
– по спеціальному фонду (видатки розвитку) за кодом бюджетної програми 
0611070 "Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними 
центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними 
порушеннями розвитку" − у сумі 14,0 тис. гривень. 

 При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду на суму 14,0 тис. гривень. 

2. Спрямування частини освітньої субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам, передбачену департаменту фінансів облдержадміністрації 
за кодом бюджетної програми 3719310 "Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої 
субвенції" по загальному фонду (видатки споживання) в сумі 1627,6 тис. 
гривень, а саме:  

 бюджету Заболотівської селищної ради об’єднаної територіальної громади 
для оплати праці з нарахуваннями педагогічним працівникам інклюзивно-
ресурсних центрів в сумі 140,0 тис. гривень. 

Яремчанському міському бюджету для оплати праці з нарахуваннями 
педагогічним працівникам в сумі 1 487,6 тис. гривень зокрема: 

– Микуличинська ЗОШ І-ІІІ ступенів – 536,0 тис. гривень (в т. ч. оплата 
праці – 439,3 тис. гривень); 

– Ворохтянська ЗОШ І-ІІІ ступенів – 951,6 тис. гривень (в т. ч. оплата 
праці – 780,0 тис. гривень). 

3. У межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених у 
2020 році департаменту освіти, науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації, перерозподіл видатків шляхом: 

3.1. Зменшення їх обсягу за рахунок освітньої субвенції за кодом 
бюджетної програми 0611060 "Забезпечення належних умов для виховання та 
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих 
будинках" по загальному фонду (видатки споживання) на суму 3 787,0 тис. 
гривень (в т. ч. оплата праці – 3 077,0 тис. гривень) та відповідно збільшення їх 
обсягу за кодом бюджетної програми 0611030 "Надання загальної середньої 
освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які 
потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку" по загальному 
фонду (видатки споживання) на суму 3 787,0 тис. гривень (в т. ч. оплата праці – 
3077,0 тис. гривень). 

3.2. Зменшення їх обсягу за кодом бюджетної програми 0611060 
"Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках" по загальному 
фонду (видатки споживання) по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв на 
суму 245,7 тис. гривень та відповідно збільшення інших поточних видатків. 

4. Передачу бюджетних призначень, передбачених на 2020 рік, а саме: 
4.1. Зменшити бюджетні призначення департаменту освіти, науки та 

молодіжної політики облдержадміністрації по загальному фонду (видатки 
споживання) за кодом бюджетної програми 0611060 "Забезпечення належних 
умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування, в дитячих будинках" на суму 2 517,9 тис. гривень (в т. ч. оплата 
праці – 1200,0 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 
569,9 тис. гривень). 

4.2. Збільшити бюджетні призначення службі у справах дітей 
облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) за кодом 
бюджетної програми 0913241 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення" на суму 2517,9 тис. гривень  
(в т. ч. оплата праці – 1200,0 тис. гривень, оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв – 569,9 тис. гривень). 



5. Внесення змін до переліку заходів на 2020 рік Програми розвитку освіти 
Івано-Франківщини на 2016-2023 роки (додаток 2). 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
11. Слухали: В.Гладія про календарний план заходів на 2020 рік 

регіональної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства в 
Івано-Франківській області на 2016-2020 роки. 

Виступили: Б.Кобилянський, М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної ради від 12.03.2020 року  

№ 11-155/354-р/091 погодити календарний план заходів на 2020 рік регіональної 
цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Івано-
Франківській області на 2016-2020 роки (додаток 3). 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
12. Слухали: В.Гладія про календарний план заходів на 2020 рік Програми 

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

Виступили: Б.Кобилянський, М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної ради від 12.03.2020 року  

№ 11-155/354-р/091 погодити календарний план заходів на 2020 рік Програми 
розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на  
2016-2020 роки (додаток 4). 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
13. Слухали: В.Корженьовського про внесення змін до календарного плану 

заходів на 2020 рік обласної комплексної програми соціального захисту 
населення Івано-Франківської області на 2017-2021 роки. 

Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 

13.03.2020 року № 437/0/2-20/01-132 погодити внесення змін до календарного 
плану заходів на 2020 рік обласної комплексної програми соціального захисту 
населення Івано-Франківської області на 2017-2021 роки (додаток 5). 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 



 
14. Слухали: В.Тимківа про календарний план заходів на 2020 рік обласної 

Програми пошуку та перепоховання жертв воєн, депортацій та репресій 
тоталітарних режимів на 2019-2021 роки. 

Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа комунального підприємства з питань 

пошуку та перепоховання жертв воєн, депортацій та репресій тоталітарних 
режимів "Пам'ять" від 02.03.2020 року № 01-03/2020 погодити календарний план 
заходів на 2020 рік обласної Програми пошуку та перепоховання жертв воєн, 
депортацій та репресій тоталітарних режимів на 2019-2021 роки (додаток 6). 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
15. Слухали: В.Тимківа про розподіл коштів програми з виконання робіт із 

землеустрою для забезпечення оформлення права на землі лісового фонду на 
2018-2022 роки. 

Виступив: М.Палійчук. 
Вирішили: відповідно до листа Івано-Франківського обласного 

комунального агролісогосподарського підприємства "Івано-
Франківськоблагроліс" від 03.03.2020 року № 45 погодити спрямування коштів 
Програми з виконання робіт із землеустрою для забезпечення оформлення 
права на землі лісового фонду на 2018-2022 роки в сумі 2300,0 тис. гривень на 
виконання робіт із землеустрою пропорційно до площ земельних ділянок 
лісового фонду, які перебувають у постійному користуванні агролісгоспів, а саме 
для: 

– Надвірнянського спеціалізованого агролісгоспу ОКП "Івано-
Франківськоблагроліс" в сумі 1213,4 тис. гривень на площу 8303 га;  

– Коломийського спеціалізованого агролісгоспу ОКП "Івано-
Франківськоблагроліс" в сумі 1086,6 тис. гривень на площу 7435 га. 

 
Голосували: 
"за" – 7 
"утримались" – 0 
"проти" – 0 
Рішення прийнято. 
 
 
 

Голова постійної комісії Микола Палійчук 
 
 
 

Секретар постійної комісії  Микола Кузьма 
 



Додаток 1 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань  
бюджету, фінансів та податків 
від 16.03.2020 року № 104 
 

Внесення змін до календарних планів заходів на 2020 рік  
регіональних цільових програм галузі "Охорона здоров'я" 

(тис. грн.) 

№ 
п/п 

Назва програми Виконавець Зміст заходу 
Термін 

виконання 
Сума 

Зміни, що 
вносяться,

+/- 

Уточнений 
план 

1 
Комплексна програма 
"Здоров'я населення 

Прикарпаття 2013-2020" 

Департамент охорони 
здоров’я 

облдержадміністрації 

Закупівля медикаментів для 
лікування хворих на цукровий та 
нецукровий діабет 

впродовж 
року 

200,00000 -200,00000 0,00000 

Гемодіаліз 
впродовж 

року 
25 

000,00000 
-0,30386 24 999,69614 

Перитонеальний діаліз 
впродовж 

року 
2 000,00000 -1 805,00000 195,00000 

Медикаменти та медичні засоби 
для проведення процедур 
гемодіалізу 

впродовж 
року 

200,00000 -88,60765 111,39235 

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

впродовж 
року 

400,00000 -28,61347 371,38653 

Забезпечення лікарськими 
засобами хворих на мієлоїдну 
лейкемію, онкогематологічні 
захворювання 

впродовж 
року 

1 000,00000 -64,38338 935,61662 

Слухопротезування 
впродовж 

року 
135,00000 -0,87550 134,12450 

Забезпечення стомованих хворих 
кало приймачами з керованим 
резервуаром 

впродовж 
року 

100,00000 -0,03424 99,96576 

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

впродовж 
року 

200,00000 -200,00000 0,00000 



продовження додатка 1 
 

№ 
п/п 

Назва програми Виконавець Зміст заходу 
Термін 

виконання 
Сума 

Зміни, що 
вносяться,

+/- 

Уточнений 
план 

1 
Комплексна програма 
"Здоров'я населення 

Прикарпаття 2013-2020" 

Департамент охорони 
здоров’я 

облдержадміністрації 

Терапія для лікування пацієнтів, 
хворих на муковісцидоз 

впродовж 
року 

150,00000 -2,29410 147,70590 

Імунодепресивна терапія хворих 
з трансплантацією органів, в тому 
числі дітей 

впродовж 
року 

1 000,00000 -145,50458 854,49542 

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

впродовж 
року 

100,00000 830,11890 930,11890 

Закупівля високовартісного 
медичного обладнання та виробів 
медичного призначення для 
лікувально-профілактичних 
закладів області  

впродовж 
року 

0,00000 175,00000 175,00000 

КНП "Обласна клінічна 
лікарня Івано-
Франківської обласної 
ради"  

Закупівля медикаментів для 
лікування хворих на цукровий та 
нецукровий діабет 

впродовж 
року 

0,00000 195,00000 195,00000 

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

впродовж 
року 

0,00000 100,00000 100,00000 

КНП "Івано-Франківська 
обласна клінічна 
інфекційна лікарня 
Івано-Франківської 
обласної ради" 

Забезпечення вільного доступу 
населення до тестування та 
консультацій 

впродовж 
року 

322,0 100,00000 422,00000 

Департамент охорони 
здоров’я 
облдержадміністрації 
1121 поліклініка (з 
денним стаціонаром) 

Сприяння матеріально-
технічному забзепеченню 
медичної служби 1121 поліклініки 
(з денним стаціонаром)  

впродовж 
року 

0,00000 199,00000 199,00000 

 



 
продовження додатка 1 

 

№ 
п/п 

Назва програми Виконавець Зміст заходу 
Термін 

виконання 
Сума 

Зміни, що 
вносяться,

+/- 

Уточнений 
план 

2 

Програма "Покращення 
діагностики, лікування та 
профілактики злоякісних 

новоутворів  
 на 2017-2020 роки" 

КНП "Прикарпатський 
клінічний онкологічний 

центр Івано-
Франківської обласної 

ради" 

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

впродовж 
року 

1 000,00000 50,00000 1 050,00000 

 
 



Додаток 2 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань  
бюджету, фінансів та податків 
від 16.03.2020 року № 104 

 
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  

2.41 
Брати участь у Міжнародних та всеукраїнських бібліотечних конкурсах, 
фестивалях, акціях тощо, в тому числі у Всеукраїнському конкурсі 
"Шкільна бібліотека" 

500,0 

 Всього 500,0 

 Підпрограма 3. Розвиток позашкільної освіти  

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

2000,0 

 Всього 2000,0 

 Підпрограма 4. Обдаровані діти  

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

-42500,0 

 Всього -42500,0 

 Програма 5. Вчитель  

5.9 
Проводити виставку-ярмарок методичних розробоку, наочних посібників 
та навчально-методичного забезпечення 

40000,0 

 Всього 40000,0 

 Підпрограма 10. Розвиток вищої освіти  

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

45000,0 

 Всього 45000,0 

 Всього по програмі 45000,0 



Додаток 3 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань 
бюджету, фінансів та податків 
від 16.03.2020 року № 104 

 
 

Календарний план заходів на 2020 рік 
Програми сприяння розвитку громадянського суспільства  

в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки 
 

Найменування заходу 
Сума, 
грн. 

2.2. Проведення досліджень (в т. ч. соціологічних опитувань) 
громадської думки з метою виявлення пріоритетних напрямів у роботі 
місцевих органів влади, потреб громадськості та ставлення населення до 
нагальних проблем розвитку держави, області та ІГС , соціально значущих 
питань в масштабах Івано-Франківської області 

50000 

3.1. Підтримка на конкурсних засадах проектів і програм громадських, 
волонтерських та благодійних організацій, організацій учасників АТО, 
творчих спілок, спрямованих на вирішення завдань регіональної політики за 
напрямами: соціально-економічний розвиток; культурно-просвітницька 
діяльність; патріотичне виховання; краєзнавча робота, охорона пам’яток 
історії та культури; аналітична діяльність та проведення соціологічних 
досліджень; допомога соціально незахищеним верствам населення; 
екологічна безпека; протидія корупції (відповідно до Положення про порядок 
проведення конкурсу з визначення проектів (програм, заходів), розроблених 
інститутами громадянського суспільства) 

225000 

ВСЬОГО 275000 
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Календарний план заходів на 2020 рік 

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

 
V. Підпрограма "Фонд обласної ради на виконання депутатських повноважень" 

 

Назва заходу 
 

Сума, 
грн. 

5.1. Реалізація напрямів використання коштів Підпрограми "Фонд 
обласної ради на виконання депутатських повноважень" 

7560000 

5.2. Відшкодування депутатам Івано-Франківської обласної ради витрат, 
пов’язаних з депутатською діяльністю (компенсаційні беззвітні виплати 
депутатам обласної ради) 

300000 

Всього 7860000 

 
VI. Підпрограма "Обмін досвідом та сприяння розвитку місцевого 

самоврядування" 
 

6.1. Створення відповідних умов для забезпечення депутатів обласної 
ради документами, довідково-інформаційними та іншими матеріалами, 
необхідними для ефективного здійснення депутатських повноважень.  

500000 

6.7. Забезпечення проведення науково-практичних та соціологічних 
досліджень з проблематики місцевого самоврядування. 

50000 

6.12. Членські внески до Асоціації місцевих та регіональних влад. 50000 

6.14. Співпраця обласної ради з іншими органами місцевого 
самоврядування. Сприяння співробітництву органів місцевого 
самоврядування області, їх асоціацій та інших об'єднань з органами 
місцевого самоврядування іноземних держав, їх асоціаціями, відповідними 
міжнародними організаціями та фондами з питань розвитку місцевого 
самоврядування. 

200000 

6.15. Організація та проведення навчань для депутатів обласної, 
районних, міських, селищних і сільських рад. Вдосконалення підготовки та 
підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування.  

250000 

6.17. Встановлення нагород обласної ради: Грамота та Подяка голови 
Івано-Франківської обласної ради і відзнака "Цінний подарунок голови Івано-
Франківської обласної ради" та затвердження Положення про них. 

400000 

6.18. Відзначення пам’ятних дат, Днів сіл, селищ та міст, ювілейних дат 
підприємств, установ та організацій. 

685000 

6.19. Організація проведення змагань серед територіальних громад 
області та відзначення учасників спортивного дозвілля. Забезпечення участі 
збірної команди області, сформованої з депутатів рад усіх рівнів у 
Всеукраїнських спартакіадах. 

300000 

Всього 2435000 

 
VII. Підпрограма "Висвітлення роботи обласної ради та органів місцевого 

самоврядування в засобах масової інформації" 
 

7.4. Надання фінансової підтримки засобам масової інформації, 
засновниками (співзасновниками) яких є місцеві органи виконавчої влади 
та органи місцевого самоврядування  

2000000 

Всього 2000000 

 



 
IХ. Підпрограма “Розвиток міжнародних зв’язків, залучення інвестицій та 

проектна діяльність” 

 
 

9.3. Сприяння у налагодженні зв’язків із об’єднаннями українців за 
кордоном. 

200000 

9.4. Проведення та участь в національних, міжнародних заходах з 
метою формування позитивного іміджу регіону, представлення його 
економічного, експортного, інвестиційного та туристичного потенціалу 
(наради, презентації, форуми, конференції, зустрічі, засідання, переговори, 
“круглі столи”, ділові та торгові місії, ярмарки, виставки, семінари, 
навчання, стажування, тренінги, навчальні поїздки, візити; забезпечення 
прийому, перебування, транспортних послуг, харчування та проживання 
тощо). 

400000  

9.5. Придбання презентацій них матеріалів про область (буклети, 
плакати, сувенірна продукція, флаєри, вимпели, пакети, ручки, блокноти, 
постери, відео- та інші інформаційні матеріали українською та іноземними 
мовами тощо).  

200000 
 

Всього 800000 

РАЗОМ 13370000 
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Внесення змін до календарного плану заходів на 2019 рік 
обласної комплексної Програми соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2017-2021 року 

 

Код 
бюджетної 
програми 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
Сума, тис. 
гривень 

Зміни, що 
вносяться, 

тис. 
гривень 

Уточнений 
план, тис. 
гривень 

0813242 

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

Департамент соціальної 
політики облдержадміністрації 

впродовж 
року 

2200,30 +240,0 2440,30 

0813242 
Надання соціальної послуги "догляд 
стаціонарний" 

Департамент соціальної 
політики облдержадміністрації 

впродовж 
року 

100,0 -100,0 0,0 

0813242 
Співфінансування участі у міжнародних 
грантових проектах по соціальному захисту 
населення 

Департамент соціальної 
політики облдержадміністрації 

впродовж 
року 

500,0 -200,0 300,0 

0813242 
Забезпечення осіб з інвалідністю І і ІІ груп зору 
засобами реабілітації, які забезпечуються за 
кошти державного бюджету  

Департамент соціальної 
політики облдержадміністрації 

впродовж 
року 

0,0 +40,0 40,0 

0813242 
Щорічне відзначення: 
15 жовтня – Міжнародного дня білої тростини; 
13 листопада – Міжнародного дня сліпих 

Департамент соціальної 
політики облдержадміністрації 

впродовж 
року 

0,0 +20,0 20,0 

Разом   0,0  
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Календарний план заходів на 2020 рік 

обласної Програми пошуку та перепоховання жертв воєн, депортацій та 
репресій тоталітарних режимів на 2019-2021 роки 

 

№ п/п Зміст заходу 
Сума, тис. 

грн. 

1 

Збір необхідної інформації про поховання та пов’язані з ними 
історичні події. Проведення робіт по локалізації 
місцезнаходжень невідомих не облікованих поховань жертв 
воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів 

130,0 

2 
Проведення комплексу науково-ексгумаційних досліджень 
невідомих поховань жертв воєн, депортацій та репресій 
тоталітарних режимів 

200,0 

3 
Проведення робіт та заходів по перепохованню жертв воєн, 
депортацій та репресій тоталітарних режимів 

150,0 

4 
Поповнення банку даних про поховання жертв війни, 
національно-визвольних змагань, політичних репресій, 
голодоморів та депортацій 

50,0 

5 
Проведення інвентаризації існуючих кладовищ і поховань на 
території області 

10,0 

6 Утримання КП "Пам'ять" 650,0 

7 
Організація і проведення наукових конференцій з питань 
увічнення пам’яті жертв війни, національно-визвольних 
змагань, політичних репресій, голодоморів та депортацій 

20,0 

8 
Висвітлення в засобах масової інформації області теми 
жертовності в українській історії, належного вшанування пам’яті 
про полеглих 

10,0 

9 
Видання матеріалів за результатами пошукових, наукових, 
дослідницьких та упоряджувальних робіт 

30,0 

 
 


