
 

  
УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Сьоме демократичне скликання 

(Друга сесія) 

РІШЕННЯ 
 
 

від 25.12.2015. № 44-2/2015 

м. Івано-Франківськ 
 
 

Про Програму забезпечення  
діяльності Івано-Франківської 
обласної ради на 2016-2018 роки 

 
 
 
 
З метою створення належних умов для діяльності обласної ради та 

відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, статті 91 Бюджетного кодексу України обласна рада  

вирішила: 

1. Затвердити Програму забезпечення діяльності Івано-Франківської 
обласної ради на 2016-2018 роки (далі – Програма) (додається). 

2. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (Г. Карп) 
враховувати бюджетні запити обласної ради на виділення коштів для реалізації 
заходів Програми. 

3. Встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів Програми 
на кожен рік передбачаються щорічно при формуванні обласного бюджету і 
затверджуються рішенням обласної ради про бюджет на відповідний бюджетний 
період. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови 
обласної ради В. Гладія та постійну комісію обласної ради з питань соціально-
економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і 
середнього бізнесу (О. Дзеса). 

 
 
 
 
 
 
 

Голова обласної ради Олександр Сич 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішенням обласної ради 
від 25.12.2015. № 44-2/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Програма  
забезпечення діяльності Івано-Франківської 

обласної ради на 2016-2018 роки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Замовник Програми 
Голова обласної ради Олександр Сич  

 
 
 
 

Керівник Програми 
Перший заступник  
голови обласної ради Василь Гладій 



 
ПАСПОРТ 

Програми забезпечення діяльності 
Івано-Франківської обласної ради на 2016-2018 роки 

 

1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): Івано-Франківська 
обласна рада. 

2. Розробник Програми: Івано-Франківська обласна рада. 

3. Термін реалізації Програми: 2016-2018 роки. 

4. Етапи фінансування Програми: щорічно. 

5. Прогнозні обсяги та джерела фінансування (тис. грн.):  

у тому числі за роками 
Джерела 

фінансування 

Обсяг 
фінансування, 

тис. грн. 2016 2017 2018 

Обласний бюджет 7614,0 2223,0 2631,0 2760,0 

6. Очікувані результати виконання Програми: ефективне використання 
автотранспорту для якісного обслуговування керівництва і депутатів обласної 
ради та працівників виконавчого апарату обласної ради. 

7. Термін проведення звітності: звіт про хід виконання Програми 
подається обласній раді один раз на півріччя до 15 числа місяця, наступного за 
звітним півріччям, відповідно до поставлених мети та завдань 

 
 
 
 
 
 

Замовник Програми 
Голова обласної ради Олександр Сич  

 
 
 

Керівник Програми 
Перший заступник 
голови обласної ради Василь Гладій 



 

Програма  
забезпечення діяльності Івано-Франківської 

обласної ради на 2016-2018 роки 

 
Програма забезпечення діяльності Івано-Франківської обласної ради на 

2016-2018 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до законів України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, “Про державні цільові програми”, 
Бюджетного кодексу України і спрямована на створення належних умов для 
діяльності обласної ради. 

 
Метою Програми є забезпечення раціонального використання і 

збереження основних засобів та здійснення комплексу заходів щодо оновлення 
транспортного парку, утримання в належному технічному стані існуючого 
автопарку, його ефективного використання, забезпечення паливно-мастильними 
матеріалами, високотехнологічним обладнанням та устаткуванням для 
проведення технічного обслуговування, ремонту і діагностики автотранспорту. 

 
Основними завданнями Програми є: 

– належне обслуговування автотранспортом керівництва і депутатів 
обласної ради та працівників виконавчого апарату обласної ради; 

– утримання в технічно справному стані автомобілів та їх раціональне 
використання; 

– забезпечення транспортних засобів запасними частинами, пальним, 
мастильними матеріалами, інструментом; 

– утримання персоналу; 
– забезпечення обслуговування та збереження майна комунальної 

власності. 
 

Фінансове забезпечення Програми 

Фінансування заходів Програми буде здійснюватися за рахунок коштів 
обласного бюджету. 

Бюджетні призначення для реалізації заходів Програми на кожен рік 
передбачаються щорічно при формуванні обласного бюджету і затверджуються 
рішенням обласної ради про бюджет на відповідний бюджетний період. 

Контроль за ефективним використанням коштів здійснюється відповідно до 
законодавства. 



Додаток  
до Програми забезпечення діяльності 
Івано-Франківської обласної ради 
на 2016-2018 роки 

Заходи Програми забезпечення діяльності Івано-Франківської обласної ради на 2016-2018 роки 

№ 
з/п 

Зміст заходу Термін виконання Виконавці 
Джерела 

фінансування 
Вартість, 
тис. грн. 

1 

Обслуговування транспортом 
керівництва і депутатів обласної 
ради та працівників виконавчого 
апарату обласної ради 

2016-2018 
роки 

Комунальне 
підприємство 

“Автопідприємство 
Івано-Франківської 

обласної ради” 

Обласний 
бюджет 

2016 р. – 800,0 
2017 р. – 820,0 
2018 р. – 850,0 

2 
Технічне обслуговування 
рухомого складу 

- // - - // - - // - 
2016 р. – 365,0 
2017 р. – 365,0 
2018 р. – 392,0 

3 

Оплата праці працівників 
комунального підприємства 
“Автопідприємство Івано-
Франківської обласної ради” 

- // - - // - - // - 
2016 р. – 1035,0 
2017 р. – 1121,0 
2018 р. – 1190,0 

4 Оновлення рухомого складу - // - - // - - // - 
2017 р. – 300,0 
2018 р. – 300,0 

5 
Забезпечення обслуговування та 
збереження майна комунальної 
власності 

- // - - // - - // - 
2016 р. – 23,0 
2017 р. – 25,0 
2018 р. – 28,0 

 Всього    
2016 р. – 2223,0 
2017 р. – 2631,0 
2018 р. – 2760,0 

 
Замовник Програми 
Голова обласної ради Олександр Сич  

 
Керівник Програми 
Перший заступник 
голови обласної ради Василь Гладій  


