
Додаток 1 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань  
бюджету, фінансів та податків 
від 17.02.2020 року № 102 

 
 

Розподіл вільного залишку коштів загального фонду обласного бюджету, 
який склався станом на 01.01.2020 року 

 

Код 
бюджетної 
програми 

Назва розпорядників коштів, об’єктів 

Сума, тис. грн. 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 

 Всього, в т.ч.: 4 379,000 13 768,000 18 147,000 

 
Управління спорту 
облдержадміністрації 

80,000 0,000 80,000 

1115031 

Утримання та навчально-тренувальна 
робота комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл (зміцнення матеріально-
технічної бази Івано-Франківської обласної 
комплексної ДЮСШ із зимових видів 
спорту) 

80,000  80,000 

 
Департамент освіти, науки та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації 

550,000 625,000 1 175,000 

0619800 

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного розвитку 
регіонів на виконання заходів Програми 
розвитку освіти Івано-Франківщини на  
2016-2023 роки (для зміцнення 
матеріально-технічної бази факультету 
математики і інформатики Державного 
вищого навчального закладу 
Прикарпатський національний університет 
ім. Василя Стефаника) 

 45,000 45,000 

0611090 

Надання позашкільної освіти закладами 
позашкільної освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми (для Івано-Франківського 
обласного державного центру туризму та 
краєзнавства учнівської молоді для 
співфінансування проекту "SWIFT: 
Карпатська пошуково-рятувальна мережа") 

 500,000 500,000 

0619800 

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного розвитку 
регіонів на виконання заходів Програми 
розвитку освіти Івано-Франківщини на  
2016-2023 роки (для ІФНТУНГ, зокрема для 
співфінансування проекту "Транскордонний 
академічний розвиток для дослідження та 
інновацій" – 250,0 тис. гривень, для 
співфінансування проекту "Розвиток 
транскордонного співробітництва щодо 
популяризації об'єктів історичної та 
культурної спадщини на транскордонній 
території" – 300,0 тис. гривень) 

550,000  550,000 

 
 
 

 



продовження додатка 1 

 

Код 
бюджетної 
програми 

Назва розпорядників коштів, об’єктів 

Сума, тис. грн. 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 

0611030 

Надання загальної середньої освіти 
спеціальними закладами загальної 
середньої освіти для дітей, які потребують 
корекції фізичного та/або розумового 
розвитку (для Черченської спеціальної 
школи Івано-Франківської обласної ради 
для співфінансування проекту "Дитячий 
крок до щасливого майбутнього") 

 80,000 80,000 

 
Департамент охорони здоров`я 
облдержадміністрації 

57,000 532,300 589,300 

0712120 

Інформаційно-методичне та просвітницьке 
забезпечення в галузі охорони здоров`я 
(для КНП "Івано-Франківський обласний 
центр громадського здоров`я Івано-
Франківської обласної ради) 

7,000 158,300 165,300 

0712145 
Централізовані заходи з лікування 
онкологічних хворих 

50,000  50,000 

0719800 

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного розвитку 
регіонів в частині виконання заходів 
комплексної програми “Здоров’я населення 
Прикарпаття 2013-2020” для матеріально-
технічного забезпечення медичної служби 
1121 поліклініки (з денним стаціонаром) 

 199,000 199,000 

0712152 

Інші програми та заходи у сфері охорони 
здоров`я на виконання заходів Комплексної 
програми "Здоров`я населення 
Прикарпаття 2013-2020" (на придбання 
портативного УЗД апарату з доплерівським 
картуванням для КНП "Болехівська ЦМЛ") 

 175,000 175,000 

 

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

0,000 1 781,272 1 781,272 

1917330 

Капітальний ремонт приміщень 
Брошнівської гімназії Брошнів-Осадської 
селищної ради об`єднаної територіальної 
громади Івано-Франківської області 

 34,652 34,652 

1917330 
Капітальний ремонт Підгородянської ЗОШ 
І-ІІ ступенів Рогатинського району 

 50,000 50,000 

1917330 
Капітальний ремонт Лучинецького 
навчально-виховного комплексу 
Рогатинського району 

 70,000 70,000 

1917330 
Капітальний ремонт Рогатинської районної 
школи естетичного виховання учнів 

 80,000 80,000 

1917330 
Капітальний ремонт вуличного освітлення 
по вул. Незалежності в с. Князівське 
Рожнятівського району 

 50,000 50,000 

1917330 

Капітальний ремонт мостового переходу 
через р. Сівка по вул. Залізнична в с. 
Креховичі Рожнятівського району Івано-
Франківської області (коригування)  

 254,000 254,000 

 



продовження додатка 1 

 

Код 
бюджетної 
програми 

Назва розпорядників коштів, об’єктів 

Сума, тис. грн. 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 

1917330 

Реконструкція Івано-Франківського 
обласного клінічного кардіологічного 
центру, м.Івано-Франківськ, 
вул. Мазепи, 114 

 125,226 125,226 

1917330 

Амбулаторія монопрактики сімейної 
медицини по вул. Грушевського в 
с. Задубрівці Снятинського району - нове 
будівництво 

 220,000 220,000 

1917330 

Реконструкція приміщення школи з 
подальшим перепрофілюванням школи  
І ст. в навчально-виховний комплекс 
"Школа-садок" с. Вороненко Яремчанської 
міської ради 

 100,000 100,000 

1917330 

Капітальний ремонт санвузлів дошкільного 
навчального закладу (ясел-садка) № 29 
"Кобзарик" Івано-Франківської міської ради 
Івано-Франківської області 

 52,318 52,318 

1917330 
Амбулаторія монопрактики сімейної 
медицини по вул. Шевченка в с. Рудники 
Снятинського району - нове будівництво 

 100,000 100,000 

1917330 

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

 150,000 150,000 

1917330 
Капітальний ремонт приміщень Української 
гімназії № 1 Івано-Франківської міської 
ради 

 45,000 45,000 

1917330 
Капітальний ремонт приміщення їдальні 
Пуківського ліцею Рогатинської районної 
ради 

 98,579 98,579 

1917330 

 Дошкільний навчальний заклад "Веселка" 
по вул. Січових Стрільців, 46, у 
смт. Перегінське Рожнятівського району- 
реконструкція з добудовою  

 61,497 61,497 

1917330 

Виготовлення і коректура проектно-
кошторисної документації та витрати, 
пов`язані із введенням об`єктів в 
експлуатацію, поновленням технічних умов 
на об`єкти будівництва тощо 

 200,000 200,000 

1917330 

Реконструкція з добудовою приміщень 
спортзалу, їдальні, актової зали, майстерні 
та класних кімнат до Кадобнянської гімназії 
Брошнів-Осадської селищної ради 
об`єднаної територіальної громади Івано-
Франківської області 

 50,000 50,000 

1917330 

Капітальний ремонт Городенківської ЗОШ 
І-ІІІ ст. № 2 по вул. Ринкова, 85 в 
м. Городенка Івано-Франківської області 
(впровадження комплексних заходів по 
енергоефективності) 

 5,000 5,000 

1917330 
Реконструкція з добудовою Яремчанської 
ЗОШ № 1 І-ІІІ ступенів Івано-Франківської 
області 

 5,000 5,000 

 
 
 



продовження додатка 1 
 

Код 
бюджетної 
програми 

Назва розпорядників коштів, об’єктів 

Сума, тис. грн. 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 

1917330 

Енергозберігаючі заходи будівель 
Гаврилівського ліцею (утеплення, 
капітальний ремонт даху) на 
вул. Українська, 78 в селі Гаврилівка 
Надвірнянського району Івано-Франківської 
області 

 5,000 5,000 

1917330 

Реконструкція будинку культури під 
дитячий садок в с. Пороги 
Богородчанського району Івано-
Франківської області 

 5,000 5,000 

1917330 

Будівництво дитячого садка на 40 місць в 
с. Верхній Ясенів Верховинського району 
Івано-Франківської області (у т.ч. 
виготовлення проектно-кошторисної 
документації) 

 5,000 5,000 

1917330 

Реконструкція майстерні Марківської 
гімназії з добудовою приміщень дошкільної 
групи по вул. Січових Стрільців, 124 в 
с. Марківка Коломийського району Івано-
Франківської області 

 5,000 5,000 

1917330 

Нове будівництво критого спортивного 
залу на території Голівської ЗОШ  
І-ІІ ступенів в селі Голови Верховинського 
району Івано-Франківської області 

 5,000 5,000 

1917330 

Капітальний ремонт стадіону по  
вул. 22 Січня, 43А в смт. Брошнів-Осада 
Брошнів-Осадської селищної ради 
об`єднаної територіальної громади Івано-
Франківської області 

 5,000 5,000 

 
Департамент фінансів 
облдержадміністрації 

3 692,000 10 829,428 14 521,428 

3719800 

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного розвитку 
регіонів на виконання заходів програми 
підтримки органів державної влади на  
2020 рік 

2 000,000  2 000,000 

 Інші субвенції місцевим бюджетам  1 692,000 10 829,428 12 521,428 

 Богородчанський районний бюджет 100,000 381,000 481,000 

3719770 
Придбання медичного обладнання для 
КНП "Солотвинська районна лікарня" 
Богородчанської районної ради 

 146,000 146,000 

3719770 
Капітальний ремонт огорожі кладовища в 
с. Іваниківка Богородчанського району 
Івано-Франківського 

 20,000 20,000 

3719770 
Капітальний ремонт майданчика зі 
штучним покриттям в с. Забережжя 
Богородчанського району 

 20,000 20,000 

3719770 

Придбання мультимедійного обладнання 
для Жураківської загальноосвітньої школи 
І-ІІ ступенів Богородчанської районної ради 
Івано-Франківської області 

 20,000 20,000 

3719770 

Придбання мультимедійного обладнання 
для Горохолинської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів імені Романа Кияка 
Богородчанської районної ради Івано-
Франківської області 

 20,000 20,000 



продовження додатка 1 

 

Код 
бюджетної 
програми 

Назва розпорядників коштів, об’єктів 

Сума, тис. грн. 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 

3719770 
Придбання матеріалів для встановлення 
автобусних зупинок в селі Пороги 

 44,000 44,000 

3719770 
Придбання матеріалу для встановлення 
автобусної зупинки в селі Гута 

 22,000 22,000 

3719770 
Придбання матеріалу для встановлення 
автобусної зупинки в селі Луквиця 

 22,000 22,000 

3719770 

Зміцнення матеріально-технічної бази 
Гутівського НВК Богородчанської районної 
ради Івано-Франківської області 
(придбання унітазів) 

 17,000 17,000 

3719770 

Реконструкція вуличного освітлення по 
вул. Шевченка в с. Бабче 
Богородчанського району (для Бабченської 
сільської ради) 

 50,000 50,000 

3719770 
Поточний ремонт приміщення дошкільної 
групи Хмелівської гімназії Богородчанської 
районної ради 

100,000  100,000 

 Верховинський районний бюджет 74,000 100,000 174,000 

3719770 

Реконструкція частини приміщень 
центрального корпусу під відділення 
екстреної (невідкладної) медичної 
допомоги та ВАІТ КНП "Верховинська 
районна лікарня Верховинської районної 
ради" на вул. Невестюка, 2 в 
смт. Верховина Верховинського р-ну Івано-
Франківської обл. 

 100,000 100,000 

3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
Верховинської ЦРЛ 

5,000  5,000 

3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
Перехресненського ДНЗ "Дивокрай" 

5,000  5,000 

3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
Красницького ДНЗ 

5,000  5,000 

3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
Красницького НВК 

5,000  5,000 

3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
Буковецької ЗОШ І-ІІ ст. 

5,000  5,000 

3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
Великоходацької ЗОШ І-ІІ ст. 

5,000  5,000 

3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
Перехресненської ЗОШ І-ІІ ст. 

5,000  5,000 

3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
паралельних початкових класів 
Зеленського НВК І-ІІІ ст. (с. Топільче) 

4,000  4,000 

3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
Красноїльської ЗОШ І-ІІІ ст. 

5,000  5,000 

3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
Криворівнянського ДНЗ "Червона шапочка" 

5,000  5,000 

3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
Рівнянської ЗОШ І ст. 

4,000  4,000 

3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
амбулаторії в с. Ільці 

4,000  4,000 

3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
Довгопільського ДНЗ 

5,000  5,000 

3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
Красноїльської сільської ради 

5,000  5,000 
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3719770 
Фінансування заходів соціально-
економічного спрямування 
Перехресненської сільської ради 

7,000  7,000 

 Галицький районний бюджет 170,000 366,643 536,643 

3719770 
Благоустрій території села Кінчаки 
Кінчаківської сільської ради Галицького 
району 

 130,000 130,000 

3719770 
Поточний ремонт приміщень Галицького 
районного військового комісаріату (для 
Галицької міської ради) 

20,000  20,000 

3719770 
Придбання учнівських меблів та двох 
шкільних дощок для Галицької дитячої 
музичної школи 

 30,000 30,000 

3719770 

Придбання кондиціонера Галицькому 
районному центру дитячої та юнацької 
творчості (для відділу освіти Галицької 
РДА) 

 28,000 28,000 

3719770 
Зміцнення матеріально-спортивної бази 
Галицької РО ВФСТ "Колос" та ДЮСШ 
"Колос" 

 30,000 30,000 

3719770 

Поточний ремонт дорожнього покриття 
дороги обласного значення О091303 
Сілець-Мединя на ділянці від центру 
с.Комарів до с.Сокіл Галицького району 

150,000  150,000 

3719770 
Капітальний ремонт вуличного освітлення 
в с. Височанка Галицького району 

 118,643 118,643 

3719770 

На виконання заходів регіональної цільової 
програми "Духовне життя" на  
2016-2020 роки (Капітальний ремонт 
Церкви Мучеників Станіславівських 
Української Греко-Католицької Церкви в 
м.Галичі) 

 30,000 30,000 

 Городенківський районний бюджет 50,000 960,000 1 010,000 

3719770 
Капітальний ремонт Далешівської ЗОШ  
І-ІІІ ступенів Городенківського району 

 130,000 130,000 

3719770 

На виконання заходів регіональної цільової 
програми "Духовне життя" на  
2016-2020 роки (Капітальний ремонт Храму 
Різдва Пресвятої Богородиці с. Торговиця 
Городенківського району Івано-
Франківської області) 

 25,000 25,000 

3719770 

На виконання заходів регіональної цільової 
програми "Духовне життя" на  
2016-2020 роки (Капітальний ремонт 
церкви Покрови Богородиці с.Вербівці 
Городенківського району Івано-
Франківської області) 

 25,000 25,000 

3719770 

Придбання озвучувальної апаратури для 
Росохацької ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Городенківського району Івано-
Франківської області 

 30,000 30,000 

3719770 

Придбання глядацьких крісел для актової 
зали Ясенево-Пільнівської ЗОШ  
І-ІІІ ступенів Городенківського району 
Івано-Франківської області 

50,000  50,000 

3719770 
Капітальний ремонт приміщень Ясенево-
Пільнівської ЗОШ 1-ІІІ ступенів 

 50,000 50,000 
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3719770 
Капітальний ремонт приміщень 
Серафинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів  

 50,000 50,000 

3719770 

Футбольне поле зі штучним покриттям по 
вул. Гагаріна в с. Олієво-Королівка 
Городенківського району Івано-
Франківської області - нове будівництво 

 650,000 650,000 

 Калуський районний бюджет 0,000 215,000 215,000 

3719770 

Капітальний ремонт (заміна дверей і вікон) 
філії Сівко-Войнилівського ліцею 
Цвітівської гімназії по вул. Шевченка, 30, 
с. Цвітова, Калуського району, Івано-
Франківської області 

 65,000 65,000 

3719770 
Капітальний ремонт вуличного освітлення 
с. Пійло Калуського району Івано-
Франківської області 

 150,000 150,000 

 Коломийський районний бюджет 0,000 350,000 350,000 

3719770 

Благоустрій території ДНЗ "Веселка" в 
селищі Отинія Коломийського району 
Івано-Франківської області (капітальний 
ремонт) (для Отинійської селищної ради) 

 250,000 250,000 

3719770 
Придбання матеріалів для ремонту даху 
Загайпільської гімназії Коломийського 
району. 

 100,000 100,000 

 Надвірнянський районний бюджет 190,000 65,000 255,000 

3719770 

На виконання заходів регіональної цільової 
програми "Духовне життя" на  
2016-2020 роки (поточний ремонт Церкви 
Святої Анни в с .Пнів Надвірнянського 
району Івано-Франківської області) 

10,000  10,000 

3719770 

На виконання заходів регіональної цільової 
програми "Духовне життя" на  
2016-2020 роки (поточний ремонт Церкви 
Вознесіння Господа в с. Білозорина 
Надвірнянського району Івано-Франківської 
області) 

10,000  10,000 

3719770 

На виконання заходів регіональної цільової 
програми "Духовне життя" на  
2016-2020 роки (поточний ремонт Церкви 
Святої Парасковеї в с. Пасічна 
Надвірнянського району Івано-Франківської 
області) 

20,000  20,000 

3719770 

На виконання заходів регіональної цільової 
програми "Духовне життя" на  
2016-2020 роки (поточний ремонт Церкви 
Святого Петра і Павла в с. Пасічна 
Надвірнянського району Івано-Франківської 
області) 

10,000  10,000 

3719770 

На виконання заходів регіональної цільової 
програми "Духовне життя" на  
2016-2020 роки (поточний ремонт Церкви 
Святої Трійці в с. Пасічна Надвірнянського 
району Івано-Франківської області) 

10,000  10,000 
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3719770 

На виконання заходів регіональної цільової 
програми "Духовне життя" на  
2016-2020 роки (поточний ремонт Церкви 
Великомученика Дмитрія в с. Зелена 
Надвірнянського району Івано-Франківської 
області) 

10,000  10,000 

3719770 

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

30,000  30,000 

3719770 

На виконання заходів регіональної цільової 
програми "Духовне життя" на  
2016-2020 роки (поточний ремонт Церкви 
Різдва Пречистої Діви Марії в с. Черник 
Надвірнянського району Івано-Франківської 
області) 

10,000  10,000 

3719770 

На виконання заходів регіональної цільової 
програми "Духовне життя" на 2016-2020 
роки (поточний ремонт Церкви Покровит 
Пречистої Діви Марії в с. Максимець 
Надвірнянського району Івано-Франківської 
області) 

10,000  10,000 

3719770 

На виконання заходів регіональної цільової 
програми "Духовне життя" на  
2016-2020 роки (поточний ремонт Церкви 
Святого Юрія в с. Бистриця 
Надвірнянського району Івано-Франківської 
області) 

10,000  10,000 

3719770 

На виконання заходів регіональної цільової 
програми "Духовне життя" на  
2016-2020 роки (Будівництво Церкви 
Покрови Пресвятої Богородиці в 
м. Надвірна, Надвірнянський деканат 
УГКЦ) 

 40,000 40,000 

3719770 Видання збірки дитячих віршів Ірини Яцури 60,000  60,000 

3719770 

Виготовлення ПКД для спортивного 
майданчика зі штучним покриттям в 
с. Лісна Тарновиця, Надвірнянського 
району 

 25,000 25,000 

 Рогатинський районний бюджет 0,000 130,000 130,000 

3719770 

Придбання стерилізатора парового 
автоматичного ємкістю 100 л для 
комунального некомерційного медичного 
підприємства "Рогатинська центральна 
районна лікарня" 

 130,000 130,000 

 Рожнятівський районний бюджет 300,000 890,000 1 190,000 

3719770 

Поточний ремонт приміщень Вільхівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Вільхівка Дубівської 
сільської об`єднаної територіальної 
громади Рожнятівського району Івано-
Франківської області 

300,000  300,000 

3719770 
Капітальний ремонт приміщення 
Перегінської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 
Рожнятівської районної ради 

 130,000 130,000 
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3719770 
Капітальний ремонт внутрішніх туалетів 
Закерничанської ЗОШ І-ІІ ступенів 
Рожнятівської районної ради 

 130,000 130,000 

3719770 

Нове будівництво берегоукріплюючих 
споруд правого берега річки Чечва в 
районі пішохідної кладки по 
вул. Ломоносова в с.Сваричів 
Рожнятівського району Івано-Франківської 
області 

 130,000 130,000 

3719770 
Капітальний ремонт вул. Макаревича у 
с. Ясень Рожнятівського району (для 
Ясенської сільської ради) 

 50,000 50,000 

3719770 

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

 50,000 50,000 

3719770 
Капітальний ремонт огорожі Вільхівської 
ЗОШ l-ll ступенів Рожнятівської районної 
ради 

 100,000 100,000 

3719770 

Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на будівництво дошкільного 
навчального закладу в селі Ясень 
Рожнятівського району Івано-Франківської 
області 

 200,000 200,000 

3719770 

Капітальний ремонт приміщення Дубівської 
ЗОШ I-III ст. Рожнятівського району Івано-
Франківської області (влаштування 
внутрішніх санвузлів) 

 100,000 100,000 

 Снятинський районний бюджет 263,000 650,000 913,000 

3719770 

Будівництво мультифункціонального 
майданчика для занять ігровими видами 
спорту в с. Підвисоке Снятинського району 
Івано-Франківської області 

 650,000 650,000 

3719770 
Співфінансування видання книги "Історія 
села Задубрівці"  

250,000  250,000 

3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
Снятинської ЦРЛ 

5,000  5,000 

3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
Тучапської ЗОШ І ступеня 

4,000  4,000 

3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
Красноставського НВК 

4,000  4,000 

 Тисменицький районний бюджет 0,000 240,000 240,000 

3719770 

Будівництво спортивного майданчика зі 
штучним покриттям по вул. Шевченка в 
с. Липівка Тисменицького району (для 
Липівської сільської ради) 

 100,000 100,000 

3719770 
Благоустрій центральної частини селища 
Єзупіль - брукування вулиці С.Бандери 
(для Єзупільської селищної ради) 

 100,000 100,000 

3719770 

Заміна вікон і дверей в Єзупільському 
навчально-виховному комплексі 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад" 
Тисменицької районної ради Івано-
Франківської області 

 40,000 40,000 
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 Тлумацький районний бюджет 0,000 289,014 289,014 

3719770 

Реконструкція кладової під газову 
котельню для Тлумацької районної ради по 
вул. Макуха, 12 в м. Тлумачі Івано-
Франківської області 

 154,014 154,014 

3719770 

На виконання заходів регіональної цільової 
програми "Духовне життя" на  
2016-2020 роки (придбання будівельних 
матеріалів для ремонту церкви 
Воскресіння Христового в с. Підвербці 
Тлумацького району) 

 50,000 50,000 

3719770 

Капітальний ремонт Комунального 
неприбуткового підприємства "Районний 
центр первинно медико-санітарної 
допомоги" Тлумацької районної ради 
фельшерсько-акушерський пункт с. Яківка 
(для Яківської сільської ради) 

 65,000 65,000 

3719770 

Придбання одягу для сцени Народного 
дому в с. Жуків Тлумацького району Івано-
Франківської області (для Жуківської 
сільської ради) 

 20,000 20,000 

 Івано-Франківський міський бюджет 0,000 45,000 45,000 

3719770 

На виконання заходів регіональної цільової 
програми "Духовне життя" на  
2016-2020 роки (для камерного хору 
"Преображення Господнього" Собору 
Преображення Господнього в м. Івано-
Франківську) 

 45,000 45,000 

 Болехівський міський бюджет 0,000 100,000 100,000 

3719770 

Капітальний ремонт електричних мереж 
корпусу №1 Болехівського ліцею 
№1"Академічний" Болехівської міської 
ради 

 90,000 90,000 

3719770 
Зміцнення матеріальної бази Болехівської 
ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Болехівської міської ради 

 10,000 10,000 

 Бурштинський міський бюджет 0,000 195,000 195,000 

3719770 
Влаштування стоянки для автомобілів по 
вул. Д. Галицького в м. Бурштин Івано-
Франківської області 

 55,000 55,000 

3719770 

Зміцнення матеріально-технічної бази 
Бурштинської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 3 Бурштинської міської 
ради Івано-Франківської області 

 40,000 40,000 

3719770 
Влаштування туалету для дітей з 
обмеженими можливостями в ЗОШ № 3, 
м. Бурштин 

 100,000 100,000 

 
Міський бюджет Калуської міської 
об`єднаної територіальної громади 

0,000 30,000 30,000 

3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
Калуського ліцею № 10 Калуської міської 
ради Івано-Франківської області 

 30,000 30,000 
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Міський бюджет Коломийської міської 
об`єднаної територіальної громади 

80,000 595,000 675,000 

3719770 

На виконання заходів регіональної цільової 
програми "Духовне життя" на  
2016-2020 роки (капітальний ремонт 
Кафедрального Собору Преображення 
Господнього в м. Коломиї) 

 150,000 150,000 

3719770 

Капітальний ремонт шкільного подвір'я 
Коломийського ліцею №4 імені Сергія 
Лисенка Коломийської міської ради, 
вул. Марії Заньковецької, 11, м. Коломия  

 175,000 175,000 

3719770 
Фінансова підтримка громадській 
організації "Футбольний клуб "Варатик" 

80,000  80,000 

3719770 
Реконструкція водопровідної мережі по 
вул. Бодруга м. Коломиї  

 270,000 270,000 

 Яремчанський міський бюджет 0,000 575,000 575,000 

3719770 
Капітальний ремонт дорожнього покриття 
на уч. Країщі в с. Микуличин Яремчанської 
міської ради Івано-Франківської області  

 250,000 250,000 

3719770 

Зміцнення матеріально-технічної бази 
Яремчанської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 1 Яремчанської міської 
ради Івано-Франківської області 
(придбання обладнання для спортивного 
залу) 

 100,000 100,000 

3719770 

Поточний ремонт та покращення 
матеріально-технічної бази ФАПу 
с.Яблуниця Яремчанського комунального 
некомерційного підприємства 
"Яремчанський центр первинноїмедико-
санітарної допомоги" Яремчанської міської 
ради Івано-Франківської області 

 50,000 50,000 

3719770 

Зміцнення матеріально-технічної бази 
клубної установи с. Яблуниця 
Яремчанської міської ради Івано-
Франківської області (придбання сценічних 
костюмів) 

 25,000 25,000 

3719770 
Капітальний ремонт підлоги коридору 
першого поверху Яремчанської ЗОШ № 2 

 100,000 100,000 

3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
Вороненківської ЗОШ І ступеня 

 50,000 50,000 

 
Бюджет Більшівцівської селищної 
об`єднаної територіальної громади 

20,000 22,000 42,000 

3719770 
Придбання проекційного комплекту для 
ДНЗ "Вербиченька" Більшівцівської ОТГ 

 22,000 22,000 

3719770 

На виконання заходів регіональної цільової 
програми "Духовне життя" на  
2016-2020 роки (придбання будівельних 
матеріалів для церкви в с. Курів) 

20,000  20,000 

 
Бюджет Верхнянської сільської 
сільської об`єднаної територіальної 
громади 

0,000 100,000 100,000 

3719770 

Капітальний ремонт адміністративної 
будівлі по вул. Шевченка, 72 в с. Верхня 
Верхнянської сільської ОТГ Калуського 
району 

 100,000 100,000 



продовження додатка 1 
 

Код 
бюджетної 
програми 

Назва розпорядників коштів, об’єктів 

Сума, тис. грн. 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 

 
Бюджет Витвицької сільської 
об`єднаної територіальної громади 

0,000 85,000 85,000 

3719770 

Нове будівництво берегозакріплювальних 
споруд на струмку Церківнянський в селі 
Церківна Витвицької сільської ради 
об`єднаної територіальної громади Івано-
Франківської області 

 85,000 85,000 

 
Бюджет Долинської міської об`єднаної 
територіальної громади 

0,000 815,000 815,000 

3719770 

Придбання сучасної вітчизняної 
інтерактивної панелі EDPro з програмним 
забезпеченням MozaBook Classroom для 
Долинського академічного гуманітарного 
ліцею № 6 в м.Долина Долинської міської 
ОТГ 

 135,000 135,000 

3719770 
Придбання спортивного інвентаря для 
Долинської дитячо-юнацької спортивної 
школи Долинської районної ради 

 30,000 30,000 

3719770 
Будівництво спортивного майданчика зі 
штучним покриттям по вул. Центральна, 81 
в с. Солуків Долинського району 

 650,000 650,000 

 
Бюджет Делятинської селищної 
об`єднаної територіальної громади 

130,000 1 507,666 1 637,666 

3719770 
Поточний ремонт мостового переходу в 
с. Чорний Потік Делятинської ОТГ 

130,000  130,000 

3719770 

Капітальний ремонт спортивного 
майданчика в с. Заріччя Делятинської 
селищної ради об'єднаної територіальної 
громади 

 490,000 490,000 

3719770 

Будівництво мультифункціонального 
майданчика для занять ігровими видами 
спорту в селищі Делятин Надвірнянського 
району 

 310,000 310,000 

3719770 

Капітальний ремонт приміщення їдальні 
Чорнопотоківського ліцею Делятинської 
селищної ради об’єднаної територіальної 
громади 

 85,000 85,000 

3719770 

Придбання дитячого спортивного 
майданчика для села Чорний Потік 
Делятинської селищної ради об’єднаної 
територіальної громади 

 50,000 50,000 

3719770 
Капітальний ремонт громадського будинку 
у селі Заріччя Делятинської селищної ради 
об’єднаної територіальної громади 

 35,000 35,000 

3719770 

Добудова універсального спортивного залу 
до існуючої будівлі школи в с. Заріччя 
Надвірнянського району Івано-Франківської 
області (в т.ч. коригування проектно-
кошторисної документації) 

 428,845 428,845 

 

Капітальний ремонт спортивного 
майданчика в смт. Делятин Делятинської 
селищної ради ОТГ Івано-Франківської 
області 

 108,821 108,821 

 
Бюджет Заболотівської селищної 
об`єднаної територіальної громади 

5,000 109,900 114,900 

3719770 
Капітальний ремонт частини фасаду 
Рожневопільського будинку культури 

 109,900 109,900 



продовження додатка 1 

 

Код 
бюджетної 
програми 

Назва розпорядників коштів, об’єктів 

Сума, тис. грн. 
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Спеціальний 
фонд 
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3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
Заболотівської районної лікарні 

5,000  5,000 

 
Бюджет Загвіздянської сільської 
об`єднаної територіальної громади 

0,000 50,000 50,000 

3719770 
Покращення матеріально-технічного 
забезпечення будинку культури с. Загвіздя 
Загвіздянської сільської ради ОТГ 

 50,000 50,000 

 
Бюджет Новицької сільської об`єднаної 
територіальної громади 

0,000 130,000 130,000 

3719770 

Придбання меблів для закладу дошкільної 
освіти при Староугринівському ліцеї 
Новицької сільської ради об`єднанорї 
територіальної громади 

 130,000 130,000 

 
Бюджет Космацької сільської 
об`єднаної територіальної громади  

0,000 100,000 100,000 

3719770 

Придбання та встановлення дитячого 
майданчика в с. Космач Космацької 
сільської об'єднаної територіальної 
громади 

 100,000 100,000 

 
Бюджет Ланчинської селищної 
об`єднаної територіальної громади 

0,000 238,205 238,205 

3719770 
Капітальний ремонт вуличного освітлення в 
селищі Ланчин по вулиці Молодіжна 

 130,000 130,000 

3719770 

Співфінансування обласного конкурсу 
проектів та програм розвитку місцевого 
самоврядування "Спорудження і 
облаштування оглядової вежі та 
відпочинкової зони в урочимщі "Жбир" 
с. Добротів Ланчинської селищної ОТГ) 

 108,205 108,205 

 
Бюджет Матеївецької сільської 
об`єднаної територіальної громади 

0,000 650,000 650,000 

3719770 

Придбання та встановлення спортивного 
майданчика зі штучним покриттям для с. 
Семаківці Матеївецької сільської ради 
об’єднаної територіальної громади  

 650,000 650,000 

 
Бюджет Олешанської сільської 
об`єднаної територіальної громади 

0,000 100,000 100,000 

3719770 

Капітальний ремонт (облаштування 
тротуарною плиткою) шкільного подвір’я 
Делівського ліцею Олешанської сільської 
ради об’єднаної територіальної громади 
Тлумацького району 

 100,000 100,000 

 
Бюджет Переріслянської сільської 
об`єднаної територіальної громади 

0,000 15,000 15,000 

3719770 
Виготовлення ПКД водопостачання для 
Гаврилівськго ФАПу, с. Гаврилівка, 
Переріслянська ОТГ 

 15,000 15,000 

 
Бюджет П`ядицької сільської 
об`єднаної територіальної громади 

0,000 100,000 100,000 

3719770 

Капітальний ремонт дитячо-юнацької 
спортивної школи П`ядицької об`єднаної 
територіальної громади Коломийського 
району Івано-Франківської області (басейн 
с. Турка) 

 100,000 100,000 

 
 



продовження додатка 1 

 

Код 
бюджетної 
програми 

Назва розпорядників коштів, об’єктів 
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Спеціальний 
фонд 

Разом 

 
Бюджет Рожнівської сільської 
об`єднаної територіальної громади 

5,000 0,000 5,000 

3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
Рибненського ДНЗ  

5,000  5,000 

 
Бюджет Тлумацької міської об`єднаної 
територіальної громади 

0,000 50,000 50,000 

3719770 

Реконструкція зовнішньої каналізаційної 
мережі в Тлумацькому відділенні поліції 
Коломийського відділу ГУНП в Івано-
Франківські області (в т. ч. виготовлення 
ПКД) 

 50,000 50,000 

 
Бюджет Брошнів-Осадської селищної 
об`єднаної територіальної громади 

0,000 120,000 120,000 

3719770 

Капітальний ремонт стадіону по  
вул. 22 Січня, 43А в смт. Брошнів-Осада 
Брошнів-Осадської селищної ради 
об`єднаної територіальної громади Івано-
Франківської області 

 50,000 50,000 

3719770 

Відновлення вузькоколійної залізниці від  
с-ща Брошнів-Осада до с. Осмолода 
(виготовлення проектно-кошторисної 
документації) 

 70,000 70,000 

 
Бюджет Печеніжинської селищної 
об`єднаної територіальної громади 

300,000 300,000 600,000 

3719770 

Придбання матеріалів (бруківки та 
поребрика) для капітального ремонту площі 
перед церквою УГКЦ Св. Архистратига 
Михаїла в центрі селища Печеніжин 

 100,000 100,000 

3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
ФАПу у с. Рунгури Печеніжинської ОТГ 

200,000  200,000 

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

 200,000 200,000 

3719770 
Покращення матеріально-технічної бази 
Малоключівської гімназії  

100,000  100,000 

 
Бюджет Яблунівської сільської 
об`єднаної територіальної громади 

5,000 30,000 35,000 

3719770 

Капітальний ремонт (заміна вікон та 
дверей) в Стопчатівському народному домі 
по вул. Центральній 27 с. Стопчатів 
Яблунівської ОТГ 

 30,000 30,000 

3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
Яблунівської районної лікарні 

5,000  5,000 

 
Бюджет Ямницької сільської об`єднаної 
територіальної громади 

0,000 130,000 130,000 

3719770 

На виконання заходів регіональної цільової 
програми "Духовне життя" на  
2016-2020 роки (для УГКЦ "Різдва 
Христового", с. Сілець) 

 30,000 30,000 

3719770 
На виконання заходів регіональної цільової 
програми "Духовне життя" на 2016-2020 
роки (для УГКЦ "Арх. Михаїла", с. Тязів) 

 30,000 30,000 

3719770 

На виконання заходів регіональної цільової 
програми "Духовне життя" на 2016-2020 
роки (для УГКЦ "Пресвятої Богородиці", 
с. Рибне) 

 20,000 20,000 



продовження додатка 1 
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бюджетної 
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3719770 

На виконання заходів регіональної цільової 
програми "Духовне життя" на  
2016-2020 роки (для УГКЦ "Святого 
Миколая", с. Павлівка) 

 30,000 30,000 

3719770 

На виконання заходів регіональної цільової 
програми "Духовне життя" на 2016-2020 
роки (для УГКЦ "Христа Спаса", 
с. Павлівка) 

 20,000 20,000 

 



Додаток 2 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань  
бюджету, фінансів та податків 
від 17.02.2020 року № 102 

 
 

Розподіл переданих до загального фонду обласного бюджету залишків 
коштів спеціального фонду обласного бюджету, які склалися станом на 

01.01.2020 року за рахунок екологічного податку 
 

Код 
бюджетної 
програми 

Назва розпорядників коштів, об’єктів 

Сума, тис. грн. 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 

 Всього, в т.ч.: 1 281,000 7 322,100 8 603,100 

 Обласна рада 253,000 0,000 253,000 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного 
управління (на виконання заходів 
регіональної цільової програми 
забезпечення діяльності КП Івано-
Франківської обласної ради з експлуатації 
майна на 2020-2024 роки) 

253,000  253,000 

 
Івано-Франківська обласна державна 
адміністрація 

0,000 350,000 350,000 

0219800 

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів на виконання 
заходів регіональної цільової програми 
профілактики правопорушень на 2016-2020 
роки (для територіального управління 
Служби судової охорони у Івано-
Франківській області) 

 350,000 350,000 

 

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

0,000 6 547,000 6 547,000 

1917330 

Капітальний ремонт даху Малотур`янського 
НВК в с.Мала Тур`я по вул. Турянська 38 
Долинського району Івано-Франківської 
області 

 200,000 200,000 

1917330 

Нове будівництво берегозакріплювальних 
споруд на річці Свіча в районі вулиць 
Мазепи в с.Княжолука Долинського району 
Івано-Франківської області 

 150,000 150,000 

1917330 

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

 292,000 292,000 

1917330 
Капітальний ремонт адміністративного 
приміщення по вул. Шевченка, 89 в 
с. Братківці Тисменицького району 

 210,000 210,000 

1917330 

Капітальний ремонт приймального 
відділення КНП "Городенківська ЦРЛ" в 
м. Городенка Городенківського району Івано-
Франківської області 

 78,000 78,000 

1917330 
Капітальний ремонт будинку культури в с. 
Кропивник Долинського району Івано-
Франківської області 

 50,000 50,000 



продовження додатка 2 

 
Код 

бюджетної 
програми 

Назва розпорядників коштів, об’єктів 

Сума, тис. грн. 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 

1917322 

Амбулаторія монопрактики сімейної 
медицини по вул. Залізнична в с. Креховичі 
Брошнів-Осадської ОТГ Рожнятівського 
району - нове будівництво  

 297,000 297,000 

1917330 

Капітальний ремонт огорожі, території 
Меморіального комплексу та пам`ятників в 
селі Тишківці Городенківського району Івано-
Франківської області 

 150,000 150,000 

1917330 

Капітальний ремонт приміщень 
Солотвинського будинку культури смт. 
Солотвино Богородчанського району Івано-
Франківської області 

 98,000 98,000 

1917330 
Капітальний ремонт покрівлі спортзалу 
Красноїльської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Верховинського району 

 178,000 178,000 

1917330 

Капітальний ремонт літературно-
меморіального музею Василя Стефаника в 
с.Русів Снятинського району Івано-
Франківської області 

 235,000 235,000 

1917330 
Капітальний ремонт приміщення амбулаторії 
в с. Белелуя Снятинського району  

 130,000 130,000 

1917330 

Нове будівництво навчально-виховного 
комплексу з використанням незавершеної 
будівництвом середньої школи на 11 класів 
у с. Чукалівка Тисменицького району Івано-
Франківської області (І черга будівництва) 

 10,000 10,000 

1917330 

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

 500,000 500,000 

1917330 

Капітальний ремонт приміщень 
педіатричного відділення №3 структурного 
підрозділу "Міська дитяча поліклініка" КНП 
"ЦПМКДД" Івано-Франківської міської ради 

 709,000 709,000 

1917330 
Капітальний ремонт приміщень 
Вижньоберезівської гімназії Косівської 
районної ради  

 500,000 500,000 

1917330 

Капітальний ремонт приміщень коридорів, 
класних кімнат Брошнів-Осадського ліцею за 
адресою: смт. Брошнів-Осада, вул. 22 Січня, 
55 Рожнятівського району Івано-Франківської 
області 

 300,000 300,000 

1917330 

Капітальний ремонт харчоблоку їдальні 
Івано-Франківської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів №18 Івано-Франківської міської 
ради Івано-Франківської області 

 300,000 300,000 

1917330 

Капітальний ремонт сходових кліток 
дошкільного навчального закладу (ясла-
садок) № 16 "Сонечко" Івано-Франківської 
міської ради Івано-Франківської області 

 300,000 300,000 

1917330 

Капітальний ремонт їдальні Колодіївської 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 
Тисменицької районної ради Івано-
Франківської області 

 180,000 180,000 

 



 
 
продовження додатка 2 

 
Код 

бюджетної 
програми 

Назва розпорядників коштів, об’єктів 

Сума, тис. грн. 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 

1917330 
Капітальний ремонт їдальні Черніївського 
ліцею Івано-Франківської міської ради Івано-
Франківської області 

 100,000 100,000 

1917330 

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

 50,000 50,000 

1917330 
Капітальний ремонт приміщення 
Богородчанського дошкільного навчального 
закладу ясла-садок №3 "Дружба" 

 40,000 40,000 

1917330 

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

 45,000 45,000 

1917330 
Капітальний ремонт сільського клубу в 
с. Видинів Снятинського району Івано-
Франківської області  

 100,000 100,000 

1917330 

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

 100,000 100,000 

1917330 
Капітальний ремонт Підвисоцького ліцею 
Снятинської районної ради Івано-
Франківської області  

 100,000 100,000 

1917330 
Благоустрій території Заболотівського ліцею 
Заболотівської ОТГ. Капітальний ремонт  

 
 

100,000 100,000 

1917330 
Капітальний ремонт Єзупільського НВК 
"ЗОШ І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний 
заклад" 

 100,000 100,000 

1917330 

Капітальний ремонт приміщень 
Войнилівської селищної ради об’єднаної 
територіальної громади Калуського району 
Івано-франківської області 

 120,000 120,000 

1917330 

Капітальний ремонт приміщень 
Кадобнянської гімназії Брошнів-Осадської 
селищної ради об`єднаної територіальної 
громади Івано-Франківської області 

 235,000 235,000 

1917330 

Капітальний ремонт покрівлі ФАП 
с. Перевозець Войнилівської селищної ради 
об’єднаної територіальної громади 
Калуського району Івано-Франківської 
області 

 250,000 250,000 

1917330 

Капітальний ремонт Войнилівського закладу 
дошкільної освіти ясла-садок "Берізка" 
Войнилівської селищної ради об‘єднаної 
територіальної громади Калуського району 
Івано-Франківської області 

 250,000 250,000 

1917330 
Капітальний ремонт будинку культури 
с.Баня-Березів Косівського району 

 90,000 90,000 

 
 
 



продовження додатка 2 

 
Код 

бюджетної 
програми 

Назва розпорядників коштів, об’єктів 

Сума, тис. грн. 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 

 
Департамент фінансів 
облдержадміністрації 

1 028,000 425,100 1 453,100 

 Інші субвенції місцевим бюджетам  1 028,000 425,100 1 453,100 

 Косівський районний бюджет 1 028,000 385,000 1 413,000 

3719770 

Будівництво спортивного майданчика зі 
штучним покриттям в с. Тюдів Косівського 
району Івано-Франківської області (в т.ч. 
виготовлення проектно-кошторисної 
документації) 

 175,000 175,000 

3719770 

Зміцнення матеріально-технічної бази 
(придбання будівельних матеріалів для 
облаштування шкільного подвір`я) 
Городянської гімназії Косівської районної 
ради 

 70,000 70,000 

3719770 
Співфінансування грантового проекту "Світ 
карпатських розет - заходи із збереження 
унікальності культури Карпат" 

1 000,000  1 000,000 

3719770 

На виконання заходів регіональної цільової 
програми "Духовне життя" на 2016-2020 роки 
(капітальний ремонт Храму св. Петра і 
Павла УАПЦ-ПЦУ – 30,0 тис. грн. та УГКЦ 
храму Святої Трійці – 10,0 тис. грн. в 
с. Космач Косівського району) 

 40,000 40,000 

3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
(придбання апаратури) Косівського 
районного будинку культури 

10,000  10,000 

3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
Косівської початкової школи Косівської 
районної ради Івано-Франківської області 

5,000  5,000 

3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
Великорожинської ЗОШ І-ІІ ст. 

4,000  4,000 

3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
Великорожинського НВК 

4,000  4,000 

3719770 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
Косівської ЦРЛ 

5,000  5,000 

3719770 

На виконання заходів регіональної цільової 
програми "Духовне життя" на 2016-2020 роки 
(Реконструкція культової споруди (каплиці) 
храму Святого Василія Великого УГКЦ в 
культурному осередку "Урочище водоспад 
Гук" в м.Косів) 

 100,000 100,000 

 
Бюджет Заболотівської селищної 
об`єднаної територіальної громади 

0,000 40,100 40,100 

3719770 
Капітальний ремонт частини фасаду 
Рожневопільського будинку культури 

 40,100 40,100 

 
 



Додаток 3 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань  
бюджету, фінансів та податків 
від 17.02.2020 року № 102 

 
Перелік заходів на 2020 рік  

Регіональної цільової програми "Питна вода" на 2012-2020 роки 
 

Розпорядник коштів, назва об`єкта 

Сума, тис.грн. 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 

Всього 195,0 1 805,0 2 000,0 

в тому числі:    

Субвенції місцевим бюджетам    

Верховинський районний бюджет    

Влаштування водопостачання із застосуванням 
заходів очистки в Черемошнянській ЗОШ  
І-ІІІ ст. Верховинського району 

 50,0 50,0 

Влаштування водопостачання із застосуванням 
заходів очистки в Красноїльській ЗОШ І ст. 
Верховинського району 

 50,0 50,0 

Городенківський районний бюджет    

Впровадження ефективної системи 
водопостачання на території Чернятинської 
сільської ради Городенківського району 

 190,0 190,0 

Тисменицький районний бюджет    

Будівництво водопроводу по вул. Шевченка в 
м.Тисмениця 

 150,0 150,0 

Бюджет Брошнів-Осадської селищної 
об`єднаної територіальної громади 

   

Поточний ремонт системи водопостачання та 
водопровідних мереж із застосуванням заходів 
очистки води в селі Креховичі Рожнятівського 
району Івано-Франківської області 

195,0  195,0 

Бюджет Войнилівської сільської об`єднаної 
територіальної громади 

   

Капітальний ремонт системи водопостачання та 
водовідведення ФАП с.Слобідка Войнилівської 
селищної ради об‘єднаної територіальної громади 
Калуського району Івано-Франківської області 

 120,0 120,0 

Бюджет Витвицької сільської об`єднаної 
територіальної громади 

   

Будівництво мереж водопостачання та системи 
водопідготовки об`єктів соціальної сфери в с. 
Станківці Витвицької ОТГ Івано-Франківської 
області 

 200,0 200,0 

Бюджет Рожнівської сільської об`єднаної 
територіальної громади 

   

Капітальний ремонт системи водопостачання в 
Кобаківському ліцеї імені Марка Черемшини 
Рожнівської сільської об`єднаної територіальної 
громади Косівського району Івано-Франківської 
області 

 190,0 190,0 

Бюджет Печеніжинської селищної об`єднаної 
територіальної громади 

 
 

  

Облаштування системи водопостачання для 
Княждвірського ліцею Печеніжинської ОТГ 

 30,0 30,0 

 
 



продовження додатка 3 

 

Розпорядник коштів, назва об`єкта 

Сума, тис.грн. 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 

Бюджет Тлумацької міської об`єднаної 
територіальної громади 

   

Буріння розвідувально-експлуатаційної 
свердловини та підведення водопроводу до 
Бортниківського навчально-виховного комплексу 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Бортники 
Тлумацької міської ради об’єднаної 
територіальної громади Тлумацького району 
Івано-Франківської області 

 120,0 120,0 

Бюджет Ямницької сільської об`єднаної 
територіальної громади 

   

Влаштування джерела Кадуб в с. Сілець 
Ямницької сільської ради об'єднаної 
теритоіральної громади Івано-Франківської 
області 

 280,0 280,0 

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

   

Реконструкція системи водопостачання по 
вул.Миру в селищі Брошнів-Осада Брошнів-
Осадської об'єднаної територіальної громади 
Івано-Франківської області  

 325,000 325,0 

Буріння водозабірної свердловини для 
Пістинського ліцею Косівської районної ради 

 100,0 100,0 



Додаток 4 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань  
бюджету, фінансів та податків 
від 17.02.2020 року № 102 

 
Перелік заходів на 2020 рік  

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

 

Розпорядник коштів, назва об`єкта 
Сума, тис.грн. 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 

Субвенції місцевим бюджетам 0,0 2 000,0 2 000,0 

Богородчанський районний бюджет    

Капітальний ремонт вуличного освітлення в селі 
Пороги Богородчанського району,Івано-Франківської 
області 

 100,0 100,0 

Верховинський районний бюджет    

Встановлення вуличного освітлення в с. Красноїлля 
(присілок Жолоби) 

 35,0 35,0 

Встановлення вуличного освітлення в с. Яблуниця 
(присілок Центр) 

 35,0 35,0 

Встановлення вуличного освітлення в с. Голови 
(присілок Біла Річка) 

 30,0 30,0 

Галицький районний бюджет    

Освітлення спортивного майданчика з штучним 
покриттям на території села Тустань Галицького 
району Івано-Франківської області 

 20,000 20,000 

Городенківський районний бюджет    

Відновлення вуличного освітлення в с. Серафинці 
Городенківського району Івано-Франківської області 

 50,0 50,0 

Калуський районний бюджет    

Реконструкція мереж вуличного освітлення з 
використанням енергозберігаючих світильників на 
основі LED-технологій в с. Яворівка,  
вул. Л. Українки, Калуського району 

 100,0 100,0 

Коломийський районний бюджет    

Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення на 
вул. Довбуша в с.Ворона Коломийського району 

 7,5 7,5 

Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення на 
вул. Липова в с.Ворона Коломийського району 

 7,5 7,5 

Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення на 
вул.Українській в с.Виноград Коломийського району 

 35,0 35,0 

Косівський районний бюджет    

Встановлення вуличного освітлення в с. Бабин 
Косівського району 

 50,0 50,0 

Встановлення вуличного освітлення в с. Річка 
Косівського району 

 50,0 50,0 

Встановлення вуличного освітлення на вул. 
Голинського Гриця в с. Вижній Березів Косівського 
району 

 80,0 80,0 

Рогатинський районний бюджет    

Реконструкція вуличного освітлення Жовчівської 
сільської ради Рогатинського району 

 100,0 100,0 

Снятинський районний бюджет    

Встановлення вуличного освітлення в с. Русів 
Снятинського району 

 50,0 50,0 

Встановлення вуличного освітлення в с. Задубрівці 
Снятинського району 

 50,0 50,0 



продовження додатка 4 

 

Розпорядник коштів, назва об`єкта 
Сума, тис.грн. 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 

Тисменицький районний бюджет    

Встановлення вуличного освітлення в селищі 
Єзупіль Тисменицького району (для Єзупільської 
селищної ради) 

 50,0 50,0 

Тлумацький районний бюджет    

Капітальний ремонт вуличного освітлення в селищі 
Обертин Тлумацького району Івано-Франківської 
області 

 120,0 120,0 

Яремчанський міський бюджет    

Встановлення вуличного електроосвітлення по 
вул. Героїв Майдану, Микулінка, Погари 
Яблуницької сільської ради Яремчанської міської 
ради Івано-Франківської області 

 200,000 200,0 

Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення по 
вул. Д.Галицького в смт. Ворохта Яремчанської 
міської ради Івано- Франківської області 

 120,0 120,0 

Бюджет Брошнів-Осадської селищної об`єднаної 
територіальної громади 

   

Капітальний ремонт освітлення пішохідних 
переходів в с. Креховичі Рожнятівського району 
Івано-Франківської області 

 120,0 120,0 

Бюджет Войнилівської сільської об`єднаної 
територіальної громади 

   

Капітальний ремонт вуличного освітлення в смт. 
Войнилів Войнилівської селищної ради об‘єднаної 
територіальної громади Калуського району Івано-
Франківської області 

 50,0 50,0 

Бюджет Делятинської селищної об`єднаної 
територіальної громади 

 
 

  

Реконструкція вуличного освітлення в смт. Делятин 
Делятинської ОТГ 

 100,0 100,0 

Реконструкція вуличного освітлення в с. Чорний 
Потік Делятинської ОТГ 

 50,0 50,0 

Бюджет Ланчинської селищної об`єднаної 
територіальної громади 

 
 

  

Капітальний ремонт зовнішнього освітлення в  
с-щі Ланчин по вул. Ф.Іваночка, Садова, 1 Травня, 
Шкрумеляка, Шухевича, Ярослава Мудрого, Стуса, 
Горішня, Героїв Крут Ланчинської ОТГ 
Надвірнянського району Івано-Франківської області 

 150,0 150,0 

Капітальний ремонт зовнішнього освітлення по вул. 
Івасюка в с. Добротів Ланчинської ОТГ 
Надвірнянського району Івано-Франківської області 

 50,0 50,0 

Бюджет Матеївецької сільської об`єднаної 
територіальної громади 

 
 

  

Встановлення вуличного освітлення на території 
Матеївецької сільської об'єднаної територіальної 
громади Коломийського району 

 90,0 90,0 

Бюджет Яблунівської сільської об`єднаної 
територіальної громади 

   

Капітальний ремонт вуличного освітлення в селі 
Текуча (присілок центр), Яблунівської ОТГ 

 50,0 50,0 

Капітальний ремонт вуличного освітлення в селі 
Уторопи (вул. Гниляки, Баня, Ринок, Короленка), 
Яблунівської ОТГ 

 50,0 50,0 



Додаток 5 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань  
бюджету, фінансів та податків 
від 17.02.2020 року № 102 
 

Календарний план заходів на 2020 рік  
згідно до обласної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021 роки 

 

№ 
п/п 

Найменування заходу Виконавець Термін виконання 
Обсяг 

фінансування, 
тис. грн. 

1 

3.4. Здійснення грошових винагород, заохочень та стипендій 
спортсменам, які стали чемпіонами, призерами та учасниками 
Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, 
Європейських ігор, Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту, 
переможцями всеукраїнських змагань, переможцями та призерами 
спортивних заходів міжнародного рівня, та їх тренерам. 

Управління спорту 
облдержадміністрації 

Січень-грудень 
2020 року 

2850,0 

2. 

3.5. Розвиток пріоритетних олімпійських та неолімпійських видів 
спорту шляхом залучення до цієї мети громадських організацій 
фізкультурно-спортивного спрямування та надання їм фінансової 
підтримки за рахунок коштів обласного бюджету 

Управління спорту 
облдержадміністрації 

Лютий-грудень 
2020 року 

3500,0 

3. 

3.7. Здійснення заходів щодо забезпечення спортсменам – членам 
національних збірних команд України та їх тренерам належних умов 
для підготовки до офіційних міжнародних змагань, Олімпійських, 
Паралімпійських, Дефлімпійських, всесвітніх ігор та Універсіад, 
надання їм необхідної допомоги у вирішенні житлово-побутових 
питань 

Управління спорту 
облдержадміністрації 

Жовтень-грудень 
2020 року 

1579,7 

Разом: 7929,7 

 
 



Додаток 6 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань  
бюджету, фінансів та податків 
від 17.02.2020 року № 102 

 
Розподіл 

коштів для фінансової підтримки громадських організацій  
фізкультурно-спортивного спрямування 

 
№ 
з/п 

Найменування громадської організації 
Сума, 

тис.грн. 

1. Громадська організація "Івано-Франківська обласна федерація футболу"  180 

2. Івано-Франківська обласна федерація спортивної гімнастики 20 

3. Федерація лижного спорту Івано-Франківської області 30 

4. Федерація баскетболу Івано-Франківської області 50 

5. Федерація веслування Івано-Франківської області 70 

6. Федерація гандболу Івано-Франківської області 15 

7. Федерація пауерліфтингу Івано-Франківської області 30 

8. Івано-Франківська обласна федерація важкої атлетики 40 

9. Федерація вільної боротьби Івано-Франківської області 150 

10. Спортивний клуб "Каменяр" 50 

11. Івано-Франківська обласна федерація плавання 20 

12. Федерація боксу Івано-Франківської області 100 

13. Федерація волейболу Івано-Франківської області 50 

14. Федерація настільного тенісу Івано-Франківської області 30 

15. Федерація легкої атлетики Івано-Франківської області 300 

16. Федерація кульової стрільби Івано-Франківської області 30 

17. 
Відділення Національного Олімпійського комітету України в Івано-
Франківській області 

15 

18. Федерація регбі Івано-Франківської області 20 

19. Громадська організація "Івано-Франківська обласна федерація шашок" 10 

20. Івано-Франківська обласна федерація дзюдо 25 

21. Громадська організація "Федерація спортивного та бойового самбо" 15 

22. Івано-Франківська обласна федерація Таеквондо-ВТФ 15 

23. 
Громадська організація "Івано-Франківська обласна асоціація ВТКА з 
карате" 

10 

24. 
Громадська організація "Івано-Франківська обласна федерація греко-
римської боротьби"  

10 

25. 
Громадська організація "Івано-Франківська обласна федерація кікбоксингу 
"ВАКО" 

40 

26. Громадська організація "Баскетбольний клуб "Говерла" 500 

27. 
Громадська організація "Асоціація футболу учасників АТО Івано-
Франківської області" 

100 

28. Громадська організація "Футбольний клуб "Надія Прикарпаття" 50 

29. ВПВГО "Спортивна студентська спілка України" у Івано-Франківській області  100 

30. Громадська організація "Волейбольний клуб "Покуття" 600 

31. Громадська спілка "Академія боротьби Прикарпаття імені В. Федоришина" 500 

32. Громадська організація "Футбольний клуб "Івано-Франківськ" 100 

33. Громадська організація "Івано-Франківська обласна федерація бадмінтону" 20 

34. Громадська організація "Волейбольний клуб "Олімпія" 20 

Разом: 3315 

 
 
 
 



Додаток 7 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань  
бюджету, фінансів та податків 
від 17.02.2020 року № 102 
 

Календарний план заходів на 2020 рік  
Регіональної програми відтворення, поліпшення, раціонального використання та охорони лісових ресурсів Івано-

Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства "Івано-Франківськоблагроліс"  
на 2016-2020 роки 

 

Назва заходів Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис. грн. 

Охорона лісу і збереження лісових ресурсів 

Надвірнянський спеціалізований 
агролісгосп 

протягом року 100,00 

Снятинське спеціалізоване 
агролісництво 

протягом року 100,00 

 
 



Додаток 8 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань  
бюджету, фінансів та податків 
від 17.02.2020 року № 102 
 

Календарний план заходів на 2020 рік 
розподіл коштів, передбачених департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації рішенням 

обласної ради від 20.12.2019. № 1333-33/2019 "Про фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища на 2020 рік", для проведення заходів з охорони і відтворення природних 

рослинних ресурсів (для ОКП "Івано-Франківськоблагроліс") 
 

Назва заходів Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис. грн. 

Лісовідновлення 
Богородчанський спеціалізований 

агролісгосп 

протягом року 50,00 

Догляд за молодняками технічно-цінних культур протягом року 66,50 

Ліквідація наслідків буреломів, вітровалів, снігопадів (санітарні рубки) протягом року 168,00 

Всього: 284,50 

Лісовідновлення Верховинський районний лісгосп протягом року 87,50 

Всього: 87,50 

Лісовідновлення 
Долинський спеціалізований агролісгосп 

протягом року 20,00 

Догляд за молодняками технічно-цінних культур протягом року 119,70 

Всього: 139,7 

Лісовідновлення Коломийський спеціалізований 
агролісгосп 

протягом року 22,50 

Догляд за молодняками технічно-цінних культур протягом року 106,40 

Всього: 128,90 

Лісовідновлення 
Косівське районне підприємство 

"Райагроліс" 

протягом року 12,50 

Догляд за молодняками технічно-цінних культур протягом року 104,50 

Ліквідація наслідків буреломів, вітровалів, снігопадів (санітарні рубки) протягом року 150,00 

Всього: 267,00 

Догляд за молодняками технічно-цінних культур Надвірнянський спеціалізований 
агролісгосп 

протягом року 106,4 

Ліквідація наслідків буреломів, вітровалів, снігопадів (санітарні рубки) протягом року 180,0 

Всього: 286,4 

Лісовідновлення 
Снятинське спеціалізоване 

агролісництво 

протягом року 7,50 

Догляд за молодняками технічно-цінних культур протягом року 51,30 

Ліквідація наслідків буреломів, вітровалів, снігопадів (санітарні рубки) протягом року 31,20 

Всього: 90,00 



Додаток 9 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань  
бюджету, фінансів та податків 
від 17.02.2020 року № 102 

 
Перелік заходів на 2020 рік 

Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки 
 

№ з/п 
підпро-
грами 

Найменування заходу 
Сума, 
грн. 

 
Департамент освіти, науки та молодіжної політики 

облдержадміністрації 
 

 Підпрограма 1. Розвиток системи дошкільної освіти  

1.7 
Здійснювати відзначення кращих дошкільних навчальних закладів за 
результатами їх діяльності та нагородження їх з нагоди святкових і 
ювілейних дат 

40000 

1.8 
Забезпечувати в області організацію заходів з нагоди відзначення 
Всеукраїнського дня дошкілля в області та участь у Всеукраїнському 
святі 

15000 

1.13 
Проводити обласні конкурси педагогічної майстерності серед 
вихователів, інструкторів фізичного виховання, практичних психологів, 
методистів, завідувачів та інших працівників дошкільних закладів 

12000 

1.15 

Організовувати, проводити обласні та брати участь у всеукраїнських 
конкурсах та інших заходах, пов’язаних із питаннями розвитку дошкільної 
освіти (зокрема, "Кращий сайт дошкільного навчального закладу", 
"Дошкільний навчальний заклад майбутнього", фестиваль "Гармонія 
руху" тощо) 

15000 

1.18 
Здійснювати заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази 
дошкільних закладів. Забезпечити дошкільні навчальні заклади ігровим 
матеріалом та спортивним інвентарем згідно з діючими вимогами 

150000 

1.20 

Забезпечувати дошкільні навчальні заклади сучасною комп’ютерною 
технікою, обладнанням для спортивних кімнат та майданчиків, тіньовими 
навісами, необхідними меблями тощо. Забезпечувати підключення 
дошкільних навчальних закладів до мережі Інтернет 

150000 

 Всього 382000 

 Підпрограма 2. Розвиток загальної середньої освіти  

2.9 
Проводити обласні огляди-конкурси серед загальноосвітніх навчальних 
закладів, районних (міських) методичних кабінетів з різних видів 
навчально-виховної та методичної діяльності 

25000 

2.11 

Організовувати та проводити комплексні вивчення стану розвитку освіти 
районів (міст) області, атестацію підвідомчих навчальних закладів, 
тематичні перевірки, тощо. Вивчати, узагальнювати та впроваджувати 
передовий педагогічний досвід, інноваційну діяльність. Впроваджувати 
сучасні педтехнології в практику роботи педагогічних колективів тощо 

40000 

2.12 Забезпечити: 100000 

 
– передплату науково-методичної, педагогічної та літературно-
публіцистичної преси для педагогічних колективів; 

 

 
– навчальні заклади науковими, навчально-методичними посібниками, 
розробками та іншою методичною літературою 

 

2.15 
Здійснювати відзначення кращих навчальних закладів всіх типів і форм 
власності за результатами їх діяльності та нагородження їх з нагоди 
святкових і ювілейних дат 

70000 

2.16 

Забезпечувати участь навчальних закладів області у міжнародних і 
всеукраїнських моніторингових дослідженнях якості освіти. 
Організовувати і проводити обласні моніторингові дослідження якості 
освіти 

40000 

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

1000000 



 
продовження додатка 9 

 
№ з/п 
підпро-
грами 

Найменування заходу 
Сума, 
грн. 

2.22 
Оснащення загальноосвітніх шкіл засобами навчання з: фізики, хімії, 
біології, географії, математики, інформатики (з мультимедійними 
засобами), трудового навчання тощо  

4940000 

2.24 
Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази загальноосвітніх 
навчальних закладів  

3020000 

2.36 

Забезпечувати участь працівників органів управління освітою, шкільних 
бібліотекарів, педагогічних працівників, учнів у проведенні міжнародних, 
всеукраїнських, міжобласних конференціях, семінарах, нарадах, 
тренінгах, форумах, днях відкритих дверей тощо 

35000 

2.47 Організовувати вивчення стану розвитку шкіл-інтернатів області 20000 

2.50 
Забезпечення проведення Всеукраїнських, обласних науково-практичних 
конференцій, семінарів, педагогічних читань, круглих столів з питання 
охорони дитинства, корекційної освіти тощо 

10000 

2.52 Проведення оглядів-конкурсів з організації методичної роботи 10000 

2.65 
Проведення заходів з національно-патріотичного виховання в 
навчальних закладах 

15000 

2.66 
Проведення обласного шкільного турніру з футзалу Кубок "Ураган" і ліги 
шкільних чемпіонів "Ураган" і обласних змагань по футболу УЄФА 

64000 

 Всього 9389000 

 Підпрограма 3. Розвиток позашкільної освіти  

3.3 
Забезпечення проведення обласного конкурсу на кращу науково-
методичну розробку з питань позашкільної освіти 

8000 

3.4 
Забезпечення проведення обласних та участь у всеукраїнських 
конкурсах з фахової майстерності позашкільних закладів 

8000 

3.5 
Забезпечення проведення обласних науково-практичних конференцій, 
семінарів, “круглих столів” , фестивалів тощо з питань позашкільної 
освіти 

10000 

3.10 
Забезпечувати зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних 
навчальних закладів 

300000 

3.12 
Участь наукових та педагогічних працівників, вихованців, учнів та 
слухачів у міжнародних програмах, науково-практичних конференціях, 
змаганнях і конкурсах за напрямами позашкільної освіти 

10000 

3.14 Здійснювати фінансову підтримку дитячо-юнацьким спортивним школам 300000 

3.15 
Забезпечення видруку навчальних програм з позашкільної освіти, 
навчально-методичної літератури, матеріалів переможців обласних 
конкурсів професійної майстерності з позашкільної освіти тощо 

10000 

 Всього 646000 

 Підпрограма 4. Обдаровані діти  

4.3 

Організовувати оздоровчі табори для учнів – переможців всеукраїнських 
і обласних олімпіад, конкурсів, змагань, активістів учнівського 
самоврядування та дітей пільговий категорій тощо. Забезпечувати їх 
оздоровлення у стаціонарних відпочинкових оздоровчих закладах 

190000 

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

1513600 

4.14 
Проводити обласні та брати участь у всеукраїнських науково-практичних 
конференціях 

8000 

4.15 
Проводити щорічні свята-зустрічі керівництва області з обдарованою 
молоддю, традиційне свято обдарованої молоді "Ми – надія твоя, 
Україно!" 

150000 

4.17 

Забезпечити функціонування системи адресної підтримки (стипендії, 
фінансові винагороди, матеріальна допомога, цінні подарунки, призи 
тощо), особливо обдарованих учнів та студентів, які є переможцями 
всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів, змагань і учасниками й 
переможцями міжнародних інтелектуальних та спортивних змагань 

1300000 

 



продовження додатка 9 

 
№ з/п 
підпро-
грами 

Найменування заходу 
Сума, 
грн. 

4.22 

Забезпечити функціонування системи адресної підтримки (стипендії, 
фінансові винагороди, матеріальна допомога тощо), учнів та студентів, 
які є переможцями олімпіади з питань місцевого самоврядування, 
децентралізації влади та публічного управління 

78100 

 Всього  3239700 

 Програма 5. Вчитель  

5.12 
Проводити постійно діючий семінар керівників органів управління 
освітою з питань удосконалення керівництва галузі, фінансово-
економічної діяльності, трудового законодавства тощо 

10000 

5.16 
Щорічно проводити обласний конкурс професійної майстерності 
“Учитель року” з різних номінацій та інші обласні конкурси з професійної 
майстерності 

160000 

5.17 Відзначати професійні свята (День працівника освіти, День науки та інші) 110000 

5.18 
Забезпечити проведення щорічних науково-практичних конференцій з 
проблем розвитку освіти 

10000 

5.21 

Продовжити нагородження педагогічних та науково-педагогічних 
працівників обласною педагогічною премією імені 
М.Стельмаховича та запровадити іменні обласні, районні,  
міські премії для педагогічних працівників 

60000 

5.22 
Виплачувати щорічні стипендії голови облдержадміністрації та голови 
обласної ради ветеранам праці системи освіти та видатним діячам 
освіти 

490000 

 Всього 840000 

 Підпрограма 7. Шкільний автобус  

7.6 
Передбачати в обласному та місцевих бюджетах кошти на придбання 
автобусів для перевезення учнів та педагогічних працівників, які 
проживають у сільській місцевості  

10000000 

 Всього 10000000 

 Підпрограма 9. Розвиток професійно-технічної освіти  

9.9 
Забезпечити щорічне проведення обласних конкурсів фахової 
майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів 

60000 

9.10 
Забезпечити щорічне проведення обласних конкурсів професійної 
майстерності серед майстрів виробничого навчання професійно-
технічних навчальних закладів 

60000 

 Всього 120000 

 Підпрограма 10. Розвиток вищої освіти  

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

300000 

10.3 
Призначати стипендії голови облдержадміністрації та обласної ради 
учасникам АТО, які навчаються за кошти фізичних осіб у ВНЗ державної 
та комунальної форм власності 

500000 

 Всього 800000 

 Підпрограма 11. Гірська школа  

11.6 
Підготовлення додатків до діючих підручників (паперові і електронні 
варіанти) з кожного предмета з наповненням їх змісту регіональним та 
етнографічним компонентом 

40000 

11.7 
Проведення на базі експериментальних педагогічних майданчиків 
семінарів, конференцій, круглих столів, тренінгів, практикумів тощо з 
метою підготовки вчителів до реформування освіти в гірській місцевості 

20000 

 Всього 60000 

 Всього по департаменту освіти, науки та молодіжної політики ОДА 25476700 

 
Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти 
666400 

 Підпрограма 4. Обдаровані діти  

4.1 
Організовувати тренувально-відбіркові збори переможців III етапу 
всеукраїнських предметних олімпіад, відповідних конкурсів та турнірів 

200000 



продовження додатка 9 

 
№ з/п 
підпро-
грами 

Найменування заходу 
Сума, 
грн. 

 
Івано-Франківський обласний державний центр туризму і 

краєзнавства учнівської молоді 
420000 

 Підпрограма 4. Обдаровані діти  

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

420000 

 Всього 420000 

 
Разом по Програмі розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 
роки 

26563100 

 
 
 

 
 
 



Додаток 10 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань  
бюджету, фінансів та податків 
від 17.02.2020 року № 102 
 

Календарний план заходів на 2020 рік 
на виконання обласної програми 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 

 

№з/п Зміст заходу Виконавець 
Термін 

виконання 

Обсяг 
фінансування, 

тис. грн. 

1. 

Забезпечення безкоштовним навчанням у державних 
професійно-технічних, вищих навчальних закладах 
дітей, батьки, яких загинули або постраждалих під час 
масових акцій громадського протесту 
п. 2.11 

департамент освіти, науки та молодіжної 
політики облдержадміністрації 

червень, 
грудень 

25,0 

2. 

Забезпечення безкоштовним навчанням у державних 
професійно-технічних, вищих навчальних закладах 
дітей, батьки, яких загинули або постраждалих під час 
антитерористичної операції 
п. 3.19 

департамент освіти, науки та молодіжної 
політики облдержадміністрації 

червень, 
грудень 

75,0 

 Всього   100,0 

 
 



Додаток 11 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань  
бюджету, фінансів та податків 
від 17.02.2020 року № 102 
 

Календарний план заходів на 2020 рік 
на виконання регіональної цільової програми "Духовне життя" на 2016-2020 роки 

 

№з/п Зміст заходу Виконавець 
Термін 

виконання 

Обсяг 
фінансування, 

тис. грн. 

1. 

Проводити обласний щорічний конкурс учнівських 
творів на морально-етичну тематику "Бог – Україна – 
Родина і я" 
п. 25. 

департамент освіти, науки та молодіжної 
політики облдержадміністрації 

березень 15,0 

2. 

Проводити щорічну учнівську олімпіаду "Як ти знаєш 
Біблію?" за участю представників єпархіальних 
управлінь 
п. 26. 

департамент освіти, науки та молодіжної 
політики облдержадміністрації 

березень 15,0 

 Всього   30,0 

 
 



Додаток 12 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань  
бюджету, фінансів та податків 
від 17.02.2020 року № 102 
 

Календарний план заходів на 2020 рік 
на виконання обласної цільової соціальної програми "Розвиток пластового руху Прикарпаття" на 2018-2022 роки 

 

№з/п Зміст заходу Виконавець 
Термін 

виконання 

Обсяг 
фінансування, 

тис. грн. 

1. 

Проведення ознайомчих пластових семінарів, 
конференцій та інших заходів для осіб, зацікавлених 
пластовою методикою (потенційних пластових 
виховників та інструкторів) (п.1.1.) 

департамент освіти, науки та молодіжної 
політики облдержадміністрації 

квітень 
жовтень 

33,2 

2. 
Проведення тренінгів та семінарів для волонтерів, які 
виявили бажання зайнятись виховною діяльністю за 
пластовою методикою (п.1.2.) 

департамент освіти, науки та молодіжної 
політики облдержадміністрації 

березень 
 

листопад-
грудень 

43,6 

3. 
Проведення спеціалізованих семінарів та тренінгів 
для пластових виховників та інструкторів (п.1.3.) 

департамент освіти, науки та молодіжної 
політики облдержадміністрації 

червень- 
серпень 

51,1 

4. 
Проведення вишкільних таборів для вихованців 
Пласту віком 6-18 років (п.3.1.) 

департамент освіти, науки та молодіжної 
політики облдержадміністрації 

червень-
серпень 

126,5 

5. 
Проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів та 
інших заходів навчального характеру (п.3.2.) 

департамент освіти, науки та молодіжної 
політики облдержадміністрації 

лютий- 
квітень 

31,1 

6. 
Проведення масових заходів військово-патріотичного, 
спортивного, екологічного та туристично-краєзнавчого 
характеру (п.3.3.) 

департамент освіти, науки та молодіжної 
політики облдержадміністрації 

Протягом 
року 

104,3 

7. 
Проведення масових заходів мистецького, 
інтелектуального, благодійного, релігійно-духовного 
та науково-дослідницького характеру (п.3.4.) 

департамент освіти, науки та молодіжної 
політики облдержадміністрації 

Протягом 
року 

60,2 

 Всього   450,0 



Додаток 13 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань  
бюджету, фінансів та податків 
від 17.02.2020 року № 102 

 
Перелік заходів на 2020 рік 

обласної цільової соціальної програми 
"Молодь Прикарпаття" на 2016-2020 роки 

 
№ 
з/п 

Пункт 
Програми Назва заходу 

Сума, 
грн. 

Період 
проведення 

Пріоритет 1. Громадянськість і патріотизм 

1. 1.1. 
Проведення обласної молодіжної патріотичної 
науково-пізнавальної програми "Чорний Ліс" 

100000 серпень 

2. 1.3. 
Проведення обласної національно-патріотичної 
молодіжної військової гри "Карпатський Легіон" 

35000 
червень-
липень 

3. 1.12. 

Сприяння розвитку системи допризовної підготовки 
та військово-патріотичного виховання на основі 
традицій національно-визвольних змагань 
українців, захисту незалежності та територіальної 
цілісності України, організація літніх військово-
спортивних таборів для допризовної та призовної 
молоді 

25000 
протягом 

року 

4. 1.16. 

Організація та проведення молодіжних заходів 
щодо вшанування та поширення інформації про 
героїчні вчинки українських воїнів - учасників 
антитерористичної операції на Сході України, 
волонтерів та громадян, які зробили значний внесок 
у зміцнення обороноздатності України 

24000 
протягом 

року 

5. 1.18. 

Проведення молодіжних героїко-патріотичних та 
культурно-мистецьких заходів під час відзначення 
державних, народних і традиційних свят, пам’ятних 
дат, важливих історичних подій 

50000 
протягом 

року 

6. 1.31. 
Сприяння в реалізації екологічних проектів 
молодіжних громадських організацій 

15000 
протягом 

року 

Всього за пріоритетом 1: 249000  

Пріоритет 2. Здоровий та безпечний спосіб життя 

7. 2.6. 

Реалізація молодіжного проекту "Безпечна 
поведінка" (формування у молоді свідомого 
ставлення до свого життя, вчинків та дій, до 
збереження репродуктивного здоров'я, безпечного 
материнства та відповідального батьківства) 

12000 
протягом 

року 

8. 2.11. 

Організація та проведення обласних акцій, флеш-
мобів, фестивалів, форумів, конференцій, 
навчально-оздоровчих таборів, конкурсів, круглих 
столів, виставок, семінарів, тренінгів з питань 
формування здорового способу життя 

30000 
протягом 

року 

Разом за пріоритетом 2: 42000  

Пріоритет 3 . Розвиток неформальної освіти 

9. 3.4. 

Організація та проведення навчальних семінарів-
практикумів для лідерів молодіжних громадських 
організацій, органів молодіжного та студентського 
самоврядування, молодих депутатів, волонтерів 

35000 
протягом 

року 

10. 3.11. 
Забезпечення діяльності обласного молодіжного 
інформаційно-методичного центру 

5000 І квартал 

 
 
 
 



продовження додатка 13 

 
№ 
з/п 

Пункт 
Програми Назва заходу 

Сума, 
грн. 

Період 
проведення 

11. 3.26. 

Проведення молодіжних культурно-мистецьких 
фестивалів, форумів, конференцій, конкурсів, 
виставок художньої творчості, пленерів, хакатонів, 
молодіжних творчих акцій, майстер-класів та 
здійснення інших заходів, спрямованих на 
виявлення і самореалізацію обдарованої та 
талановитої молоді 

46000 
протягом 

року 

12. 3.27. 

Сприяння участі дітей та молоді Прикарпаття у 
міжнародних, всеукраїнських, обласних 
конференціях, форумах, з’їздах, злетах, 
фестивалях, конкурсах, турнірах, акціях, семінарах, 
змаганнях тощо 

30000 
протягом 

року 

13. 3.33. 
Підготовка та випуск методичних посібників, 
брошур, буклетів, плакатів на молодіжну тематику 

8000 
протягом 

року 

14. 3.37. 

Проведення обласного конкурсу проектів та 
програм інститутів громадянського суспільства з 
молодіжної проблематики, підтримка проектів та 
програм переможців конкурсу 

100000 
протягом 

року 

15. 3.42. 

Сприяння Молодіжній комісії УГКЦ Івано-
Франківської Архієпархії у проведенні молодіжного 
християнського фестивалю "Вгору серця", 
молодіжних прощ, духовних реколекцій для молоді 
та молодих сімей 

12000 
протягом 

року 

16. 3.45. 

Сприяння молодіжним громадським організаціям у 
відзначенні знаменних подій в історії українського 
народу, організації заходів, присвячених життю та 
творчості відомих діячів національної та світової 
культури і мистецтва, для учнівської та молодіжної 
аудиторії 

30000 
протягом 

року 

Разом за пріоритетом 3: 266000  

Пріоритет 4. Зайнятість та розвиток підприємницької діяльності молоді 

17. 4.1. 

Проведення інформаційно-профорієнтаційних 
заходів для сільської молоді, семінарів з питань 
профорієнтаційної роботи серед молоді, акцій, 
виставок, конференцій, засідань, тренінгів з питань 
професійної орієнтації  

20000 
протягом 

року 

18. 4.14. 

Сприяння організації та проведенню виставок, 
навчальних програм, семінарів, конференцій, 
круглих столів з питань забезпечення зайнятості та 
підтримки підприємницької діяльності молоді, 
тренінгів з розвитку лідерських та комунікативних 
навичок молоді 

20000 
протягом 

року 

Разом за пріоритетом 4: 40000  

Пріоритет 6: "Міжнародне молодіжне співробітництво" 

19. 6.2. 

Проведення конференцій, круглих столів, засідань, 
дискусій, семінарів, акцій та інших заходів за участю 
молоді міст і районів області до відзначення Дня 
Європи в Україні 

3000 
протягом 

року 

Разом за пріоритетом 6: 3000  

ВСЬОГО:  600000  



Додаток 14 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань  
бюджету, фінансів та податків 
від 17.02.2020 року № 102 

 
Внесення змін до переліку заходів на 2020 рік 

Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки 
 

 
№ з/п 
підпро-
грами 

Найменування заходу 
Сума, 
грн. 

 
Департамент освіти, науки та молодіжної політики 

облдержадміністрації 
 

 Підпрограма 2. Розвиток загальної середньої освіти  

2.22 
Оснащення загальноосвітніх шкіл засобами навчання з: фізики, хімії, 
біології, географії, математики, інформатики (з мультимедійними 
засобами), трудового навчання тощо  

11525900 

2.23 Оснащення загальноосвітніх навчальних закладів шкільними меблями 7000000 

2.24 
Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази загальноосвітніх 
навчальних закладів  

11765300 

2.67 Надання підтримки особам з особливими потребами 3000000 

 Всього 33291200 

 
Підпрограма 6. Інформатизація та комп’ютеризація загальної 

середньої освіти 
 

6.1 
Забезпечувати загальноосвітні навчальні заклади навчальними 
комп’ютерними комплексами, мультимедійними класами. Провести 
заміну застарілої комп’ютерної техніки 

12000000 

 Всього 12000000 

 Підпрограма 7. Шкільний автобус  

7.6 
Передбачати в обласному та місцевих бюджетах кошти на придбання 
автобусів для перевезення учнів та педагогічних працівників, які 
проживають у сільській місцевості  

25097400 

 Всього 25097400 

 Підпрограма 11. Гірська школа  

11.4 

Оснащення пілотних шкіл сучасними навчальними кабінетами фізики, 
хімії, біології, географії, математики, інформатики (з мультимедійними 
засобами), трудового навчання (технологій) тощо, придбання для 
пілотних шкіл шкільних меблів 

300000 

 Всього 300000 

 
Разом по Програмі розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 
роки 

70688600 



Додаток 15 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань  
бюджету, фінансів та податків 
від 17.02.2020 року № 102 

 
Перелік культурно-мистецьких заходів 

управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації на 2020 рік 
 

Регіональна цільова програма "Культура Івано-Франківщини" на 2016-2020 роки, 
затверджена рішенням обласної ради від 16.10.2015 року № 1828-39/2015 (зі змінами) 

Підпрограма 3. "Театрально-концертна діяльність. Розвиток кіно" (п. 3.4.) 
Підпрограма 6. "Нематеріальна культурна спадщина" (п. 6.3.) 

Підпрограма 7. "Сучасне мистецтво. Євроінтеграційна діяльність" (п. 7.2.) 
Підпрограма 8. "Комунікаційно-суспільна діяльність" (п.п. 8.2., 8.10., 8.11.) 

 

№ 
п/п 

Найменування заходу 
Час 

проведення 
Виконавець 

Сума, 
тис.грн. 

1 Міжнародний Різдвяний фестиваль "Коляда на Майзлях" січень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, театр фольклору, народних 
свят і видовищ 

 
40,0 

2 
Урочистості та святковий концерт, присвячений Дню 
Соборності України 

 
січень 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, театр фольклору, народних 
свят і видовищ, 

 
60,0 

 

3 
Обласне свято народної творчості "Розколяда"  
 

січень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний 
центр культури і туризму Прикарпаття 

 
30,0 

4 Різдвяні набутки "Коляда та й плєс…із прежди віка" січень 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, Івано-Франківський 
національний академічний драматичний театр 
ім.І.Франка 

15,0 

5  Всеукраїнський проект "Пісні народжені в АТО" січень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, театр фольклору, народних 
свят і видовищ 

30,0 

6 
УІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс народної 
хореографії ім. П. Вірського 

лютий 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний 
центр культури і туризму Прикарпаття 

20,0 



продовження додатка 15 

 
№ 
п/п 

Найменування заходу 
Час 

проведення 
Виконавець 

Сума, 
тис.грн. 

7 
Обласний конкурс виконавської майстерності творчих 
колективів мистецьких шкіл області  

лютий-
березень 

 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний 
центр культури і туризму Прикарпаття 

25,0 

8 Міжнародний фестиваль танцю "Фест-2020" 
лютий 

 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний 
центр культури і туризму Прикарпаття 

 
20,0 

9 Вшанування Дня Героїв Небесної Сотні  лютий 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації,театр фольклору, народних 
свят і видовищ 

 
15,0 

10 Обласний конкурс юних піаністів ім. Василя Барвінського лютий 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний 
центр культури і туризму Прикарпаття 

10,0 

11 
Поїздка Івано-Франківського національного академічного 
драматичного театру ім.І.Франка в  
м. Мюнхен (Німеччина) (п. 8.11.) 

лютий 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, Івано-Франківський 
національний академічний драматичний театр 
ім.І.Франка, театр фольклору, народних свят і 
видовищ 

50,0 

12 
Обласний огляд-конкурс читців імені Тараса Шевченка 
 

березень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний 
центр культури і туризму Прикарпаття 

10,0 

13 
Відзначення 206-ї річниці від дня народження Тараса 
Шевченка  

березень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, театр фольклору, народних 
свят і видовищ 

 
30,0 

14 
Премія ім. Я. Лукавецького в галузі образотворчого 
мистецтва 

березень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, театр фольклору, народних 
свят і видовищ 

 
30,0 

15 
Відзначення 75-річчя Івано-Франківського академічного 
обласного театру ляльок ім. Марійки Підгірянки 

березень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, театр фольклору, народних 
свят і видовищ 

20,0 

16 Творчий дебют "Сузір’я креативної молоді" березень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний 
центр культури і туризму Прикарпаття 

15,0 

 
 



продовження додатка 15 

 
№ 
п/п 

Найменування заходу 
Час 

проведення 
Виконавець 

Сума, 
тис.грн. 

17 

Відкритий обласний дитячий фестиваль-конкурс 
української естрадної пісні "Водограй", присвячений 

памяті поета, композитора Володимира Івасюка  

квітень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний 
центр культури і туризму Прикарпаття 

20,0 

18 
Обласний відкритий фестиваль професійного музичного 
мистецтва "Прикарпатська весна" 

квітень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, Івано-Франківська обласна 
філармонія ім. Іри Маланюк 

 
80,0 

19 
Мистецький фестиваль "Французька весна в Україні" (п. 
7.2.) 

квітень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний 
центр культури і туризму Прикарпаття 

20,0 

20 Всеукраїнський конкурс дитячого читання "Лідер читання" 
квітень-
жовтень 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний 
центр культури і туризму Прикарпаття 

10,0 

21 
Всеукраїнський огляд-конкурс клубних закладів у 
сільській місцевості 

квітень-
жовтень 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний 
центр культури і туризму Прикарпаття 

30,0 

22 Фестиваль "Stanislaviv dance festival"  квітень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, театр фольклору, народних 
свят і видовищ 

 
30,0 

23 Книжковий фестиваль "Слово" 
квітень-
травень 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний 
центр культури і туризму Прикарпаття 

5,0 

24 Обласний відкритий фольклорний фестиваль "Писанка" травень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний 
центр культури і туризму Прикарпаття 

 
25,0 

25 
Обласний відкритий фольклорний фестиваль "Великдень 
у Космачі" 
  

травень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний 
центр культури і туризму Прикарпаття 

 
20,0 

26 
Обласний відкритий фестиваль сучасних сценічних 
мистецтв "Час театру/time of theater" 
 

травень 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, Івано-Франківський 
національний академічний драматичний театр 
ім.І.Франка 

80,0 

27 Обласне свято духової музики, присвячене Дню Героїв травень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний 
центр культури і туризму Прикарпаття 

 
15,0 



продовження додатка 15 

 
№ 
п/п 

Найменування заходу 
Час 

проведення 
Виконавець 

Сума, 
тис.грн. 

28 Фестиваль історичної літератури "Софія" травень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, театр фольклору, народних 
свят і видовищ 

 
10,0 

29 
Урочистості з нагоди відзначення 75-ї річниці Перемоги 
над нацизмом у Європі та 75-ї річниці завершення Другої 
світової війни  

травень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, театр фольклору, народних 
свят і видовищ 

 
10,0 

30 День пам’яті та примирення травень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, театр фольклору, народних 
свят і видовищ 

 
5,0 

31 
Урочистості з нагоди вручення обласної премії  
ім. Василя Стефаника в галузі літератури 

травень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, театр фольклору, народних 
свят і видовищ 

 
30,0 

32 
Міжнародний етнокультурний фестиваль країн 
Карпатського Єврорегіону "Карпатський простір"  
(п. 7.2.)  

травень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, театр фольклору, народних 
свят і видовищ 

 
500,0 

33 
Всеукраїнський конкурс учнівської творчості 
 "Об’єднаймося ж, брати мої" серед учнів дитячих 
художніх шкіл та шкіл мистецтв області  

травень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний 
центр культури і туризму Прикарпаття 

 
5,0 

34 
Регіональний фестиваль стрілецької пісні "Завальська 
Січ" 

травень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний 
центр культури і туризму Прикарпаття 

10,0 

35 
Тиждень дитячого кіно, присвячений Міжнародному дню 
захисту дітей 

травень-
червень 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний 
центр культури і туризму Прикарпаття 

15,0 

36 
Обласний відкритий фестиваль народного танцю 
"Арканове коло" 

травень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний 
центр культури і туризму Прикарпаття 

40,0 

37 Обласна Галицька хорова академія травень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний 
центр культури і туризму Прикарпаття 

30,0 

38 
Відзначення 80-річчя з часу створення ОУНБ 
ім.І. Франка 

травень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, театр фольклору, народних 
свят і видовищ 

20,0 

 



продовження додатка 15 

 
№ 
п/п 

Найменування заходу 
Час 

проведення 
Виконавець 

Сума, 
тис.грн. 

39 
Урочистості з нагоди відзначення 24-ї річниці Конституції 
України 

червень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, театр фольклору, народних 
свят і видовищ 

 
30,0 

40 
 Всеукраїнський дитячий конкурс-фестиваль "Карпатські 
соловейки" 

червень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний 
центр культури і туризму Прикарпаття 

 
20,0 

 

41 Фотофестиваль "Природа-2020" червень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний 
центр культури і туризму Прикарпаття 

15,0 

42 
Обласне свято "Полонинське літо" 
 

липень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний 
центр культури і туризму Прикарпаття 

40,0 

43 
Літературний фестиваль "Письменницька ватра над 
Черемошем"  

липень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний 
центр культури і туризму Прикарпаття 

 
10,0 

44 Обласний фестиваль патріотичної пісні "Яворина" липень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний 
центр культури і туризму Прикарпаття 

 
10,0 

45 
Урочистості з нагоди Дня Державного Прапора України та 
29-ї річниці Незалежності України 

серпень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний 
центр культури і туризму Прикарпаття 

 
50,0 

 

46 
Обласний фестиваль кераміки, ремесел та фольклору 
"Мальований дзбаник"  

серпень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний 
центр культури і туризму Прикарпаття 

30,0 

47 Обласне свято троїстих музик серпень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний 
центр культури і туризму Прикарпаття 

20,0 

48 
Святкова феєрія (до 75-річчя від створення обласної 
бібліотеки для дітей) 

серпень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, театр фольклору, народних 
свят і видовищ 

20,0 

49 
Міжнародний фестиваль карильйонного та дзвонового 
мистецтва "Дзвони Ясної гори єднають усіх"  

серпень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, театр фольклору, народних 
свят і видовищ 

 
40,0 

 



продовження додатка 15 

 
№ 
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50 ХХУІІ Міжнародний гуцульський фестиваль вересень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний 
центр культури і туризму Прикарпаття 

140,0 

51 
Обласний фестиваль родинної та сімейної творчості 
"Родинні скарби Прикарпаття"  

вересень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний 
центр культури і туризму Прикарпаття 

20,0 

52 

 
Обласний відкритий фестиваль аматорського мистецтва 
"Покутські джерела"  
 

вересень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний 
центр культури і туризму Прикарпаття 

 
40,0 

53 
Всеукраїнський театральний фестиваль "Коломийські 
представлення"  

вересень 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, Коломийський академічний 
обласний український драматичний театр 
ім.І.Озаркевича 

80,0 

54 Премія імені Володимира Полєка в галузі краєзнавства вересень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний 
центр культури і туризму Прикарпаття 

 
20,0 

55 Обласний відкритий фестиваль "Золотий тік" вересень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, театр фольклору, народних 
свят і видовищ 

30,0 

56 
Літературний фестиваль "Покрова" імені Тараса 
Мельничука 

жовтень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, театр фольклору, народних 
свят і видовищ 

 
10,0 

57 Відзначення 78-річчя УПА та Дня захисника України жовтень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, театр фольклору, народних 
свят і видовищ 

 
20,0 

58 Вернісаж гуцульських ліжників "Барвограй" (п.6.3.) жовтень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний 
центр культури і туризму Прикарпаття 

15,0 

59 
Регіональний етап Всеукраїнського фестивалю творчості 
осіб з обмеженими фізичними можливостями "Барви 
життя"  

жовтень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний 
центр культури і туризму Прикарпаття 

 
10,0 
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60 Обласний фестиваль патріотичної пісні ім.Софії Галечко жовтень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний 
центр культури і туризму Прикарпаття 

25,0 

61 Обласний конкурс "Краща бібліотека року" 
жовтень-
листопад 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, театр фольклору, народних 
свят і видовищ 

20,0 

62 Обласне свято театрального мистецтва "Мельпомена" жовтень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний 
центр культури і туризму Прикарпаття 

10,0 

63 Відзначення Дня української писемності та мови листопад 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний 
центр культури і туризму Прикарпаття 

10,0 

64 
Відзначення Дня гідності та свободи.  
 
 

листопад 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, театр фольклору, народних 
свят і видовищ 

10,0 
 

65 
Всеукраїнський фестиваль музичного мистецтва імені 
Кос-Анатольського 

листопад 
 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний 
центр культури і туризму Прикарпаття 

 
15,0 

66 Літературно-мистецький фестиваль "Листопадовий чин" листопад 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, театр фольклору, народних 
свят і видовищ 

 
10,0 

67 
Обласний відбірковий конкурс Всеукраїнського 
фестивалю сучасної пісні та популярної музики "Червона 
рута" 

листопад 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, , навчально-методичний 
центр культури і туризму Прикарпаття 

25,0 

68 
Обласна премія імені Параски Хоми в галузі 
аматорського народного мистецтва 

листопад 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний 
центр культури і туризму Прикарпаття 

10,0 

69 
Обласний відкритий конкурс вокального мистецтва імені 
Іри Маланюк 

листопад 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, Івано-Франківська обласна 
філармонія ім. Іри Маланюк 

50,0 

70 
Гастролі Івано-Франківської обласної філармонії 
ім. Іри Маланюк в м. Мюнхен (Німеччина) (п. 8.11.) 

листопад 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, Івано-Франківська обласна 
філармонія ім. Іри Маланюк, театр фольклору, 
народних свят і видовищ 

50,0 
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71 
Обласний конкурс виконавців гумору імені Павла 
Глазового 

грудень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний 
центр культури і туризму Прикарпаття 

 
30,0 

 

72 
Відзначення 80-річчя створення навчально-методичного 
центру культури і туризму Прикарпаття 

грудень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний 
центр культури і туризму Прикарпаття 

20,0 

73 
Обласний конкурс обрядів різдвяно-новорічного циклу 
(Вертепів та Меланок) та різдвяної атрибутики (дідухів, 
павуків) 

грудень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний 
центр культури і туризму Прикарпаття 

 
40,0 

74 Відзначення Дня Збройних сил України грудень 
Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації,  
театр фольклору, народних свят і видовищ 

 
20,0 

75 Відзначення 20-річчя гурту "Горицвіт" (УТОС) 
упродовж 

року 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації,  
театр фольклору, народних свят і видовищ 

20,0 

76 
Стипендія голови облдержадміністрації та голови 
обласної ради в галузі культури і мистецтв 

упродовж 
року 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації 

 
180,0 

77 
Підтримка творчих спілок, державних і недержавних 
організацій у проведенні культурно-мистецьких заходів (п. 
8.2.) 

упродовж 
року 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний 
центр культури і туризму Прикарпаття 

 
20,0 

78 
Мандрівний міжнародний фестиваль документального 
кіно про права людини 

упродовж 
року 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний 
центр культури і туризму Прикарпаття 

 
10,0 

79 Кінофестиваль "Тіні забутих предків" 
упродовж 

року 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний 
центр культури і туризму Прикарпаття 

15,0 

80 Дні українського кіно (п. 3.4.)  
упродовж 

року 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний 
центр культури і туризму Прикарпаття 

40,0 

81 
Організація мистецьких заходів для військовослужбовців, 
членів їх родин, в тому числі бійців в зоні ООС, жителів 
Донецької та Луганської областей  

упродовж 
року 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний 
центр культури і туризму Прикарпаття, 
театр фольклору, народних свят і видовищ 

50,0 
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82 
Здійснення міжнародної творчої, професійної та 
гастрольної діяльності у сфері культури та мистецтв  

упродовж 
року 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, навчально-методичний 
центр культури і туризму Прикарпаття, 
театр фольклору, народних свят і видовищ 

120,0 

83 Непередбачені видатки 
упродовж 

року 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, театр фольклору, народних 
свят і видовищ, навчально-методичний центр 
культури і туризму Прикарпаття 

 
 

160,0 
 

ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ: 3060,0 
 

 
Регіональна цільова програма "Відродження Галича як давньої столиці України" на 2018-2021 роки 

 

№ 
п/п 

Найменування заходу 
Час 

проведення 
Виконавець 

Сума, 
тис.грн. 

1. 
Сприяння у проведенні фестивалю "Галицьке лицарство" 
(п.5) 

упродовж 
року 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації 

80,0 

ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ: 80,0 

 
ВСЬОГО ПО (2-х) ПРОГРАМАХ: 3140,0 

 



Додаток 16 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань  
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від 17.02.2020 року № 102 

 
Календарний план заходів на 2020 рік  

регіональної цільової програми “Духовне життя” на 2016-2020 роки 
 

№ 
п/п 

Найменування заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис.грн. 

1 

Забезпечити ремонтні і реставраційні роботи з 
упорядкування пам’яток сакральної архітектури, 
сприяти церквам і релігійним організаціям у 
будівництві храмів і т.п. (2) 

Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, 
житлово-комунального господарства, містобудування та 
архітектури облдержадміністрації, 
управління культури,  
національностей та релігій облдержадміністрації, місцеві 
органи виконавчої влади та органи місцевого 
самоврядування 

Протягом 
року 

2 500,0 

2 
Утримувати програму ведення обліку релігійних 
організацій в області в електронному вигляді та 
системне її поновлення (п.4) 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, відділ інформаційно-комп’ютерного 
забезпечення апарату облдержадміністрації 

Протягом 
року 

5,0 

3 
Сприяти проведенню культурних заходів, 
присвячених державним і релігійним святам, ювілеїв, 
офіційних дат, визначних подій і т.п. (п.8) 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації 

Протягом 
року 

150,0 

4 

Сприяти проведенню екуменічних молебнів, прощ до 
паломницьких місць області, України та зарубіжжя, в 
тому числі до Чудотворної ікони Маріямпільської 
Божої Матері (п.9) 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, департамент міжнародного 
співробітництва, євроінтеграції та розвитку туристичної 
інфраструктури облдержадміністрації 

Протягом 
року 

330,2 

5 
Проведення духовно-реколекційних наметових 
таборів (п.10) 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, департамент міжнародного 
співробітництва, євроінтеграції та розвитку туристичної 
інфраструктури облдержадміністрації 

Протягом 
року 

100,0 

6 
Популяризація релігійного та паломницького 
туризму, сприяння організації паломницьких турів до 
об’єктів сакральної спадщини області (п.11) 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, департамент міжнародного 
співробітництва, євроінтеграції та розвитку туристичної 
інфраструктури облдержадміністрації 

Протягом 
року 

100,0 

 
 



продовження додатка 16 

 
№ 
п/п 

Найменування заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис.грн. 

7 
Сприяти у проведенні фестивалів духовного співу, 
конкурсів, оглядів духовної творчості, виставок 
дитячих художніх творів та ін. (п.13) 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації 

Протягом 
року 

40,0 

8 
Сприяти функціонуванню благодійних їдалень в 
області для харчування безпритульних, потребуючих 
допомоги та малозабезпечених осіб (п.14) 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, 
департамент соціальної політики облдержадміністрації 

Протягом 
року 

80,0 

9 

Сприяти висвітленню у засобах масової інформації 
питань у сфері державно-церковних відносин, 
розширивши час використання ефірного простору 
для духовно-просвітницьких програм, у тому числі за 
участю релігійних організацій (п.18) 

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації, управління культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації, 
виконавчий апарат обласної ради 

Протягом 
року 

20,0 

10 
Організація прийомів офіційних делегацій 
(патріархів, митрополитів всіх конфесій) з України та 
з-за кордону (п.19) 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації 

Протягом 
року 

50,0 

11 

Підтримка дій та заходів, що популяризують 
багатокультурність місцевих суспільств, зокрема 
культуру національних та етнічних меншин на 
території області, а також реалізація заходів, що 
популяризують традиції, історію і культурну 
спадщину Прикарпаття (п.22) 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації 

Протягом 
року 

20,0 

12 
Утримання веб-сторінки “Духовне життя 
Прикарпаття” (п.34) 

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації, управління культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації 

Протягом 
року 

2,0 

13 
Проводити щорічну літературно-мистецьку премію 
імені Митрополита Андрея Шептицького та імені 
Патріарха Володимира Романюка (п.37) 

Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації,  
департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації 

Протягом 
року 

52,8 

14 

Здійснювати видання та придбання творів духовної 
тематики, здійснювати придбання пам’ятних 
подарунків і відзнак для делегацій та окремих осіб 
під час проведення заходів релігійного характеру  
(п.38) 

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації, 
 управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації 

Протягом 
року 

50,0 

 ВСЬОГО:   3 500,00 
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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) 
 

№ 
з/п 

Назва 
адміністративно-

територіальної одиниці 
(місцевого бюджету) 

Найменування заходу 
Сума 

тис.грн 

1 Галицький район 
Придбання службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини по  вул.Н. Вівчаренко, 34, м. Галич Галицького району 

500,000 

2 

Городенківський район 

Придбання службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини № 2 по вул. Шептицького, 24 е, м. Городенка Городенківського району 

500,000 

3 
Придбання службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини по  вул. Галицька, 70/2, с. Лука  Городенківського району 

500,000 

4 
Придбання службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини по вул. Незалежності, 2, смт Чернелиця  Городенківського району 

500,000 

5 
Придбання службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини по вул. Січових Стрільців, 60,  с. Ясенів-Пільний, Городенківського району 

500,000 

6 Долинський район 
Придбання службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини № 1 по вул. Оксани Грицей, 15, м. Долина Долинського району 

500,000 

7 Коломийський район 
Придбання службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини по  вул. Шахтарська, 12,  с. Ковалівка Коломийського району 

500,000 

8 

м. Коломия 

Придбання службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини по  вул. Шкільна, 34 а, с. Товмачик  Коломийського району 

500,000 

9 
Придбання службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини №3 по  вул. Шевченка, 38, м. Коломия Коломийського району 

500,000 

10 

Косівський район 

Придбання службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини по пров. Шевченка, 27,  м. Косів Косівського району 

500,000 

11 
Придбання службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини по  вул. Шевченка, 391 б,  с. Тюдів Косівського району 

500,000 
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№ 
з/п 

Назва 
адміністративно-

територіальної одиниці 
(місцевого бюджету) 

Найменування заходу 
Сума 

тис.грн 

12 Надвірнянський район 
Придбання службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини по вул. Софії Галечко, 369,  с. Пасічна Надвірнянського району 

500,000 

13 

Рогатинський район 

Придбання службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини по вул. Галицька, 119,  м. Рогатин Рогатинського району 

500,000 

14 
Придбання службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини по вул. Галицька, 74,  с. Конюшки  Рогатинського району 

500,000 

15 
Придбання службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини по вул.  І. Франка, 8, с. Черче Рогатинського району 

500,000 

16 

Рожнятівський район 

Придбання службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини по вул.  Грушевського, 135 А, с. Нижній Струтинь Рожнятівського району 

500,000 

17 
Придбання службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини по вул. Грушевського, 16, с.Вербівка Рожнятівського району 

500,000 

18 
Придбання службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини по вул.  Грушевського, 146 А, с. Петранка  Рожнятівського району 

500,000 

19 
Придбання службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини по вул.  Франка, 68, с. Ріпне Рожнятівського району 

500,000 

20 
Придбання службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини по вул. Шевченка, 4, с. Луги Спаської ОТГ, Рожнятівського району 

500,000 

21 

Снятинський район 

Придбання службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини № 1 по вул. Шевченка, 73,  м. Снятин  Снятинського району 

500,000 

22 
Придбання службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини по  вул. Січових Стрільців, 60,  с. Кулачківці   Снятинського району 

500,000 

23 
Придбання службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини по вул. Шкільна, 34,  с. Белелуя  Снятинського району 

500,000 

24 

Тисменицький район 

Придбання службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини по вул. Велика Царинка, 63, c.  Стриганці  Тименицького району 

500,000 

25 
Придбання службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини по вул. Незалежності, 2, c. Чорнолізці  Тименицького району 

500,000 

26 
Придбання службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини по  вул. Незалежності, 6,   с. Ганусівка Тименицький район 

500,000 

27 
Придбання службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини по  вул.Б. Лепкого,29,  с.мт. Єзупіль Тименицький район 

500,000 
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№ 
з/п 

Назва 
адміністративно-

територіальної одиниці 
(місцевого бюджету) 

Найменування заходу 
Сума 

тис.грн 

28 
Івано-Фраківська міська 

ОТГ 
Придбання службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини по вул. Стефаника, 1,  с. Підлужжя Тименицького району 

500,000 

29 Більшівцівська ОТГ 
Придбання службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини по вул. Тиха, 4,  смт Більшівці Більшівцівської ОТГ Галицького району 

500,000 

30 Витвицька ОТГ 
Придбання службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини по вул. Шевченка, 134,  с. Кальна Витвицької ОТГ Долинського району 

500,000 

31 Верхнянська ОТГ 
Придбання службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини по  вул. Зарічна, 29 а, с. Довгий Войнилів  Верхнянської ОТГ Калуського району 

500,000 

32 Заболотівська ОТГ 
Придбання службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини №1 по вул. Богдана Хмельницького, 18,  смт. Заболотів Заболотівської ОТГ   
Снятинського району 

500,000 

33 Ланчинська ОТГ 
Придбання службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини по  вул.Незалежності, 140, с. Ланчин, Ланчинської ОТГ 

500,000 

34 

Олешанська ОТГ 

Придбання службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини в с. Делева Олешанської ОТГ 

500,000 

35 
Придбання службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини в с. Олеша Олешанської ОТГ 

500,000 

36 

Тлумацька ОТГ 

Придбання службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини по  вул. Винниченка, 84,  м. Тлумач Тлумацької ОТГ Тлумацького району 

500,000 

37 
Придбання службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини по вул. Шевченка, 1 а, с. Гарасимів Тлумацького району 

500,000 

38 
Придбання службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини по вул. Васеленчука, 5 а, с. Гостів Тлумацького району 

500,000 

39 Ямницька ОТГ 
Придбання службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини по  вул. Шевченка, 116,  с. Павлівка Ямницької ОТГ 

500,000 

ВСЬОГО  19500,00 

 
 
 
 
 



продовження додатка 17 
 

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(новозбудовані амбулаторії) 
 

№ 
з/п 

Назва 
адміністративно-

територіальної одиниці 
(місцевого бюджету) 

Найменування заходу 
Сума 

тис.грн 

1 Тисменицький район 
Придбання службового автотранспорту для медичних працівників амбулаторії монопрактики 
сімейної медицини в с. Братківці Тисменицького району 

500,000 

ВСЬОГО  500,00 

 
 



Додаток 18 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань  
бюджету, фінансів та податків 
від 17.02.2020 року № 102 

 
Календарний план заходів на 2020 рік 

Комплексної програми "Здоров'я населення Прикарпаття 2013-2020" 
 

Виконавець 
№ 
з/п 

Найменування заходу 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис.грн. 

Департамент 
охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

1 
Закупівля медикаментів для лікування 
хворих на цукровий та нецукровий діабет 

впродовж 
року 

200,0 

2 Гемодіаліз 
впродовж 

року 
25 000,0 

3 Перитонеальний діаліз 
впродовж 

року 
2 000,0 

4 
Медикаменти та медичні засоби для 
проведення процедур гемодіалізу 

впродовж 
року 

200,0 

5 

Забезпечення хворих на первинний 
імунодефіцит, що потребують 
імунозамісної терапії, препаратами 
імуноглобулінів 

впродовж 
року 

400,0 

6 
Забезпечення пацієнтів, хворих на 
апластичну анемію імунодепресантами 

впродовж 
року 

200,0 

7 
Забезпечення хворих на ювенільний 
ревматоїдний артрит лікарськими засобами 

впродовж 
року 

400,0 

8 
Забезпечення лікарськими засобами 
хворих на мієлоїдну лейкемію, 
онкогематологічні захворювання 

впродовж 
року 

1 000,0 

9 Слухопротезування 
впродовж 

року 
135,0 

10 
Забезпечення стомованих хворих кало 
приймачами з керованим резервуаром 

впродовж 
року 

100,0 

11 
Централізована закупівля ендопротезів, 
імплантатів та інструментів для лікування 
опорно - рухового апарату 

впродовж 
року 

200,0 

12 
Фінансування вартості розхідних матеріалів 
для оперативного лікування хворих за 
межами області 

впродовж 
року 

15,0 

13 
Терапія для лікування пацієнтів, хворих на 
муковісцидоз 

впродовж 
року 

150,0 

14 
Імунодепресивна терапія хворих з 
трансплантацією органів, в тому числі дітей 

впродовж 
року 

1000,0 

15 

Закупівля лікарських засобів для боротьби 
з анемією у хворих з хронічною хворобою 
нирок, що лікуються методами замісної 
ниркової терапії 

впродовж 
року 

100,0 

всього:  31 100,0 

КНП "Івано-
Франківська обласна 

дитяча клінічна 
лікарня Івано-
Франківської 

обласної ради" 

1 
Централізована закупівля продуктів 
лікувального харчування для дітей, хворих 
на фенілкетонурію 

впродовж 
року 

600,0 

2 
Централізована закупівля лікарських 
засобів для лікування онкохворих дітей 

впродовж 
року 

605,1496 

3 Слухопротезування 
впродовж 

року 
595,0 

4 
Закупівля тест - смужок для індивідуальних 
глюкометрів 

впродовж 
року 

199,8504 

 всього:  2 000,0000 

 



 
продовження додатка 18 
 

Виконавець 
№ 
з/п 

Найменування заходу 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис.грн. 

КНП "Івано-
Франківський 

обласний 
перинатальний центр 

Івано-Франківської 
обласної ради" 

1 
Придбання розхідних матеріалів та 
обладнання для здійснення обстеження 
жінок та новонароджених дітей 

впродовж 
року 

140,0 

2 

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

впродовж 
року 

300,0 

3 Впровадження методу рідинної цитології 
впродовж 

року 
60,0 

всього:  500,0 

КНП "Обласна 
клінічна 

стоматологічна 
поліклініка Івано-

Франківської 
обласної ради" 

1 Пільгове зубопротезування 
впродовж 

року 
300,0 

КНП "Івано-
Франківська обласна 
клінічна інфекційна 

лікарня Івано-
Франківської 

обласної ради" 

1 
Забезпечення вільного доступу населення 
до тестування та консультацій 

впродовж 
року 

322,0 

2 

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 

578,0 

3 
Забезпечення лікування та профілактики 
хронічних вірусних гепатитів 

впродовж 
року 

600,0 

всього:  1 500,0 

Разом по програмі 35 400,0 

 
 



Додаток 19 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань  
бюджету, фінансів та податків 
від 17.02.2020 року № 102 

 
Календарний план заходів на 2020 рік 

програми протидії захворюванню на туберкульоз в області  
на 2017-2020 роки 

 

Виконавець 
№ 
з/п 

Назва заходу 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис.грн. 

КНП "Івано-
Франківський 

обласний 
фтизіопульмонологіч

ний центр Івано-
Франківської ради" 

1 

Забезпечення дотримання інфекційного 
контролю у протитуберкульозних 
закладах (в т.ч. придбання засобів 
індивідуального захисту органів дихання, 
ламп УФО, деззасобів, санітарних 
автомобілів для транспортування хворих 
на туберкульоз)  

протягом 
року 

170,0 

2 
Забезпечення належного хірургічного 
лікування хворих на туберкульоз легень 
та позалегеневий туберкульоз 

протягом 
року 

30,0 

3 

Приведення у відповідність до санітарних 
та будівельних норм 
протитуберкульозних установ. Створення 
відділень для лікування хворих на 
мультирезистентний туберкульоз 

протягом 
року 

50,0 

4 

Забезпечення належного функціонування 
системи моніторингу ефективності 
здійснених заходів щодо протидії 
захворюваності на туберкульоз в області 
та ведення регіонального комп’ютерного 
реєстру.  

протягом 
року 

60,0 

5 
Забезпечення харчуванням хворих у 
протитуберкульозних установах згідно з 
нормами 

протягом 
року 

90,0 

Разом по програмі: 400,0 

 
 



Додаток 20 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань  
бюджету, фінансів та податків 
від 17.02.2020 року № 102 

 
Календарний план заходів на 2020 рік 

регіональної цільової програми запобігання та лікування серцево-
судинних і судинно-мозкових захворювань на 2016-2020 роки 

 

Виконавець 
№ 
з/п 

Назва заходу 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис.грн. 

КНП "Івано-
Франківський 

обласний клінічний 
кардіологічний центр 
Івано-Франківської 

обласної ради" 

1 
Закупівля виробів медичного 
призначення (штучні водії ритму) для 
надання допомоги хворим з ССЗ 

протягом 
року 

800,0 

Разом по програмі: 800,0 

 



Додаток 21 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань  
бюджету, фінансів та податків 
від 17.02.2020 року № 102 

 
Календарний план заходів на 2020 рік 

регіональної цільової програми розвитку донорства крові, її компонентів 
та виготовлення препаратів з них на 2018-2020 роки 

 

Виконавець 
№ 
з/п 

Назва заходу 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис.грн. 

КНП 
"Прикарпатський 
обласний центр 

служби крові Івано-
Франківської 

обласної ради" 

1 

Закупівля комплектів для сепаратора 
клітин крові та системи редукції 
патогенів, розхідних матеріалів для 
заготівлі, обстеження та переробки 
донорської крові 

протягом 
року 

410,0 

2 
Забезпечення соціальних пільг і 
гарантій донорам 

протягом 
року 

90,0 

Разом по програмі: 500,0 

 
 



Додаток 22 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань  
бюджету, фінансів та податків 
від 17.02.2020 року № 102 

 
Календарний план заходів на 2020 рік 

обласної програми 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 

 

Виконавець 
№ 
з/п 

Назва заходу 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис.грн. 

КНП "Івано-
Франківська обласна 

дитяча клінічна 
лікарня Івано-
Франківської 

обласної ради" 

1 

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

протягом 
року 

100,0 

КНП "Івано-
Франківська обласна 
клінічна інфекційна 

лікарня Івано-
Франківської 

обласної ради" 

2 

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) 

протягом 
року 

50,0 

КНП "Обласна 
клінічна лікарня 

Івано-Франківської 
обласної ради"  

протягом 
року 

320,0 

КНП "Івано-
Франківський 

обласний клінічний 
кардіологічний центр 
Івано-Франківської 

обласної ради" 

протягом 
року 

25,0 

КНП 
"Прикарпатський 

обласний клінічний 
центр психічного 
здоров'я Івано-

Франківської 
обласної ради" 

протягом 
року 

200,0 

КНП "Обласна 
клінічна 

стоматологічна 
поліклініка Івано-

Франківської 
обласної ради" 

протягом 
року 

400,0 

КНП 
"Прикарпатський 

клінічний 
онкологічний центр 
Івано-Франківської 

обласної ради" 

протягом 
року 

30,0 



 
продовження додатка 22 
 

Виконавець 
№ 
з/п 

Назва заходу 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис.грн. 

КНП "Обласний 
госпіталь ветеранів 

війни Івано-
Франківської 

обласної ради" 

2 

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) 

протягом 
року 

250,0 

КНП "Обласний 
заклад з надання 

психіатричної 
допомоги Івано-

Франківської 
обласної ради" 

протягом 
року 

25,0 

КНП 
"Прикарпатський 

наркологічний центр 
Івано-Франківської 

обласної ради" 

протягом 
року 

100,0 

Разом по програмі: 1500,0 



Додаток 23 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань  
бюджету, фінансів та податків 
від 17.02.2020 року № 102 

 
Календарний план заходів на 2020 рік 

програми "Покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних 
новоутворів на 2017-2020 роки" 

 

Виконавець 
№ 
з/п 

Назва заходу 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис.грн. 

КНП 
"Прикарпатський 

клінічний 
онкологічний центр 
Івано-Франківської 

обласної ради" 

1 

Забезпечення хіміопрепаратами та 
препаратами супроводу, реактивами 
для молекулярної діагностики, 
імуногістохімії 

протягом 
року 

1000,0 

2 
Технічне обслуговування та 
профілактика обладнання 

протягом 
року 

5000,0 

Разом по програмі: 6000,0 

 
 



Додаток 24 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань  
бюджету, фінансів та податків 
від 17.02.2020 року № 102 

 
 

Перелік закладів загальної середньої освіти  
для забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов 

 

Розпорядник коштів, назва об'єкта 
Сума, 

тис. гривень 

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

6382,45971 

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

495,0 

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

150,0 

Реконструкція з добудовою туалетних приміщень Головівської ЗОШ  
I-II ст. Верховинської районної ради  

35,0 

Реконструкція з добудовою туалетних приміщень Черемошнянської ЗОШ 
I-III ст. Верховинської районної ради 

25,0 

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

75,0 

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

159,4 

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

211,767 

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

89,556 

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

294,943 

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

117,570 

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

1420,0 

Реконструкція з добудовою туалетних приміщень Поляницької ЗОШ  
І-ІІІ ступенів Болехівської міської ради Івано-Франківської області  

516,0 

Капітальний ремонт туалетних приміщень Креховицької гімназії Брошнів-

Осадської селищної ради ОТГ Рожнятівського району  
104,50071 

Капітальний ремонт туалетних приміщень Кадобнянської гімназії Брошнів-

Осадської селищної ради ОТГ Рожнятівського району  
30,723 

Реконструкція з добудовою туалетних приміщень Текучанської гімназії 
Яблунівської селищної ради ОТГ Косівського району 

1353,0 

Реконструкція з добудовою туалетних приміщень Акрешорської гімназії з 
добудовою санвузлів в с. Акрешори Яблунівської селищної ради ОТГ 
Косівського району 

1305,0 

 



Додаток 25 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань  
бюджету, фінансів та податків 
від 17.02.2020 року № 102 

 
Перелік закладів загальної середньої освіти  

для забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов 
 

Код 
бюджетної 
програми 

Розпорядник коштів, назва об'єкта 
Сума, 

тис. гривень 

3719320 Департамент фінансів облдержадміністрації 5116,79929 

 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку 
коштів освітньої субвенції, що утворився на початок 
бюджетного періоду 

 

 Галицький районний бюджет  

 Реконструкція з добудовою туалетних приміщень 
Німшинської ЗОШ І-ІІ ст. Галицької районної ради 

177,5 

 Бюджет Делятинської селищної ради об’єднаної 
територіальної громади 

 

 Реконструкція з добудовою туалетних приміщень корпусу 
№ 2 Чорнопотоківського ліцею Делятинської селищної ради 
ОТГ Надвірнянського району 

800,0 

 Реконструкція з добудовою туалетних приміщень корпусу 
№ 1 Чорноославського ліцею Делятинської селищної ради 
ОТГ Надвірнянського району 

765,367 

 Косівський районний бюджет  

 Реконструкція з добудовою туалетних приміщень 
Старокосівської ЗОШ I-III ст. Косівської районної ради 

252,9 

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

254,8 

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

247,1 

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

234,5 

 Бюджет Ланчинської селищної ради 
об’єднаної територіальної громади 

 

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

130,0 

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

175,0 

 Надвірнянський районний бюджет  

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

129,31029 

 Реконструкція з добудовою туалетних приміщень 
Ліснотарновицького НВК Надвірнянської районної ради 

112,0 

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

157,322 

 Бюджет Переріслянської сільської ради 
об’єднаної територіальної громади 

 

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

308,0 

 Рогатинський районний бюджет  

 Реконструкція з добудовою туалетних приміщень 
Підкамінської ЗОШ І-ІІІ ст. Рогатинської районної ради 

205,0 

 
 



продовження додатка 25 

 
Код 

бюджетної 
програми 

Розпорядник коштів, назва об'єкта 
Сума, 

тис. гривень 

 Рожнятівський районний бюджет  

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

194,0 

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

195,0 

 Бюджет Спаської сільської ради 
об’єднаної територіальної громади 

 

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

562,0 

 Тисменицький районний бюджет  

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

217,0 

 
 


