
Додаток 1 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань 
бюджету, фінансів та податків 
від 02.12.2019 року № 97 

 
 

Розподіл 
обсягу іншої субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на 

відшкодування вартості препаратів інсуліну для лікування хворих на 
цукровий діабет у 2019 році 

 

Назва районного, міського бюджету Сума, тис. грн. 

міський бюджет м. Івано-Франківська 600,0 

міський бюджет м. Яремче 50,0 

Богородчанський районний бюджет 100,0 

Галицький районний бюджет 30,0 

Городенківський районний бюджет 50,0 

Долинський районний бюджет 100,0 

Калуський районний бюджет 50,0 

Коломийський районний бюджет 300,0 

Косівський районний бюджет 30,0 

Надвірнянський районний бюджет 100,0 

Рогатинський районний бюджет 30,0 

Рожнятівський районний бюджет 30,0 

Снятинський районний бюджет 30,0 

ВСЬОГО 1500,0 

 
 
 
 
 
 



Додаток 2 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань 
бюджету, фінансів та податків 
від 02.12.2019 року № 97 

 
 

Перерозподіл  
обсягу субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам у 2019 році  

 
(тис.грн.) 

Назва районного, 
міського бюджету 

Загальний фонд 

 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 , підтримку малих 
групових будинків 

  (зменшення обсягу )  ( перерозподіл ) 

Богородчанський  -127,5 42,0 

Верховинський -348,2 74,3 

Галицький -96,8 -170,0 

Городенківський -159,7 150,0 

Долинський -33,0 0,0 

Калуський -125,1 0,0 

Коломийський -184,4 134,3 

Косівський -235,9 178,5 

Надвірнянський -102,0 0,0 

Рогатинський -40,3 0,0 

Рожнятівський -135,0 0,0 

Снятинський -208,5 -194,6 

Тисменицький -179,9 134,0 

Тлумацький -7,6 0,0 

м. Болехів 0,0 0,0 

м. Бурштин -53,4 0,0 

м. Івано-Франківськ -273,5 0,0 

м. Калуш -380,1 198,1 

м. Коломия -96,0 -506,3 

м. Яремче -5,2 -40,3 

ВСЬОГО -2 792,1 0,0 

 



Додаток 3 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань 
бюджету, фінансів та податків 
від 02.12.2019 року № 97 

 
 

Перерозподіл  
обсягу субвенцій 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" 

"Інші субвенції місцевим 
бюджетам" на 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 

"Інші 
субвенції 
місцевим 

бюджетам" 
на додаткові 

виплати 
ветеранам 
ОУН-УПА " 

 (зменшення обсягу )  

Богородчанський  -26,1 -5,0 -53,50 

Верховинський -10,0 -5,0 -23,00 

Галицький -10,0 -5,5 -75,00 

Городенківський -19,8 -10,0 -26,50 

Долинський -30,0 -5,0 -34,00 

Калуський -20,0 -15,0 -10,80 

Коломийський -16,0 -13,5 -13,00 

Косівський -20,0 -16,0 -47,50 

Надвірнянський -20,0 -15,0 -48,00 

Рогатинський -10,0 -15,0 -31,10 

Рожнятівський 0,0 -5,0 -9,00 

Снятинський -10,0 -20,0 -36,50 

Тисменицький -20,0 -20,0 -45,00 

Тлумацький -15,5 -10,0 -25,80 

м. Болехів -9,0 0,0 -30,00 

м. Бурштин -10,0 0,0 -22,00 

м. Івано-Франківськ -40,0 -169,0 -45,00 

м. Калуш -20,0 -5,5 -36,50 

м. Коломия -13,7 -15,0 -24,80 

м. Яремче -24,0  -3,00 

Печеніжинська ОТГ    -15,00 

ВСЬОГО -344,1 -349,5 -655,0 

 



Додаток 4 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань 
бюджету, фінансів та податків 
від 02.12.2019 року № 97 

 
Розподіл  

резерву коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам та нерозподілених видатків медичної субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам, у тому числі для територій Донецької та 

Луганської областей, у 2019 році 
 

(тис.грн.) 

Найменування місцевого бюджету 
Збільшення обсягу 
медичної субвенції 

(видатки споживання) 

Департамент фінансів облдержадміністрації, як субвенція з 
місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 
охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції, в тому 
числі: 

26002,6 

міському бюджету м. Івано - Франківська 1000,0 

міському бюджету м. Яремче 300,0 

міському бюджету м. Бурштина 2000,0 

Богородчанському районному бюджету 3500,0 

Верховинському районному бюджету 2000,0 

Галицькому районному бюджету 1000,0 

Городенкiвському районному бюджету 1200,0 

Долинському районному бюджету 1800,0 

Калуському районному бюджету 300,0 

Коломийському районному бюджету 2800,0 

Косівському районному бюджету 2702,6 

Надвірнянському районному бюджету 2300,0 

Рогатинському районному бюджету 1200,0 

Снятинському районному бюджету 500,0 

Тлумацькому районному бюджету 2400,0 

селищному бюджету Яблунівської ОТГ 800,0 

селищному бюджету Заболотівської ОТГ 200,0 

Разом 26002,6 

  
 


