
Додаток 1 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань  
бюджету, фінансів та податків 
від 10.02.2020 року № 101 

 

Календарний план заходів на 2020 рік 
Програми приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст області на 2019-2020 роки 
 

№  
з/п 

Назва заходу 

Вартість 
нерухомого 
майна, без 
ПДВ, грн. 

з них:  
4%-тов. біржі 

1 
Послуги з приватизації нежитлової будівлі (літер А) 
площею 98,9 м.кв. за адресою: м. Коломия, 
вул. О.Кобилянської, 2а 

179 500  

2 
Послуги з приватизації нежитлового приміщення 
(літер А) площею 1001,4 м.кв. за адресою: м. Івано-
Франківськ, вул. Ребета,10 

2 096 900  

3 
Послуги з приватизації нежитлового приміщення 
першого поверху площею 51,67 м.кв. за адресою:  
м. Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 25 

526 292  

4 

Послуги з приватизації нежитлових приміщень: 
(літер А ) площею 5376,2 м.кв.,  
(літер А1) площею 632,2 м.кв., 
(літер А2) площею 640,8 м.кв., 
(літер Е ) площею 10,3 м.кв. 
за адресою: м. Івано-Франківськ,  
вул. Ботанічна, 28а 

9 821 500  

5 

Послуги з приватизації нежитлових приміщень: 
(літер Б) площею 483,5 м.кв.,  
(літер В) площею 311,2 м.кв., 
(літер Г) площею 92,2 м.кв., 
(літер Д) площею 26,3 м.кв. 
за адресою: м .Івано-Франківськ,  
вул. Ботанічна, 28а 

1 421 240  

6 
Послуги з приватизації нежитлового приміщення 
площею 174,0 м.кв. (літер Б), яке знаходяться на 
площі Міцкевича,4 у м. Івано-Франківську 

1 322 100  

7 
Послуги з приватизації будинку друкарні (літер А) 
площею 349,9 м.кв. за адресою: м. Городенка, 
вул. Крушельницького, 3 

1 452 468*  

8 
Послуги з приватизації складу (літер Б) площею 
124,1 м.кв. за адресою: м. Городенка, 
вул. Крушельницького, 3 

9 

Послуги з приватизації нежитлового приміщення 
першого поверху площею 5,29 м.кв., яке 
знаходяться на вул. Тринітарській,13 у м. Івано-
Франківську 

10 

Послуги з приватизації нежитлового приміщення 
першого поверху площею 4,66 м.кв., яке 
знаходяться на вул .Тринітарській,13 у м. Івано-
Франківську 

11 

Послуги з приватизації нежитлової будівлі площею 
2096,9 м.кв. та споруди площею забудови  
119,6 м.кв., які знаходиться за адресою: м. Івано-
Франківськ, вул. Максимовича, 10 

 Всього 16 820 000 190 000 

 
Висвітлення приватизаційних процесів органом 
приватизації у засобах масової інформації 

 5 000 

 РАЗОМ  195 000 

 
* – очікувана вартість продажу 



Додаток 2 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань  
бюджету, фінансів та податків 
від 10.02.2020 року № 101 

 
Календарний план заходів на 2020 рік  

обласної комплексної Програми соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2017-2021 роки 
 

Код бюджетної 
програми 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис.грн. 

0813242 Фінансова підтримка громадських об’єднань (п.1.5 з.п.)  

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення та 
ОТГ 

впродовж року 600,00 

0813242 

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

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення та 
ОТГ 

впродовж року 2200,30 

0813242 

Поліпшення житлових умов осіб з інвалідністю І і ІІ 
групи, сімей, в яких проживають двоє і більше осіб з 
інвалідністю, багатодітних сімей, в яких виховується 
дитина з інвалідністю, багатодітних сімей, в яких 
виховується 5 і більше дітей; сімей внутрішньо-
переміщених осіб, одиноких матерів (батьків), які 
виховують дитину з інвалідністю в т.ч. проживають 
спільно після досягнення такою дитиною повноліття, 
одиноких матерів (батьків), які виховують двоє і більше 
дітей, сімей, в яких народилося одночасно троє і 
більше дітей, осіб чиє житло пошкоджене (знищене) 
внаслідок надзвичайної ситуації (повені, зсуву, пожежі 
та ін..), прямі збитки від якої, відповідно до акта 
місцевого структурного підрозділу ДСНС України, 
складають більше 100,0 тис. гривень (п.2.3 з.п.) 

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації, управління з 
питань цивільного захисту обласної 
державної адміністрації, районні 
державні адміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст обласного 
значення та ОТГ 

впродовж року 1350,00 

 
 



продовження додатка 2 

 
Код бюджетної 

програми 
Назва заходу Виконавець 

Термін 
виконання 

Сума, 
тис.грн. 

0813242 

Забезпечення осіб з інвалідністю з порушенням 
функцій опорно-рухового апарату, лежачих хворих з 
соціально-незахищених сімей засобами особистої 
гігієни згідно з індивідуальною програмою реабілітації 
(п.2.4 з.п.) 

Департаменти соціальної політики, 
охорони здоров’я облдержадміністрації, 
інститути громадянського суспільства 

впродовж року 200,00 

0813242 
Виплата матеріальної допомоги громадянам, яким 
виповнилося 100 і більше років (п.4.1 з.п.) 

Департаменти соціальної політики, 
охорони здоров’я облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення та 
ОТГ 

впродовж року 350,00 

0813242 
Виплата матеріальної допомоги сім’ям, у яких 
народилося одночасно троє і більше дітей (п.5.1 з.п.) 

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення та 
ОТГ 

впродовж року 300,00 

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

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення 
 

впродовж року 50,00 

0813242 

Проведення навчання та підвищення кваліфікації 
спеціалістів установ і закладів системи соціального 
захисту населення, центрів соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді з питань соціального захисту 
населення, у тому числі з питань протидії торгівлі 
людьми, насильству в сім'ї, гендерної рівності  
(п.7.1 з.п.) 

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації, обласний центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст обласного 
значення та ОТГ, інститути 
громадянського суспільства 

впродовж року 100,00 

0813242 

Проведення семінарів, нарад, тренінгів з питань 
соціального захисту населення, у тому числі з питань 
протидії торгівлі людьми, насильству в сім'ї, гендерної 
рівності. (п.7.2 з.п.) 

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації, обласний центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст обласного 
значення та ОТГ, інститути 
громадянського суспільства 

впродовж року 30,00 



 
продовження додатка 2 

 
Код бюджетної 

програми 
Назва заходу Виконавець 

Термін 
виконання 

Сума, 
тис.грн. 

0813242 

Впровадження енергозберігаючих технологій (заміна 
вікон, утеплення фасадів, встановлення сучасних 
систем опалення тощо) в інтернатних установах 
системи соціального захисту населення області  
(п.8.2 з.п.) 

Департамент будівництва, житлово-
комунального господарства, 
містобудування та архітектури, 
департамент соціальної політики 
облдержадміністрації 

впродовж року 100,00 

0813242 

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

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення та 
ОТГ 

впродовж року 1100,00 

0813242 

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

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення 

впродовж року 200,00 



продовження додатка 2 

 
Код бюджетної 

програми 
Назва заходу Виконавець 

Термін 
виконання 

Сума, 
тис.грн. 

0813242 

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

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення 

впродовж року 200,00 

0813242 
Проведення ремонтних робіт в інтернатних установах 
системи соціального захисту населення 

Департамент будівництва, житлово-
комунального господарства, 
містобудування та архітектури; 
департамент соціальної політики 
облдержадміністрації 

впродовж року 4900,00 

0813242 

Виготовлення та розповсюдження інформаційної 
продукції з питань сім’ї, протидії торгівлі людьми, 
насильству в сім’ї, гендерної рівності та інших питань 
соціального захисту населення 

Обласний центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, департамент 
соціальної політики 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення та 
ОТГ, інститути громадянського 
суспільства 

впродовж року 20,0 

0813242 

Проведення широких інформаційних кампаній серед 
населення, фестивалів, акцій з метою пропагування 
шанобливого ставлення до людей похилого віку, осіб з 
обмеженими фізичними можливостями, сімейних 
цінностей, протидії торгівлі людьми, насильству в сім’ї, 
гендерної рівності в усіх сферах життєдіяльності 
суспільства та проведення оцінки ефективності цих 
заходів 

Обласний центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, департамент 
соціальної політики 
облдержадміністрації, управління 
інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення та 
ОТГ, інститути громадянського 
суспільства 

впродовж року 100,00 

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

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення та 
ОТГ 

впродовж року 2515,00 



продовження додатка 2 

 
Код бюджетної 

програми 
Назва заходу Виконавець 

Термін 
виконання 

Сума, 
тис.грн. 

0813242 
Забезпечення проходження корекційних програм 
особами, які вчинили насильство в сім’ї 

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації, обласний центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, заклади соціального 
обслуговування, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст 
обласного значення та ОТГ, головне 
управління Національної поліції в 
області, інститути громадянського 
суспільства 

впродовж року 10,0 

0813242 
Організація курсів підвищення рівня володіння 
державною мовою для різних вікових груп внутрішньо 
переміщених осіб (п.5.7. з.п.) 

Департаменти соціальної політики 
облдержадміністрації і департамент 
освіти, науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації, Прикарпатський 
Національний університет  
імені В. Стефаника 

впродовж року 10,0 

0813242 

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

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації, управління 
інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації 

впродовж року 50,00 

0813242 

Публікація в друкованих виданнях прийнятих 
розпоряджень голови облдержадміністрації з питань 
соціального захисту населення, інших документів з 
питань соціального захисту 

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення та 
ОТГ 

впродовж року 20,00 

0813242 Надання соціальної послуги "догляд стаціонарний" 
Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації 

впродовж року 100,00 

0813242 
Співфінансування участі у міжнародних грантових 
проектах по соціальному захисту населення 

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення та 
ОТГ 

впродовж року 500,00 

0813140 
Здійснення закупівлі путівок для дітей пільгових 
категорій віком 7-16 років 

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації 

впродовж року 5851,60 



продовження додатка 2 

 
Код бюджетної 

програми 
Назва заходу Виконавець 

Термін 
виконання 

Сума, 
тис.грн. 

0813140 

Придбання проїзних квитків та медичних аптечок для 
груп дітей відповідних пільгових категорій, що 
направляються на оздоровлення та відпочинок до ДПУ 
"МДЦ "Артек" і ДП "УДЦ "Молода Гвардія" за рахунок 
бюджетних коштів 

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення та 
ОТГ 

впродовж року 53,00 

0813140 
Відшкодування витрат на супровід дітей до ДПУ "МДЦ 
"Артек" і ДП "УДЦ "Молода Гвардія" та у зворотному 
напрямку 

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення та 
ОТГ 

впродовж року 53,00 

0813242 Надання соціальної послуги "підтримане проживання" 

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення та 
ОТГ 

впродовж року 400,00 

 0813242 

Виплата допомоги на здійснення заходів з ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій особам, чиї житлові 
та/або господарські будівлі пошкоджені (знищені) 
внаслідок повені, зсуву, пожежі та інших природних 
стихій. 

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення та 
ОТГ 

впродовж року 1200,00 

Всього за 0813242 22562,90 

3719770 

Додаткова виплата ветеранам ОУН-УПА з 
урахуванням рішення сесії обласної ради від 
07.09.2012 № 616-17/2012 „Про соціальний захист та 
соціальне забезпечення ветеранів національно-
визвольних змагань, які проживають на території 
області” (п.2.1 з.п.) 

Райдержадміністрації, виконкоми міських 
рад міст обласного значення, 
департамент фінансів 
облдержадміністрації 

впродовж року 1422,00 

Всього за 3719770 1422,00 

 
 



Додаток 3 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань  
бюджету, фінансів та податків 
від 10.02.2020 року № 101 

 
 

Календарний план заходів на 2020 рік  
регіональної цільової програми соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і важкими 

умовами праці, на 2020-2024 роки 
 

Код бюджетної 
програми 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис.грн. 

0813242 

Дослідження стану шкідливих і небезпечних 
виробничих факторів на робочих місцях підприємств, 
установ, організацій та фізичних осіб з метою 
забезпечення соціальної захищеності працюючих 
шляхом встановлення пільг та компенсацій, 
передбачених законодавством 

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації, лабораторія 
експертизи умов праці департаменту 
соціальної політики 
облдержадміністрації  

впродовж року 1432,9 

Всього за 0813242 1432,9 

 
 



Додаток 4 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань  
бюджету, фінансів та податків 
від 10.02.2020 року № 101 

 
Календарний план заходів на 2020 рік  

обласної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2019-2023 роки 
 

Код бюджетної 
програми 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис.грн. 

0813242 
Організація навчання з метою підвищення рівня знань 
посадових осіб та спеціалістів, які вирішують питання 
охорони праці 

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконкоми міських 
рад міст обласного значення, рад 
об’єднаних територіальних громад, 
управління виконавчої дирекції Фонду 
соціального страхування України в 
області, підприємства, установи, 

впродовж року 10,3 

0813242 
Організація та проведення щорічного огляду-конкурсу 
“Краще підприємство з охорони праці” 

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації, управління 
Держпраці в області, управління 
виконавчої дирекції Фонду соціального 
страхування України в області(за 
згодою), обласне об’єднання організацій 
роботодавців, Рада профспілок області, 
керівники підприємств, установ та 
організацій (за згодою) 

впродовж року 30,0 

Всього за 0813242 40,3 

 



Додаток 5 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань  
бюджету, фінансів та податків 
від 10.02.2020 року № 101 

 
Календарний план заходів на 2020 рік  

календарний план заходів на 2020 рік обласної програми підтримки осіб, які брали участь у бойових діях не 
території інших держав, а також членів їх сімей на 2018-2021 роки 

 
Код бюджетної 

програми 
Назва заходу Виконавець 

Термін 
виконання 

Сума, 
тис.грн. 

0813242 

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

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації, охорони здоров’я 
обласної державної адміністрації, 
обласний військовий комісаріат, районні 
державні адміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст обласного 
значення та ОТГ 

впродовж року 450,00 

0813242 
Надання матеріальної допомоги сім’ям осіб, які брали 
участь у бойових діях на території інших держав та які 
померли після демобілізації (п.2.3 з.п.) 

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації 

впродовж року 50,00 

0813242 
Надання матеріальної допомоги на оздоровлення 
сім’ям загиблих у бойових діях на території інших 
держав (п.2.4 з.п.) 

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації 

впродовж року 150,00 

0813242 

Поліпшення житлових умов сімей, члени яких загинули 
під час бойових дій на території інших держав; осіб з 
інвалідністю І та ІІ групи, інвалідність яких пов’язана з 
участю у бойових діях на території інших держав, 
інших осіб, які брали участь у бойових діях на території 
інших держав, житло яких пошкоджене внаслідок стихії 
(пожежі, повені, зсуву тощо), прямі збитки від якої, 
відповідно до акту місцевого структурного підрозділу 
ДСНС України, складають більше 100,0 тис. грн. 
(п.2.7 з.п.) 

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації 

впродовж року 50,00 

Всього за 0813242 700,00 



Додаток 6 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань  
бюджету, фінансів та податків 
від 10.02.2020 року № 101 

 
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 

 

Код бюджетної 
програми 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис.грн. 

0813242 

Перевезення 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 та Операції Об’єднаних 
Сил в районах їх проведення у зв’язку з відзначенням 
пам’ятних дат, пов’язаних з Революцією Гідності, 
антитерористичною операцією та Операцією 
Об’єднаних Сил, іншими державними святами  
(п. 1.6 з.п.) 

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації 

впродовж року 140,00 

0813242 
Надання матеріальної допомоги сім’ям,члени яких 
загинули (померли) під час Революції Гідності до 
роковин трагедії (п. 2.5 з.п.) 

Департамент соціальної політики 
обласної державної адміністрації, 
районні державні адміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст обласного 
значення  

впродовж року 70,00 

0813242 

Оздоровлення, першочергово, у санаторно-курортних 
закладах області та інших областей (за зверненням 
заявників) постраждалих учасників Революції Гідності, 
які потребують оздоровлення (п. 2.7 з.п.) 

Департаменти соціальної політики, 
охорони здоров’я обласної державної 
адміністрації, районні державні 
адміністрації, виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення 

впродовж року 40,00 



 
продовження додатка 6 

 
Код бюджетної 

програми 
Назва заходу Виконавець 

Термін 
виконання 

Сума, 
тис.грн. 

0813242 

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

Департаменти соціальної політики, 
будівництва, житлово-комунального 
господарства, містобудування та 
архітектури обласної державної 
адміністрації, Головне управління 
Національної поліції в області, обласний 
військовий комісаріат, районні державні 
адміністрації, виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення 

впродовж року 1750,00 

0813242 

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

Департамент соціальної політики 
обласної державної адміністрації, 
районні державні адміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст обласного 
значення  

впродовж року 500,00 

0813242 

Надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих під 
час проведення антитерористичної операції та 
Операції Об’єднаних Сил до роковин трагедії  
(п. 3.5 з.п.) 

Департамент соціальної політики 
обласної державної адміністрації, 
Головне управління Національної поліції 
в області, обласний військовий 
комісаріат, районні державні 
адміністрації, виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення  

впродовж року 300,00 

0813242 
Надання матеріальної допомоги сім’ям зниклих 
безвісти під час проведення антитерористичної 
операції та Операції Об’єднаних Сил (п. 3.6 з.п.) 

Департамент соціальної політики 
обласної державної адміністрації, 
Головне управління Національної поліції 
в області, обласний військовий 
комісаріат, районні державні 
адміністрації, виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення  

впродовж року 150,00 

 
 
 



продовження додатка 6 

 
Код бюджетної 

програми 
Назва заходу Виконавець 

Термін 
виконання 

Сума, 
тис.грн. 

0813242 

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

Департамент соціальної політики 
обласної державної адміністрації, 
Головне управління Національної поліції 
в області, обласний військовий 
комісаріат, районні державні 
адміністрації, виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення  

впродовж року 1820,00 

0813242 

Оздоровлення, першочергово, у санаторно-курортних 
закладах області та інших областей (за зверненням 
заявників) 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 та Операції 
Об’єднаних Сил в районах їх проведення, які 
потребують оздоровлення (п.3.16 з.п.) 

Департаменти соціальної політики, 
охорони здоров’я обласної державної 
адміністрації, районні державні 
адміністрації, виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення 

впродовж року 400,00 

0813242 

Підтримка на конкурсних засадах проектів (програм), 
розроблених інститутами громадянського суспільства, 
спрямованих на здійснення соціально-психологічної 
реабілітації 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 та Операції 
Об’єднаних Сил в районах їх проведення та членів їх 
сімей (п.3.18 з.п.) 

Департаменти соціальної політики, 
охорони здоров’я, освіти, науки та 
молодіжної політики обласної державної 
адміністрації, районні державні 
адміністрації, виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення 
 

впродовж року 750,00 

0813242 
Організація сімейного відпочинку постраждалих 
учасників Революції Гідності та членів сімей загиблих 
під час Революції Гідності (п.2.12 з.п.) 

Департаменти соціальної політики, 
фінансів, агропромислового розвитку 
обласної державної адміністрації, 
районні державні адміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст обласного 
значення 

впродовж року 70,00 



продовження додатка 6 

 
Код бюджетної 

програми 
Назва заходу Виконавець 

Термін 
виконання 

Сума, 
тис.грн. 

0813242 

Організація сімейного відпочинку учасників 
антитерористичної операції та Операції Об’єднаних 
Сил, членів сімей загиблих учасників 
антитерористичної операції та Операції Об’єднаних 
Сил, осіб, які перебувають чи перебували у складі 
добровольчих формувань, що утворилися для захисту 
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності 
України (п.3.23 з.п.) 

Департаменти соціальної політики, 
фінансів, агропромислового розвитку 
обласної державної адміністрації, 
районні державні адміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст обласного 
значення 

впродовж року 900,00 

0813242 

Виготовлення відзнак та нагород для учасників 
бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у 
складі добровольчих формувань, що утворилися для 
захисту незалежності, суверенітету та територіальної 
цілісності України, та інших громадян, які залучалися і 
брали безпосередню участь в антитерористичній 
операції та Операції Об’єднаних Сил в районах її 
проведення (п.3.24 з.п.)  

Департамент соціальної політики 
обласної державної адміністрації 

впродовж року 150,00 

0813242 

Надання одноразової матеріальної допомоги бійцям-
добровольцям, які брали участь у захисті 
територіальної цілісності та державного суверенітету 
на Сході України (п. 3.8. з.п.) 

Департамент соціальної політики 
обласної державної адміністрації, 
районні державні адміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст обласного 
значення 

впродовж року 100,00 

0813242 
Надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих під 
час проведення антитерористичній операції та 
Операції Об’єднаних Сил на оздоровлення (п.3.10 з.п.) 

Департамент соціальної політики 
обласної державної адміністрації, 
районні державні адміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст обласного 
значення 

впродовж року 1500,00 

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

Департамент соціальної політики 
обласної державної адміністрації, 
районні державні адміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст обласного 
значення 

впродовж року 400,00 

 
 
 



продовження додатка 6 

 
Код бюджетної 

програми 
Назва заходу Виконавець 

Термін 
виконання 

Сума, 
тис.грн. 

0813242 

Висвітлення у засобах масової інформації, у тому числі 
на веб-сайтах інформації про заходи з реабілітації 
учасників бойових дій, у тому числі про діяльність 
спортивних залів фізкультурно-спортивних закладів та 
реабілітаційних установ, спортивних секцій, що 
надають відповідні послуги для учасників АТО  
(п.4.3 з.п.) 

Управління спорту облдержадміністрації, 
управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації, районні державні 
адміністрації, виконкоми міських рад міст 
обласного значення, виконкоми 
сільських, селищних, міських рад ОТГ 

впродовж року 10,0 

0813242 
Організація проведення фізкультурно-спортивних 
заходів серед учасників АТО (п.4.4 з.п.) 

Управління спорту облдержадміністрації, 
районні державні адміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст обласного 
значення, виконкоми сільських, 
селищних, міських рад ОТГ 

впродовж року 300,00 

0813242 

Проведення заходів щодо утвердження поваги до 
ветеранів війни, учасників бойових дій, їх військових 
звитяг із захисту незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України в навчальних 
закладах, під час відзначення державних свят та 
місцевих подій (п.4.7 з.п.) 

Структурні підрозділи 
облдержадміністрації, районні державні 
адміністрації, виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення, виконкоми 
сільських, селищних, міських рад ОТГ 

впродовж року 50,00 

Всього за 0813242 9400,00 

3719770 

Здійснення щомісячної виплати дітям до 18 років та 
неповнолітнім братам і сестрам загиблих під час 
масових акцій громадського протесту в період з 21 
листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року в розмірі 
прожиткового мінімуму , визначеного Закону України 
«Про Державний бюджет України» на відповідний рік 
(п.2.13) 

Департаменти соціальної політики, 
фінансів, освіти, науки та молодіжної 
політики обласної державної 
адміністрації, районні державні 
адміністрації, виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення 

впродовж року 99,5 

3719770 

Додаткова виплата бійцям-добровольцям, які брали 
участь у захисті територіальної цілісності та 
державного суверенітету на Сході України з розрахунку 
500,0грн. в місяць на одну особу (п.3.12.) 

Департаменти соціальної політики та 
фінансів обласної державної 
адміністрації, районні державні 
адміністрації, виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення 

впродовж року 1200,00 

Всього за 3719770 1299,5 



Додаток 7 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань  
бюджету, фінансів та податків 
від 10.02.2020 року № 101 

 
 

Календарний план заходів на 2020 рік 
регіональної цільової Програми паспортизації пам'яток містобудування та 

архітектури місцевого значення  
Івано-Франківської області на 2016-2020 роки  

 
 

№ Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання  

Обсяг 
фінансування, 

тис.грн. 

1 

Паспортизація пам'яток 
містобудування та 
архітектури місцевого 
значення 

Департамент розвитку 
громад та територій, 

дорожнього, житлово-
комунального 
господарства, 

містобудування та 
архітектури 

облдержадміністрації 

Протягом 
року 

414,5 

Разом: 414,5 

 



Додаток 8 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань  
бюджету, фінансів та податків 
від 10.02.2020 року № 101 

 
Календарний план заходів на 2020 рік  

Комплексної програми розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Івано-Франківської області  
на 2016-2020 роки 

 

Назва програми, заходів Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис. грн. 

Стабілізація ситуації у тваринництві шляхом інвестування у нові і реконструкція 
діючих виробничих потужностей, покращення селекційної роботи, нарощування 
поголів’я худоби (п.3. з.п.) 

Департамент агропромислового 
розвитку ОДА 

протягом року 1600,0 

Підтримка селекції та насінництва в рослинництві (п.2. з.п.) 
Департамент агропромислового 

розвитку ОДА  
протягом року 310,0 

Проведення семінарів, навчань та інформаційно-програмне забезпечення 
агропромислового сектору економіки області (п.7. з.п.) 

Департамент агропромислового 
розвитку ОДА 

протягом року 30,0 

Участь у виставках – ярмарках (п. 8 з.п.) 
Департамент агропромислового 

розвитку ОДА 
протягом року 60,0 

Проведення робіт з розкислення (вапнування) ґрунтів (п.1. з.п.) 
Департамент агропромислового 

розвитку ОДА 
протягом року 200,0 

Всього   2200,0 

 
 



Додаток 9 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань  
бюджету, фінансів та податків 
від 10.02.2020 року № 101 

 
Календарний план заходів на 2020 рік  

комплексної регіональної цільової програми розвитку туризму в області на 2016-2020 роки 
 

№ 
з/п 

Найменування заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
(2020 рік) 

Сума, 
тис. грн. 

Підпрограма 1. Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури 

1 
Виготовлення (оновлення) і встановлення вказівників, інформаційних щитів та знаків до 
основних туристично-екскурсійних об’єктів, туристичних атракцій, санітарних місць, закладів 
розміщення і харчування, транспортних вузлів (п. 1.1) 

Управління міжнародного 
співробітництва, євроінтеграції, 

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації 

протягом 
року 

50,00 

2 

Визначення та облаштування місць для стоянок туристичного автотранспорту, кемпінгів, 
санітарних місць при в’їзді в туристичні центри, біля основних туристично-екскурсійних об’єктів 
(з’їзди, вказівники об’єктів та режиму стоянок, пункти туристичної інформації, санітарно-
гігієнічні вузли тощо) (п. 1.2)  

-//- -//- 100,00 

3 
Здійснення заходів з впорядкування територій рекреаційного призначення, туристських 
маршрутів, об’єктів. Проведення знакування, маркування, паспортизації маршрутів і 
екологічних стежок (п. 1.3) 

-//- -//- 70,00 

4 Відновлення мережі вузькоколійних залізниць в області (п. 1.6)  -//- -//- 100,00 

5 
Підтримка створення наметових містечок та хостелів для дітей та молоді на території області 
(п. 1.12) 

-//- -//- 10,00 

6 
Сприяння реалізації проектів міжнародної технічної допомоги та програм із залученням коштів 
іноземних донорських організацій. Підтримка реалізації проектів неприбуткових громадських 
організацій у сфері туризму (п. 1.14)  

-//- -//- 50,00 

Підпрограма 2. Розвиток і диверсифікація туристичного продукту, підвищення якості послуг 

7 
Спорудження та облаштування оглядових майданчиків, місць панорамного огляду основних 
туристичних та екскурсійних об'єктів області з дотриманням вимог безпеки (п. 2.2)  

-//- -//- 80,00 

8 
Сприяння розробці та популяризації туристичних продуктів з використанням нематеріальної 
культурної спадщини. Створення творчих майстерень декоративно-ужиткового мистецтва 
різних напрямків для проведення майстер-класів (п. 2.7)  

-//- -//- 130,00 

9 
Організація та проведення курсів, семінарів, тренінгів для представників туристично-
рекреаційної сфери (у т.ч. для господарів приватних садиб та осіб, які займаються або 
планують займатись сільським, зеленим туризмом) (п. 2.9) 

-//- -//- 10,00 



продовження додатка 9 

 

№ 
з/п 

Найменування заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
(2020 рік) 

Сума, 
тис. грн. 

10 
Оперативне реагування на випадки виникнення надзвичайних ситуацій, ефективне та 
своєчасне рятування туристів. Створення умов для забезпечення безпеки туристів і 
екскурсантів (п. 2.12)  

Управління міжнародного 
співробітництва, євроінтеграції, 

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації 

протягом 
року 

40,00 

Підпрограма 3. Промоція туристичного потенціалу 

11 
Організація та участь у нарадах, круглих столах, семінарах, конференціях з питань розвитку 
туризму (п. 3.2) 

-//- -//- 50,00 

12 
Створення та поширення рекламно-інформаційної та науково-методичної продукції. 
Виготовлення стендів для рекламно-інформаційної продукції (п. 3.4) 

-//- -//- 100,00 

13 
Організація та проведення в області туристичних заходів, у т.ч. фестивалів, конференцій, 
круглих столів, змагань, акцій тощо з метою розвитку внутрішнього туризму (п. 3.5) 

-//- -//- 40,00 

14 
Організація та проведення ознайомлювальних турів для представників туристичних фірм, 
засобів масової інформації з України і з-за кордону, інших рекламних та інформаційних акцій в 
межах області з підтримки внутрішнього та в’їзного туризму (п. 3.6) 

-//- -//- 60,00 

15 
Представлення області на національних і міжнародних туристичних виставках в Україні та за 
кордоном, в тому числі представлення інвестиційних пропозицій на цих та інших заходах  
(п. 3.7) 

-//- -//- 170,00 

16 
Проведення маркетингових, аналітичних, соціологічних досліджень та опитувань в галузі 
туризму (п. 3.8) 

-//- -//- 180,00 

Всього 1240,00 

 
 



Додаток 10 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань  
бюджету, фінансів та податків 
від 10.02.2020 року № 101 

 
Календарний план заходів на 2020 рік  

залученню інвестицій в економіку Івано-Франківської області  
на 2016-2020 роки 

 

№ 
з/п 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис. грн. 

1 
Участь у заходах і проведення заходів з обговорення та узагальнення проблем, які 
негативно впливають на інвестиційний клімат та стримують процес інвестування (п.5) 

Управління міжнародного 
співробітництва, євроінтеграції, 

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації, Івано-

Франківська торгово-промислова 
палата 

Впродовж 
року 

5,0 

2 

Участь у заходах і проведення заходів з налагодження нових зв’язків з інвесторами, 
представлення економічного, інвестиційного та експортного потенціалу, промоція 
області і конкретних інвестиційних продуктів, вивчення досвіду залучення інвестицій 
(виставки, виставкові акції, форуми, ярмарки, торгові місії, роуд-шоу, бізнес-зустрічі, 
візити, засідання, наради, конференції, презентації, переговори тощо) (п.22) 

Управління міжнародного 
співробітництва, євроінтеграції, 

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації, Івано-

Франківська торгово-промислова 
палата, райдержадміністрації та 

виконавчі комітети міських рад міст 
обласного значення 

Впродовж 
року 

120,0 

3 

Створення/виготовлення і підтримка інформаційних і презентаційних 
ресурсів/матеріалів, зокрема, буклетів, компакт-дисків, флаєрів, постерів, планшетів, 
інформаційних програм і роликів, відеофільмів, плакатів, банерів, стендів, інвестиційних 
проектів і пропозицій, веб-сайтів, інших презентаційних матеріалів про економічний 
потенціал, інвестиційний клімат, можливості залучення інвестицій в економіку області і 
для промоції інвестиційних продуктів (проектів) та поширення інформації і матеріалів 
серед потенційних інвесторів, в тому числі через ЗМІ та глобальну мережу Інтернет 
(п.23) 

Управління міжнародного 
співробітництва, євроінтеграції, 

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації, Івано-

Франківська торгово-промислова 
палата, райдержадміністрації та 

виконавчі комітети міських рад міст 
обласного значення 

Впродовж 
року 

250,0 

4 
Проведення засідань, нарад, конференцій, семінарів, навчань, тренінгів, конкурсів з 
питань підготовки інвестиційних продуктів, залучення інвестицій, інвестиційної 
діяльності; участь в аналогічних заходах за межами області (п.25) 

Управління міжнародного 
співробітництва, євроінтеграції, 

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації, Івано-

Франківська торгово-промислова 
палата 

Впродовж 
року 

60,0 



продовження додатка 10 

 
№ 
з/п 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис. грн. 

5 

Інформаційно-технічне забезпечення виконання програми (виготовлення 
інформаційних, в т.ч. статистичних, аналітичних матеріалів з питань залучення прямих 
іноземних інвестицій, діяльності підприємств з іноземними інвестиціями, перелік об’єктів 
незавершеного будівництва комерційного призначення тощо), поліпшення матеріально-
технічного забезпечення для ведення баз даних, підготовки презентацій тощо (п.28), в 
тому числі придбання персональних комп’ютерів (системний блок, монітор, клавіатура, 
маніпулятор “миша”, операційна система). 

Управління міжнародного 
співробітництва, євроінтеграції, 

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації, головне 

управління статистики в області 

Впродовж 
року 

65,0 

ВСЬОГО  500 

 
 



Додаток 11 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань  
бюджету, фінансів та податків 
від 10.02.2020 року № 101 

 
Календарний план заходів на 2020 рік  

цільової Програми розвитку міжнародного співробітництва області на 2016-2020 роки 
 

№ 
з/п 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис. грн. 

1 

Реалізація положень міжрегіональних угод, укладених з адміністративно-
територіальними одиницями іноземних держав: Опольське воєводство, Підкарпатське 
воєводство, Любуське воєводство (Республіка Польща); повіт Сучава, повіт Васлуй, 
повіт Марамуреш (Румунія); Кахетинський край (Грузія); земля Тіроль (Австрійська 
Республіка); провінція Шаньсі (КНР); провінція Альберта (Канада). Організація прийому і 
перебування в області делегацій з регіонів-партнерів, закордонні візити представників 
області (п.1) 

управління міжнародного 
співробітництва, євроінтеграції, 

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації, постійні 

комісії обласної ради 

Впродовж 
року 

40,0 

2 
Забезпечення прийому і перебування в області представників дипломатичних установ, 
акредитованих в Україні, міжнародних організацій, іноземних компаній та підприємств 
тощо (п.3) 

управління міжнародного 
співробітництва, євроінтеграції, 

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації, постійні 

комісії обласної ради 

Впродовж 
року 

75,0 

3 

Участь в заходах міжнародного характеру та проведення заходів в області 
(забезпечення прийому і перебування) з метою формування позитивного іміджу регіону 
(презентації, наради, форуми, зустрічі, ярмарки, семінари-навчання, круглі столи, 
конференції, бізнес-зустрічі, бізнес-місії, стажування, тренінги, навчальні виїзди тощо) 
(п.6) 

управління міжнародного 
співробітництва, євроінтеграції, 

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації, постійні 

комісії обласної ради 

Впродовж 
року 

110,0 

4 

Випуск презентаційних матеріалів про область (буклетів, плакатів, інформаційних 
листків, флаєрів, листівок, вимпелів, пакетів, ручок, блокнотів, постерів, компакт-дисків, 
інших інформаційних матеріалів, поновлення інформаційних стендів; створення відео- 
та інших презентаційних матеріалів про область українською та іноземними мовами 
тощо) (п.7) 

управління міжнародного 
співробітництва, євроінтеграції, 

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації, постійні 

комісії обласної ради 

Впродовж 
року 

105,0 

5 
Участь та проведення заходів щодо підготовки проектів міжнародної технічної допомоги 
і транскордонного співробітництва в рамках Європейського інструменту сусідства та 
партнерства, Східного партнерства, SIDA та інших міжнародних донорів (п.9) 

управління міжнародного 
співробітництва, євроінтеграції, 

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації, постійні 

комісії обласної ради 

Впродовж 
року 

20,0 



продовження додатка 11 

 
№ 
з/п 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис. грн. 

6 
Партнерська участь області в проектах програм міжнародної технічної допомоги з 
метою покращення інфраструктури та забезпечення умов для подальшого сталого 
розвитку (п.10) 

управління міжнародного 
співробітництва, євроінтеграції, 

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації, постійні 

комісії обласної ради 

Впродовж 
року 

50,0 

ВСЬОГО  400,0 

 



Додаток 12 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань  
бюджету, фінансів та податків 
від 10.02.2020 року № 101 

 
Календарний план заходів на 2020 рік  

програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Івано-Франківській області на 2018-2020 роки 
 

№ 
з/п 

Найменування заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис. грн. 

1 
Проведення робіт з освітлення пішохідних переходів на автомобільних 
дорогах загального користування  

Департамент економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури 

облдержадміністрації 

протягом 
року 

300,0 

2 

Проведення семінарів та навчань на теми безпеки дорожнього руху, а 
також забезпечення доступності транспортної інфраструктури для 
маломобільних груп населення. Інформаційно-навчальні заходи з 
автомобільними перевізниками, водіями, школярами, пішоходами 

Департамент економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури 

облдержадміністрації 

протягом 
року 

50,0 

3 
Розроблення та видання тематичних інформаційних брошур та 
листівок, присвячених безпеці дорожнього руху, навчанню дітей 
Правил дорожнього руху 

Департамент економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури 

облдержадміністрації 

протягом 
року 

100,0 

4 Круглі столи на тему безпеки дорожнього руху 
Департамент економічного розвитку, 

промисловості та інфраструктури 
облдержадміністрації 

протягом 
року 

50,0 

Всього: 500,0 



Додаток 13 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань  
бюджету, фінансів та податків 
від 10.02.2020 року № 101 

 
Календарний план заходів на 2020 рік  

регіональної цільової програми енергозбереження для населення Івано-Франківської області на 2019-2020 роки 
 

№ 
з/п 

Найменування заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис. грн. 

1 
Відшкодування суми за кредитами, отриманими населенням 
(фізичними особами, ОСББ, ЖБК) на заходи з енергозбереження 

Департамент економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури 

облдержадміністрації 

протягом 
року 

1000,0 

2 
Популяризація економічних, екологічних і соціальних переваг 
енергозбереження, підвищення громадського освітнього рівня у цій 
сфері (проведення семінарів, навчань та інше) 

Департамент економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури 

облдержадміністрації 

протягом 
року 

100,0 

3 Організаційні заходи по супроводу програми 
Департамент економічного розвитку, 

промисловості та інфраструктури 
облдержадміністрації 

протягом 
року 

100,0 

Всього: 1200,0 

 



Додаток 14 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань  
бюджету, фінансів та податків 
від 10.02.2020 року № 101 

 
Календарний план заходів на 2020 рік  

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

 
№ 
з/п 

Найменування заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис. грн. 

1 
Термореновація приміщень (заміна віконних конструкцій та вхідних 
дверей, утеплення зовнішніх (внутрішніх) стін, утеплення покрівель та 
підвальних приміщень) бюджетних закладів 

Департамент економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури 

облдержадміністрації 

протягом 
року 

2000,0 

Всього: 2000,0 

 



Додаток 15 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань  
бюджету, фінансів та податків 
від 10.02.2020 року № 101 

 
Календарний план заходів на 2020 рік  

регіональної цільової програми розвитку малого та середнього підприємництва в Івано-Франківській області  
на 2019-2020 роки 

 
№ 
з/п 

Найменування заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис. грн. 

1 

Забезпечення ефективної комунікації органів влади із суб’єктами 
підприємництва (проведення конференцій, нарад, тренінгів (семінарів, 
засідань за круглим столом тощо) з питань покращення бізнес-
середовища та надання адміністративних послуг за участю 
підприємців, громадських організацій та суб'єктів надання 
адміністративних послуг)  

Департамент економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури 

облдержадміністрації 

протягом 
року 

20,0 

2 

Моніторинг якості надання адміністративних послуг: забезпечення 
якісного та безперебійного інтернет-зв’язку для внесення до ЄДР 
рішень, прийнятих дозвільним органом, заяви та декларації, поданих 
до дозвільного органу  

Департамент економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури 

облдержадміністрації 

протягом 
року 

10,0 

3 
Підвищення кваліфікаційного рівня адміністраторів (організація 
навчань, семінарів, тренінгів для підвищення кваліфікації 
адміністраторів центрів надання адміністративних послуг)  

Департамент економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури 

облдержадміністрації 

протягом 
року 

10,0 

4 

Забезпечення доступності адміністративних послуг (популяризація 
центрів надання адміністративних послуг (випуск буклетів, 
презентаційних матеріалів, висвітлення в ЗМІ, підготовка промороликів 
та ін.)  

Департамент економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури 

облдержадміністрації 

протягом 
року 

10,0 

5 

Фінансово-кредитна підтримка малого та середнього 
підприємництва/Фінансова підтримка суб’єктів підприємництва: 
надання фінансово-кредитної допомоги суб'єктам підприємницької 
діяльності, які працюють в пріоритетних галузях економіки області  

Департамент економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури 

облдержадміністрації 

протягом 
року 

1 500,0 

Всього: 1550,0 

 



Додаток 16 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань  
бюджету, фінансів та податків 
від 10.02.2020 року № 101 

 
Календарний план заходів на 2020 рік  

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

№ 
з/п 

Найменування заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис. грн. 

1 
Фінансова підтримка інвестиційних проектів інноваційного 
спрямування, включених до планів реалізації Стратегії розвитку Івано-
Франківської області на відповідний період  

Департамент економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури 

облдержадміністрації 

протягом 
року 

54,0 

2 
Нагородження лауреатів обласної щорічної премії імені Герасима 
Терсенова  

Департамент економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури 

облдержадміністрації 

протягом 
року 

21,0 

3 
Підготовка та друк презентаційних матеріалів про розвиток і 
досягнення винахідників в області, друк каталогу "Інтелектуальний 
продукт вчених, винахідників і раціоналізаторів Прикарпаття"  

Департамент економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури 

облдержадміністрації 

протягом 
року 

25,0 

Всього: 100,0 

 



Додаток 17 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань  
бюджету, фінансів та податків 
від 10.02.2020 року № 101 
 

Календарний план заходів на 2020 рік 
Комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Івано-Франківської області  

на 2016-2020 роки 
 

№  
з/п 

Зміст заходів 
Обсяг 

фінансування, 
 тис. грн. 

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

1.1 
Забезпечення поповнення обласного матеріального резерву згідно номенклатури (придбання засобів для аварійно-
рятувальних робіт та пально-мастильних матеріалів) 

200,0 

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

2.1. 
Забезпечення непрацюючого населення області засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин 
(придбання протигазів) 

50,0 

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

3.1. 
Утримання обласних складів цивільного захисту, забезпечення цілодобового чергування та охорони складських 
приміщень зберігання майна матеріального резерву 

600,9 

ІV. Підпрограма організації запобіжних та рятувальних заходів на водних об’єктах Івано-Франківської області на 2016-2020 роки 

4.1. 
Організація запобіжних та рятувальних заходів на водних об'єктах, утримання обласної рятувально-водолазної служби 
та будівель рятувально-водолазних станцій; забезпечення спорядженням, спецодягом, пально-мастильними 
матеріалами та обладнанням, придбання та утримання плавзасобів 

4337,7 

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

5.1. 

Утримання обласної системи оповіщення та функціонування мобільно-оперативної групи, телекомунікаційних засобів, 
автотранспорту, резервного електроживлення, утримання приміщень та технічного оснащення кризового центру і 
оперативно-чергоовї служби; оснащення сучасними засобами збору та передачі інформації, оперативним 
спецавтотранспортом, засобами захисту та контролю за середовищем 

3321,8 

VI. Підпрограма створення страхового фонду документації Івано-Франківської області на 2011-2015 роки 

6.1. 

Формування страхового фонду документації: 
м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 9-29; 
м. Івано-Франківськ 
 

13,0 

 Всього по програмі 8523,4 



Додаток 18 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань  
бюджету, фінансів та податків 
від 10.02.2020 року № 101 

 
 

Календарний план заходів на 2020 рік 
регіональної цільової програми надання шефської допомоги військовим 

частинам Збройних сил України, Національної гвардії України та 
Державної прикордонної служби України, військово-патріотичне 

виховання молоді на 2018-2020 роки 
 

№ 
з/п 

Найменування заходу 
Термін 

виконання 

Обсяги 
фінансування, 

тис. грн. 

1.1. 

Придбання речового майна, засобів захисту та зв’язку, 
будівельних матеріалів, електрообладнання, 
санітарно-технічного приладдя, меблів, інструментів, 
запасних частин, продовольства, питної води, пально-
мастильних матеріалів, капітальний ремонт приміщень 
та послуг перевезення особового складу 

протягом року 500,0 

Всього по програмі 500,0 

 



Додаток 19 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань  
бюджету, фінансів та податків 
від 10.02.2020 року № 101 
 

Календарний план заходів на 2020 рік  
регіональної цільової програми підтримки книговидання на 2016-2020 роки 

 
№ 
п/п 

Найменування заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис.грн. 

1 
Підтримка випуску суспільно значущих художніх творів письменників та 
наукової інтелігенції Прикарпаття (п. 1) 

Управління інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю 

Протягом року 285,0 

2 
Підтримка випуску краєзнавчої та історико-патріотичної літератури про наш 
край авторів з Прикарпаття (п. 2) 

Управління інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю 

Протягом року 200,0 

3 
Підтримка випуску творів відомих зарубіжних авторів, виданих українською 
мовою та творів, виданих мовами нацменшин, науково-популярних, 
мистецьких та презентаційних видань про область (п. 3) 

Управління інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю 

Протягом року 150,0 

4 
Підтримка випуску довідкових та інформаційних видань: енциклопедій; 
енциклопедичних словників; універсальних словників, довідників 
(навчальних, популярних), зокрема, науковців з Прикарпаття (п. 4)  

Управління інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю 

Протягом року 70,0 

5 
Проведення заходів з популяризації української книги, презентацій 
книжкової продукції видавництв області та вітчизняних видавничих 
підприємств (п.6) 

Управління інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю 

Протягом року 50,0 

6 

Організація діяльності експертної ради з питань книговидання, сприяння 
оперативній взаємодії з видавництвами, видавничими організаціями, 
поліграфічними підприємствами та підприємствами книгорозповсюдження 
(п.7) 

Управління інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю 

Протягом року 20,0 

7 
Створення та трансляція радіо- і телепередач, тематичних соціальних 
роликів з метою популяризації книги і читання (п.8) 

Управління інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю 

Протягом року 50,0 

8 
Сприяння формування електронної бібліотеки, придбання електронних 
версій книг на електронних носіях (п. 12) 

Управління інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю 

Протягом року 50,0 

9 

Надання фінансової підтримки на забезпечення діяльності обласного 
відділу пошуково-видавничого агентства «Книга пам’яті України» з метою 
сприяння випуску книг історико-меморіального серіалу, видання літератури 
до визначних і пам’ятних дат (п.5) 

Управління інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю 

Протягом року 400,0 

Всього 1275,0 



Додаток 20 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань  
бюджету, фінансів та податків 
від 10.02.2020 року № 101 

 
Календарний план заходів на 2020 рік  

обласної комплексної програми "Відродження Галича як давньої столиці України" на 2018-2021 роки 
 

№ 
з/п 

Найменування заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис. грн. 

1 
Випуск збірника наукових праць "Галич" та серії видань бібліотеки 
часопису (п.7) 

Управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації 

Впродовж 
року 

95,0 

2 
Виготовлення і трансляція документального фільму та проморолика 
про туристичну привабливість Галича (п.8) 

Управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації 

Впродовж 
року 

50,0 

3 
Виготовлення тематичної друкованої продукції та проведення 
промоційних кампаній для збереження й популяризації історичної 
спадщини давнього Галича та української національної історії (п.11) 

Управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації 

Впродовж 
року 

50,0 

Всього: 195,0 

 
 



Додаток 21 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань  
бюджету, фінансів та податків 
від 10.02.2020 року № 101 

 
Календарний план заходів на 2020 рік  

регіональної цільової програми "Відзначення в області 150-річчя від дня народження Василя Стефаника  
у 2021 році" на 2018-2021 роки 

 
№ 
з/п 

Найменування заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, 

тис. грн. 

1 
Видання повного зібрання творів Василя Стефаника у трьох томах, 
чотирьох книгах 

Управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації 

Впродовж 
року 

500,0 

Всього: 500,0 

 
 



Додаток 22 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань  
бюджету, фінансів та податків 
від 10.02.2020 року № 101 

 
Календарний план заходів на 2020 рік  

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

№ Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання  

Обсяг 
фінансування, 

тис.грн. 

1 
Заміна застарілого, оновлення, переоснащення та закупівля нового матеріально-
технічного обладнання (п. 3) 

ОТБ "Галичина" 
Протягом 

року 
800,0 

2 
Оновлення та закупівля комп’ютерної техніки, обладнання та комплектуючих, 
програмного забезпечення (п. 4) 

ОТБ "Галичина" 
Протягом 

року 
200,0 

3 Облаштування студій та декорацій для нових програм (п. 5) ОТБ "Галичина" 
Протягом 

року 
100,0 

4 
Налагодження та інтенсифікація співпраці з місцевими телекомпаніями, 
організація спільних телевізійних проектів, розвиток мережі кореспондентських 
пунктів ( п. 8) 

ОТБ "Галичина" 
Протягом 

року 
400,0 

Разом: 1500,0 

 



Додаток 23 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань  
бюджету, фінансів та податків 
від 10.02.2020 року № 101 
 

Календарний план заходів на 2020 рік  
Регіональної цільової програми забезпечення діяльності КП Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна 

на 2020-2024 роки 
 

№ Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання  

Обсяг 
фінансування, 

тис.грн. 

1 
Утримання та обслуговування будівель та прибудинкових територій, 
комунальні послуги 

Комунальне підприємство Івано-Франківської 
обласної ради з експлуатації майна 

Протягом 
року 

624,7 

2 
Оплата праці (премії, винагороди) працівників комунального 
підприємства, сплата податків та інших платежів до бюджету 

Комунальне підприємство Івано-Франківської 
обласної ради з експлуатації майна 

Протягом 
року 

15854,0 

3 
Здійснення заходів щодо виконання рішень обласної ради та 
розпоряджень голови обласної ради в частині матеріально-
технічного та іншого забезпечення. 

Комунальне підприємство Івано-Франківської 
обласної ради з експлуатації майна 

Протягом 
року 

76,1 

4 Заміна віконних конструкцій на металопластикові 
Комунальне підприємство Івано-Франківської 

обласної ради з експлуатації майна 

Протягом 
року 

133,8 

5 Оновлення матеріально-технічної бази 
Комунальне підприємство Івано-Франківської 

обласної ради з експлуатації майна 

Протягом 
року 

20,2 

6 
Проведення поточного та капітального ремонту будівель  та іншого 
майна 

Комунальне підприємство Івано-Франківської 
обласної ради з експлуатації майна 

Протягом 
року 

3,2 

7 Забезпечення пожежної безпеки майна та людей 
Комунальне підприємство Івано-Франківської 

обласної ради з експлуатації майна 

Протягом 
року 

424,3 

8 
Забезпечення укладення договорів з орендарями на відшкодування 
комунальних послуг  

Комунальне підприємство Івано-Франківської 
обласної ради з експлуатації майна 

Протягом 
року 

61,0 

9 
Забезпечення заходів щодо збереження майна в належному 
технічному стані (технічна інвентаризація, технічні експертизи, 
страхування) 

Комунальне підприємство Івано-Франківської 
обласної ради з експлуатації майна 

Протягом 
року 

202,7 

Всього 17400,0 

 



Додаток 24 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань  
бюджету, фінансів та податків 
від 10.02.2020 року № 101 
 

Календарний план заходів на 2020 рік  
Програми транспортного забезпечення діяльності Івано-Франківської обласної ради на 2019-2021 роки 

 

№ Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання  

Обсяг 
фінансування, 

тис.грн. 

1 
Обслуговування транспортом керівництва, депутатів обласної ради 
та працівників виконавчого апарату обласної ради 

Комунальне підприємство "Автопідприємство 
Івано-Франківської обласної ради" 

Протягом 
року 

1430,0 

2 Технічне обслуговування рухомого складу 
Комунальне підприємство "Автопідприємство 

Івано-Франківської обласної ради" 

Протягом 
року 

460,0 

3 
Оплата праці працівників комунального підприємства 
"Автопідприємство Івано-Франківської обласної ради" 

Комунальне підприємство "Автопідприємство 
Івано-Франківської обласної ради" 

Протягом 
року 

2448,0 

4 
Забезпечення обслуговування та збереження майна комунальної 
власності 

Комунальне підприємство "Автопідприємство 
Івано-Франківської обласної ради" 

Протягом 
року 

35,0 

Всього: 4373,0 

 


