
 

  
УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Сьоме демократичне скликання 

(Одинадцята сесія) 

РІШЕННЯ 
 

від 09.12.2016. № 340-11/2016 

м. Івано-Франківськ 
 
 
Про внесення змін до Програми  
забезпечення діяльності 
Івано-Франківської обласної  
ради на 2016-2018 роки 

 
 
З метою удосконалення Програми забезпечення діяльності Івано-

Франківської обласної ради на 2016-2018 роки та відповідно до статті 43 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" обласна рада  

вирішила: 

1. Внести зміни до Програми забезпечення діяльності Івано-Франківської 
обласної ради на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 
25.12.2015. № 44-2/2015: 

1.1. У пункті 5 Паспорта Програми забезпечення діяльності Івано-
Франківської обласної ради на 2016-2018 роки: 

 
цифри "7614,0" замінити цифрами "9712,0"; 
цифри "2631,0" замінити цифрами "3596,0"; 
цифри "2760,0" замінити цифрами "3893,0". 
 
1.2. Заходи Програми забезпечення діяльності Івано-Франківської обласної 

ради на 2016-2018 роки викласти у новій редакції (додаються). 
 

2. 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 

 
 
 
 



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 

Автопідприємство Івано-Франківської 
обласної ради 

Обласний 
бюджет 

2016 р. – 800,0 
2017 р. – 900,0 
2018 р. – 975,0 

2 Технічне обслуговування рухомого складу  -//- -//- -//- 
2016 р. – 365,0 
2017 р. – 560,0 
2018 р. – 600,0 

3 Оплата праці працівників Автопідприємства 
Івано-Франківської обласної ради -//- -//- -//- 

2016 р. – 1035,0 
2017 р. – 1810,0 
2018 р. – 1990,0 

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. – 26,0 
2018 р. – 28,0 

 Всього    
2016 р. – 2223,0 
2017 р. – 3596,0 
2018 р. – 3893,0 

 
 
 
Керівник Програми 
Перший заступник  
голови обласної ради                                                                                                                                                                 Василь Гладій 
 


