

Код 
бюджетної 
програми 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, тис. 
гривень 

Зміни, що 
вносяться, 

тис. 
гривень 

Уточнений 
план, тис. 
гривень 

0813242 
Проведення ремонтних робіт в інтернат них 
установах системи соціального захисту 
населення 

Департаменти соціальної 
політики облдержадміністрації 

впродовж 
року 

3530,0 -52,1673 3477,83 

0813242 
Здійснення заходів із забезпечення якісних умов 
проживання в стаціонарних закладах системи 
соціального захисту населення області 

Департаменти соціальної 
політики облдержадміністрації 

впродовж 
року 

2600,0 +52,1673 2652,1673 

0813242 
Виготовлення посвідчень для батьків та дітей з 
багатодітних сімей (п.5.2. з.п.) 

Департаменти соціальної 
політики облдержадміністрації 

впродовж 
року 

15,0 -0,68 14,32 

0813242 

Створення соціальних роликів про підтримку 
соціально незахищених категорій громадян і 
позитивний досвід виховання дітей у 
багатодітних сім'ях та інших соціальних роликів 
(п.6.9. з.п.) 

Департаменти соціальної 
політики облдержадміністрації 

впродовж 
року 

30,0 -30,0 0,0 

 
 
 
 
 
 



продовження додатка 8 
 

Код 
бюджетної 
програми 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, тис. 
гривень 

Зміни, що 
вносяться, 

тис. 
гривень 

Уточнений 
план, тис. 
гривень 

0813242 

Забезпечення обробки інформації для 
призначення та виплати всіх видів соціальних 
допомог, комп. виплат, пільг, субсидій на оплату 
житлово-комунальних послуг, твердого палива та 
скрапленого газу. В т. ч.і:придбання паперу, 
паперових та картонних виробів, офісного та 
канцелярського приладдя для забезпечення 
обробки інформації;придбання обладнання та 
приладдя, пристроїв для зберігання та 
зчитування даних, частин та приладдя до 
фотокопіювальних апаратів послуги із ремонту і 
технічного обслуговування, утилізації 
комп’ютерного та офісного обладнання для 
забезпечення обробки інформації; послуги з 
моніторингу сигналів тривоги, що надходять з 
пристроїв охоронної сигналізації та послуги із 
страхування майна для забезпечення 
збереження інформації; поштові послуги з 
доставки письмової кореспонденції та переказів 
одноразових грошових допомог; послуги з 
супроводження програмного забезпечення 
АСКОПД/КОМТЕХ, ПК "Житлові субсидії", ПК 
"Криптосервер" 

Департамент соціальної 
політики облдержадміністрації 

впродовж 
року 

1187,4 -126,44 1060,96 

 
 
 
 
 
 
 
 



продовження додатка 8 
 

Код 
бюджетної 
програми 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, тис. 
гривень 

Зміни, що 
вносяться, 

тис. 
гривень 

Уточнений 
план, тис. 
гривень 

0813242 

Забезпечення функціонування єдиного 
телекомунікаційного середовища установ 
системи соціального захисту населення області. 
В тому числі:придбання телекомунікаційних 
обладнання, придбання телекомунікаційних 
послуг: розміщення інформації на веб-вузлах, 
користування мережею Інтернет та місцевим 
телефонним зв’язком;послуги із супроводу 
програмного забезпечення 

Департамент соціальної 
політики облдержадміністрації 

впродовж 
року 

123,0 -4,56 118,44 

0813242 

Забезпечення роботи «Мобільного соціального 
офісу». В тому числі страхування 
автотранспорту, придбання палива, мастильних 
матеріалів, запчастин та комплектуючих, 
технічне обслуговування та ремонт легкового 
автомобіля департаменту соціальної політики 
облдержадміністрації 

Департамент соціальної 
політики облдержадміністрації 

впродовж 
року 

200,0 +15,0 215,0 

0813242 

Виплата одноразової грошової допомоги на 
лікування та вирішення невідкладних соціально-
побутових питань жителям області в 
установленому порядку (п.2.2 з.п.) 

Департамент соціальної 
політики облдержадміністрації 

впродовж 
року 

3504,6 +146,68 3651,28 

Всього:  0,0  

 



Додаток 9 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань  
бюджету, фінансів та податків 
від 08.11.2019 року № 96 
 

Внесення змін до календарного плану заходів на 2019 рік 
обласної Програми підтримки сімей загиблих, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, 

осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворились для захисту незалежності, 
суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучались та брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції в районах її проведення, чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні 
їх здійснення",  затвердженої рішенням сесії Івано-Франківської обласної ради від 06.06.2014 №1259-28/2014 (зі змінами) 

 

Код 
бюджетної 
програми 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, тис. 
гривень 

Зміни, що 
вносяться, 

тис. 
гривень 

Уточнений 
план, тис. 
гривень 

0813242 

Перевезення учасників масових акцій 
громадського протесту та антитерористичної 
операції у зв’язку з відзначенням державних 
свят, пам’ятних дат, пов’язаних з масовими 
акціями громадського протесту та 
антитерористичною операцією (п. 1.7 з.п.) 

Департамент соціальної 
політики облдержадміністрації 

впродовж 
року 

100,0 +30,0 130,0 

0813242 
Надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих 
учасників масових акцій гром. протесту до 
роковин трагедії (п. 2.5 з.п.) 

Департамент соціальної 
політики облдержадміністрації 

впродовж 
року 

100,0 -30,0 70,0 

0813242 

Поліпшення житлових умов сімей, члени яких 
загинули (померли) під час проведення АТО;  
Операції Об'єднаних Сил; інвалідів, інвалідність 
яких пов’язана з участю в АТО; Операції 
Об'єднаних Сил; багатодітних, 
малозабезпечених та інших учасників АТО, 
Операції Об'єднаних Сил, житло яких 
пошкоджене внаслідок стихії (пожежі, повені, 
зсуву тощо), прямі збитки від якої, відповідно до 
акту міс. структ. підрозділу ДСНС України 
складають більше 100,0 тис. грн.  (п.3.2 з.п.) 

Департамент соціальної 
політики облдержадміністрації 

впродовж 
року 

1650,0 +266,5 1916,5 



продовження додатка 9 

 

Код 
бюджетної 
програми 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, тис. 
гривень 

Зміни, що 
вносяться, 

тис. 
гривень 

Уточнений 
план, тис. 
гривень 

0813242 

Надання матеріальної допомоги у зв’язку з 
втратою члена сім’ї, смерть якого пов’язана з 
участю в АТО, Операції Об'єднаних Сил 
(п. 3.4 з.п.) 

Департамент соціальної 
політики облдержадміністрації 

впродовж 
року 

600,0 -250,0 350,0 

0813242 
Надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих 
під час проведення АТО, Операції Об'єднаних 
Сил до роковин трагедії (п. 3.5 з.п.) 

Департамент соціальної 
політики облдержадміністрації 

впродовж 
року 

210,0 -120,0 90,0 

0813242 

Надання матеріальної допомоги на лікування 
учасникам антитерористичної операції, Операції 
Об'єднаних Сил, членам їх сімей та членам сімей 
загиблих під час антитерористичної операці, 
Операції Об'єднаних Сил (п. 3.7 з.п.) 

Департамент соціальної 
політики облдержадміністрації 

впродовж 
року 

3043,9 +413,5 3457,4 

0813242 

Виготовлення відзнак та нагород для 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 АТО  в районах її 
проведення (п.3.24  з.п.) 

Департамент соціальної 
політики облдержадміністрації 

впродовж 
року 

90,0 -50,0 40,0 

0813242 

Надання матеріальної допомоги на 
оздоровлення  сім’ям загиблих під час 
проведення  АТО, Операції Об'єднаних Сил 
(п.3.10 з.п.) 

Департамент соціальної 
політики облдержадміністрації 

впродовж 
року 

1130,0 -135,0 995,0 

0813242 
Надання матеріальної допомоги сім’ям учасників 
АТО,Операції Об'єднаних Сил, які померли після 
демобілізації (п.3.9 з.п.) 

Департамент соціальної 
політики облдержадміністрації 

впродовж 
року 

420,0 -125,0 295,0 

Всього:  0,0  



Додаток 10 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань  
бюджету, фінансів та податків 
від 08.11.2019 року № 96 
 

Внесення змін до календарного плану заходів на 2019 рік  
обласної програми підтримки осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав,  

а також членів їх сімей на 2018-2021 роки 
 

Код 
бюджетної 
програми 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, тис. 
гривень 

Зміни, що 
вносяться, 

тис. 
гривень 

Уточнений 
план, тис. 
гривень 

0813242 

Надання матеріальної допомоги на лікування 
членам  сімей загиблих (померлих) осіб, які 
брали участь у бойових діях на території інших  
держав; особам з інвалідністю, які брали участь у 
бойових діях на території інших держав; 
учасникам бойових дій на території інших держав 
(п.2.2 з.п.) 

Департамент соціальної 
політики облдержадміністрації 

впродовж 
року 

250,0 +35,0 285,0 

0813242 

Надання матеріальної допомоги сім'ям осіб, які 
брали участь у бойових діях на території інших 
держав та які померли після демобілізації (п.2.3 
з.п.) 

Департамент соціальної 
політики облдержадміністрації 

впродовж 
року 

50,0 -20,0 30,0 

0813242 
Надання матеріальної допомоги на 
оздоровлення сім'ям загиблих у бойових діях на 
території інших держав 

Департамент соціальної 
політики облдержадміністрації 

впродовж 
року 

175,0 -15,0 160,0 

Всього:  0,0  

 


