
 

  
УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Сьоме демократичне скликання 

(Друга сесія) 

РІШЕННЯ 
 

від 25.12.2015. № 50-2/2015 

м. Івано-Франківськ 
 
 

Про регіональну цільову програму 
фінансової підтримки комунального 
підприємства обласної ради 
з питань  пошуку та перепоховання 
жертв воєн, депортацій та репресій 
тоталітарних режимів “Пам’ять” 
на 2016-2018 роки 

 
 
 
 
Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” та статті 91 Бюджетного кодексу України обласна рада 

вирішила: 

1. Затвердити регіональну цільову програму фінансової підтримки 
комунального підприємства обласної ради з питань пошуку та перепоховання 
жертв воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів “Пам’ять” на 2016-2018 
роки (далі – Програма, додається). 

2. Встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів Програми на 
кожен рік передбачаються щорічно при формуванні обласного бюджету, виходячи 
з можливостей його дохідної частини, і затверджуються рішенням обласної ради 
про бюджет на відповідний бюджетний період. 

3. 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. № 50-2/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регіональна цільова програма 
фінансової підтримки комунального підприємства 
обласної ради  з питань пошуку та перепоховання 

жертв воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів 
“Пам’ять” на 2016-2018 роки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Замовник Програми: 
КП “Пам’ять”  В. Перевізник 

 
 
 

Керівник Програми: 
Голова обласної ради О. Сич 



Паспорт 
регіональної цільової програми фінансової підтримки комунального 

підприємства обласної ради з питань пошуку та перепоховання жертв воєн, 
депортацій та репресій тоталітарних режимів “Пам’ять” на 2016-2018 роки 

 
1. Замовник розроблення Програми (замовник) – комунальне  

підприємство обласної ради з питань пошуку та перепоховання жертв воєн, 
депортацій та репресій тоталітарних режимів “Пам’ять”. 

2. Розробник Програми – Івано-Франківська обласна рада. 

3. Термін реалізації Програми – 2016-2018 роки 

4. Обсяги фінансування Програми (тис. грн.): 750,00 тис. грн. 

Обсяг фінансування, тис. грн. 

в т.ч. за джерелами фінансування 
Роки всього 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

Інші 
джерела 

2016 250,00 250,00 – – 

2017 250,00 250,00 – – 

2018 250,00 250,00 – – 

 
5. Очікувані результати виконання Програми: 
Реалізація Програми дозволить забезпечити: 
– діяльність комунального підприємства “Пам’ять”; 
– стабілізацію фінансового стану підприємства. 

6. Термін проведення звітності – звіт про виконання Програми подається 
обласній раді щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, 
відповідно до поставлених мети та завдань. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Замовник Програми: 
КП “Пам’ять”  В. Перевізник 

 
 
 

Керівник Програми: 
Голова обласної ради О. Сич 



 
Регіональна цільова програма 

фінансової підтримки комунального підприємства обласної ради з питань 
пошуку та перепоховання жертв воєн, депортацій та репресій тоталітарних 

режимів “Пам’ять” на 2016-2018 роки 

 
Комунальне підприємство обласної ради з питань пошуку та перепоховання 

жертв воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів “Пам’ять” (далі – 
КП “Пам’ять”) створене Івано-Франківською обласною радою на виконання 
пункту 14 Порядку організації робіт з пошуку і впорядкування поховань жертв війни 
та політичних репресій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
20 грудня 2000 року № 1867 “Про затвердження Комплексної програми пошуку і 
впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій”, з метою 
встановлення історичної справедливості, належного вшанування жертв воєн, 
депортацій та репресій тоталітарних режимів і впорядкування місць їх поховань. 

 

Завдання Програми 

Забезпечення діяльності КП “Пам’ять” для проведення пошукової та науково-
дослідницької роботи відповідно до пункту 2 Порядку організації робіт з пошуку і 
впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2000 року № 1867 “Про 
затвердження Комплексної програми пошуку і впорядкування поховань жертв 
війни та політичних репресій”. 

 

Фінансове забезпечення Програми 

Фінансування заходів Програми буде здійснюватися за рахунок коштів 
обласного бюджету відповідно до законодавства. 

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 України. 



Додаток  
до регіональної цільової програми 
фінансової підтримки комунального 
підприємства обласної ради з питань пошуку 
та перепоховання жертв воєн, депортацій та 
репресій тоталітарних режимів “Пам’ять” на 
2016-2018 роки 

 
 

Заходи регіональної цільової програми фінансової підтримки комунального підприємства обласної ради з питань пошуку та 
перепоховання жертв воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів “Пам’ять” на 2016-2018 роки 

№ 
з/п Зміст заходу Термін виконання Виконавці 

Джерела 
фінансування 

Орієнтовний 
обсяг 

фінансування, 
тис. грн. 

1 Утримання КП “Пам’ять” 2016-2018 роки КП “Пам’ять” Обласний бюджет 
2016 р. – 220,0 
2017 р. – 220,0 
2018 р. – 220,0 

2 Придбання основних засобів 2016-2018 роки КП “Пам’ять” Обласний бюджет 
2016р. – 30,0 
2017 р. – 30,0 
2018 р. – 30.0 

 
 
 

Замовник Програми: 
КП “Пам’ять”  В. Перевізник 
 
 
 
Керівник Програми: 
Голова обласної ради О. Сич 


