
 

  

УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Сьоме демократичне скликання 
(Друга сесія) 

РІШЕННЯ 
 

від 25. 12. 2015 № 46-2/2015 

м. Івано-Франківськ 
 
 

Про обласну програму  
“Теплий заклад культури 
Прикарпаття” на 2016-2020 роки 

 
 
 
 
Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” та Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 
року, затвердженої рішенням обласної ради від 17.10.2014 року  
№ 1401-32/2014, обласна рада 

вирішила: 

1. Затвердити обласну програму “Теплий заклад культури Прикарпаття” на 
2016-2020 роки (далі – Програма) (додається). 

2. Рекомендувати районним, міським радам (міст обласного значення) 
затвердити програми про теплий заклад культури районів і міст на 2016-2020 
роки. 

3. Встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів Програми 
на кожен рік передбачаються щорічно при формуванні обласного та місцевих 
бюджетів, виходячи з можливостей їх дохідної частини, і затверджуються 
рішеннями місцевих рад про бюджети на відповідний бюджетний період.  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань 
гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий). 

 
 
 
 
 

Голова обласної ради  Олександр Сич 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням обласної ради 
від 25. 12. 2015 № 46-2/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обласна програма 
“Теплий заклад культури Прикарпаття” 

на 2016-2020 роки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Замовник Програми 
управління культури,  
національностей та релігій 
облдержадміністрації Федорак В.В. 

 
 
 
 
 

Керівник Програми 
перший заступник голови 
облдержадміністрації Басараб С.М. 

 
заступник голови 
облдержадміністрації  Пасічняк І.М. 



ПАСПОРТ 
обласної програми “Теплий заклад культури Прикарпаття”  

на 2016-2020 роки 
 
1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): Управління культури, 

національностей та релігій облдержадміністрації. 

2. Розробник Програми: Управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації. 

3. Термін реалізації Програми – з 2016 по 2020 роки. 

4. Етапи фінансування Програми – щорічно. 

5. Обсяги фінансування Програми, (тис. грн.): 

Очікувані обсяги фінансування, тис. грн. 
в т.ч. за джерелами фінансування 

Роки Всього обласний  
бюджет 

місцевий 
бюджет 

2016-2020 18070 2735 15335 
в т.ч.  
2016 3660 557 3103 
2017 3640 552 3088 
2018 3590 542 3048 
2019 3590 542 3048 
2020 3590 542 3048 

6. Очікувані результати виконання Програми: 
– планується змонтувати 77 міні-котелень; 
– планується провести реконструкцію, заміну та ремонт системи опалення 

у 85 закладах;  
– планується встановити автономне опалення, котли на твердому паливі, 

пічне опалення у 80 закладах; 
– планується замінити вікна у 30 закладах; 
– передбачається економія 115 тис. куб. м газу, що зменшить щорічне 

використання бюджетних коштів на суму 265,0 тис. грн. 
7. Терміни проведення звітності – звіт про хід виконання Програми 

подається обласній раді щоквартально до 15 числа місяця, наступного за 
звітним кварталом, відповідно до поставлених мети та завдань. 

 
 
 
 

Замовник Програми 
управління культури,  
національностей та релігій 
облдержадміністрації Федорак В.В.  

 
 

Керівник Програми 
перший заступник голови 
облдержадміністрації Басараб С.М.  

 
 

заступник голови 
облдержадміністрації  Пасічняк І.М.  



 
 

Обгрунтування 

доцільності розроблення обласної програми 
“Теплий заклад культури Прикарпаття” на 2016-2020 роки 

 
 

І. Загальні положення 

Обласна програма “Теплий заклад культури Прикарпаття” на 2016-2020 
роки (далі-Програма) розроблена відповідно до Указу Президента України від 
16 червня 1999 року № 662/99 “Про заходи щодо скорочення енергоспоживання 
бюджетними установами, організаціями та казенними підприємствами”, а також 
на основі пропозицій, поданих відділами (управліннями) культури 
райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного 
значення, управлінням культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації з урахуванням енергетичної та технічної паспортизації. 

Протягом 2011-2015 років в області діяла обласна програма “Теплий 
заклад культури Прикарпаття на 2011-2015 роки”. За цей період приведено в 
належний стан системи опалення, збудовано та введено в експлуатацію 3 
котельні. Завдяки виконанню Програми на сьогодні із 1544 приміщень закладів 
культури області постійно опалюються 1455 (94%), не опалюються 89 (6%). 

 

ІІ. Мета Програми 

Метою Програми є: 
– реалізація державної політики щодо поліпшення матеріально-технічної 

бази закладів культури; 
– оснащення закладів культури економним опаленням та створення 

належних умов для творчої діяльності працівників культури та нормативного 
температурного режиму відвідувачам під час проведення масових культурно-
мистецьких заходів. 

 

III. Завдання Програми 

Реалізація Програми дасть змогу змінити ситуацію щодо опалення 
сільських закладів культури та ощадливого споживання паливно-енергетичних 
ресурсів. 

Програма спрямована на значне покращення діяльності закладів культури 
в осінньо-зимовий період. 

У зв'язку з обмеженістю бюджетного фінансування більшість робіт на 
об'єктах культури і мистецтв виконується господарським методом із залученням 
позабюджетних коштів і коштів спонсорів. 

 

ІV. Фінансове забезпечення Програми 

Фінансове забезпечення виконання заходів Програми здійснюватиметься 
за рахунок коштів обласного і місцевих бюджетів, виходячи із можливостей їх 
дохідної частини. 

На виконання заходів Програми передбачається використати  
18 млн. 70 тис. грн., в тому числі з районних та міських бюджетів –  
15335,0 тис. грн., з обласного – 2735,0 тис. гривень. 

 



V. Очікувані результати реалізації Програми 

Відповідно до Програми планується змонтувати 77 міні-котелень, провести 
реконструкцію, заміну та ремонт систем опалення у 85 закладах, встановити 
автономне опалення, котли на твердому паливі, пічне опалення у 80 закладах, 
замінити вікна у 30 закладах. 

Внаслідок здійснення цих заходів передбачається економія 115 тис. куб. м 
газу, що зменшить щорічне використання бюджетних коштів на суму  
265,0 тис. гривень.  

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування наведено у додатку до 
Програми. 

 
 
 
 
 
 

Начальник управління культури, 
національностей та релігій 
облдержадміністрації Володимир Федорак 



Додаток 
до обласної програми “Теплий заклад 
культури Прикарпаття” на 2016-2020 роки 

 
 

Перелік заходів,  
обсяги та джерела фінансування обласної програми 

“Теплий заклад культури Прикарпаття” на 2016-2020 роки 

 
Замовник Програми: Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації  

Назва Програми: Обласна програма “Теплий заклад культури Прикарпаття” на 2016-2020 роки 

Програмні обсяги фінансування, тис, грн 
№ 
з/п 

Найменування 
заходу 

Виконавець 
Термін 

виконання Роки Всього 
Обласний 

бюджет 

Районні та 
міські 

бюджети 

Очікувані 
результати 

2016-2020 
роки, в т.ч. 

4620 700 3920 

2016 970 150 820 
2017 950 145 805 
2018 900 135 765 
2019 900 135 765 

1 
Впровадження 
міні-котелень, 
газифікація 

Управління культури, 
національностей та релігій 

облдержадміністрації, місцеві 
органи виконавчої влади та 

органи місцевого 
самоврядування, обласні 

підвідомчі установи 

2016-2020 
роки 

2020 900 135 765 

Економія 
використання 

газу 

2016-2020 
роки, в т.ч. 

150 25 125 

2016 30 5 25 
2017 30 5 25 
2018 30 5 25 
2019 30 5 25 

2 
Впровадження 
газових 
конвекторів 

Управління культури, 
національностей та релігій 

облдержадміністрації, місцеві 
органи виконавчої влади та 

органи місцевого 
самоврядування, обласні 

підвідомчі установи 

2016-2020 
роки 

2020 30 5 25 

Економія 
використання 

газу 



Програмні обсяги фінансування, тис, грн 
№ 
з/п 

Найменування 
заходу 

Виконавець 
Термін 

виконання Роки Всього 
Обласний 

бюджет 

Районні та 
міські 

бюджети 

Очікувані 
результати 

2016-2020 
роки, в т.ч. 

600 100 500 

2016 120 20 100 
2017 120 20 100 
2018 120 20 100 
2019 120 20 100 

3 
Встановлення 
автономного 
опалення 

Управління культури, 
національностей та релігій 

облдержадміністрації, місцеві 
органи виконавчої влади та 

органи місцевого 
самоврядування, обласні 

підвідомчі установи 

2016-2020 
роки 

2020 120 20 100 

Економія 
використання 

газу 

2016-2020 
роки, в т.ч. 

400 60 340 

2016 80 12 68 
2017 80 12 68 
2018 80 12 68 
2019 80 12 68 

4 
Встановлення 
пічного 
опалення 

Управління культури, 
національностей та релігій 

облдержадміністрації, місцеві 
органи виконавчої влади та 

органи місцевого 
самоврядування, обласні 

підвідомчі установи 

2016-2020 
роки 

2020 80 12 68 

Економія 
використання 

газу 

2016-2020 
роки, в т.ч. 

2000 300 1700 

2016 400 60 340 
2017 400 60 340 
2018 400 60 340 
2019 400 60 340 

5 

Встановлення 
котлів на 
твердому 
паливі 

Управління культури, 
національностей та релігій 

облдержадміністрації, місцеві 
органи виконавчої влади та 

органи місцевого 
самоврядування, обласні 

підвідомчі установи 

2016-2020 
роки 

2020 400 60 340 

Економія 
використання 

газу 

2016-2020 
роки, в т.ч. 

2500 375 2125 

2016 500 75 425 
2017 500 75 425 
2018 500 75 425 
2019 500 75 425 

6 Заміна вікон 

Управління культури, 
національностей та релігій 

облдержадміністрації, місцеві 
органи виконавчої влади та 

органи місцевого 
самоврядування, обласні 

підвідомчі установи 

2016-2020 
роки 

2020 500 75 425 

Економія 
використання 

газу 



Програмні обсяги фінансування, тис, грн 
№ 
з/п 

Найменування 
заходу 

Виконавець 
Термін 

виконання Роки Всього 
Обласний 

бюджет 

Районні та 
міські 

бюджети 

Очікувані 
результати 

2016-2020 
роки, в т.ч. 

4000 600 3400 

2016 800 120 680 
2017 800 120 680 
2018 800 120 680 
2019 800 120 680 

7 
Придбання 
котлів 

Управління культури, 
національностей та релігій 

облдержадміністрації, місцеві 
органи виконавчої влади та 

органи місцевого 
самоврядування, обласні 

підвідомчі установи 

2016-2020 
роки 

2020 800 120 680 

Економія 
використання 

газу 

2016-2020 
роки, в т.ч. 

2000 300 1700 

2016 400 60 340 
2017 400 60 340 
2018 400 60 340 
2019 400 60 340 

8 
Заміна системи 
опалення 

Управління культури, 
національностей та релігій 

облдержадміністрації, місцеві 
органи виконавчої влади та 

органи місцевого 
самоврядування, обласні 

підвідомчі установи 

2016-2020 
роки 

2020 400 60 340 

Економія 
використання 

газу 

2016-2020 
роки, в т.ч. 

1000 150 850 

2016 200 30 170 
2017 200 30 170 
2018 200 30 170 
2019 200 30 170 

9 
Реконструкція 
системи 
опалення 

Управління культури, 
національностей та релігій 

облдержадміністрації, місцеві 
органи виконавчої влади та 

органи місцевого 
самоврядування, обласні 

підвідомчі установи 

2016-2020 
роки 

2020 200 30 170 

Економія 
використання 

газу 

2016-2020 
роки, в т.ч. 

800 125 675 

2016 160 25 135 
2017 160 25 135 
2018 160 25 135 
2019 160 25 135 

10 
Ремонт 
системи 
опалення 

Управління культури, 
національностей та релігій 

облдержадміністрації, місцеві 
органи виконавчої влади та 

органи місцевого 
самоврядування, обласні 

підвідомчі установи 

2016-2020 
роки 

2020 160 25 135 

Економія 
використання 

газу 



Програмні обсяги фінансування, тис, грн 
№ 
з/п 

Найменування 
заходу 

Виконавець 
Термін 

виконання Роки Всього 
Обласний 

бюджет 

Районні та 
міські 

бюджети 

Очікувані 
результати 

ВСЬОГО 
2016-2020 

роки 
2016-2020 

роки 
18070 2735 15335  

 
 
 
 

Начальник управління культури, 
національностей та релігій 
облдержадміністрації Володимир Федорак 


