
Додаток 1 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань  
бюджету, соціально-економічного 
розвитку та інвестицій 
від 28.05.2021 року № 10 

 
 

Зміни до календарного плану заходів на 2021 рік  
програми розвитку та фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я  

Івано-Франківської обласної ради на 2020-2021 роки 
 

Виконавець Найменування заходу 
Термін 

виконання 
Сума,  

тис. грн. 

Зміни, що 
вносяться, 

тис. грн. 

Уточнений 
план,  

тис. грн. 

КНП "Івано-Франківський обласний 
перинатальний центр Івано-Франківської 
обласної ради" 

Оновлення матеріально-технічної бази 
Впродовж 

року 
0,0 1500,0 1500,0 

 
 
 



Додаток 2 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань  
бюджету, соціально-економічного 
розвитку та інвестицій 
від 28.05.2021 року № 10 

 
 

Зміни до календарного плану заходів на 2021 рік 
Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки 

 
 

№ з/п 
підпрог-

рами 
Найменування заходу 

Сума, 
грн. 

Період 
проведення 

Департамент освіти, науки та молодіжної політики ОДА 

 
Підпрограма 2. Розвиток загальної середньої освіти 

  

2.23 
Оснащення загальноосвітніх навчальних закладів 
шкільними меблями 

5 000 000 
впродовж 

року 

 
Всього 5 000 000 

 

 
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 

10 000 000 
Впродовж 

року 

 
Всього  10 000 000 

 
Разом по Програмі розвитку освіти Івано-Франківщини на 

2016-2023 роки 
15 000 000 

 

 
 



Додаток 3 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань  
бюджету, соціально-економічного 
розвитку та інвестицій 
від 28.05.2021 року № 10 

 
 

 
Зміни до додатка 5 до рішення обласної ради від 19.02.2021 № 69-4/2021 

"Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік" 
 

(грн.) 
Код Програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 

бюджету/Код 
бюджету 

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету 

Найменування трансферту/Найменування 
бюджету - отримувача міжбюджетного 

трансферту 
Усього 

    
І. Трансферти із загального фонду 
обласного бюджету  

 

3719770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету  

    

Поховання померлих (загиблих) учасників 
бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок 
війни 

0,00 

09533000000   
Бюджет Івано-Франківської міської 
територіальної громади  

-15 000,00 

09552000000   
Бюджет Надвірнянської міської територіальної 
громади 

15 000,00 

    Додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА 0,00 

09557000000   
Бюджет Рогатинської міської територіальної 
громади 

-6 000,00 

09552000000   
Бюджет Букачівської селищної територіальної 
громади 

6 000,00 

    

Додаткові виплати бійцям-добровольцям, 
які брали участь у захисті територіальної 
цілісності та державного суверенітету на 
Сході України, з розрахунку 500,0 грн. на 
місяць на одну особу 

0,00 

09545000000   
Бюджет Галицької міської територіальної 
громади 

-12 000,00 

09542000000   
Бюджет Бурштинської міської територіальної 
громади 

12 000,00 

 

 
 


