
                                                                 
УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Сьоме демократичне скликання 

(Сімнадцята сесія) 
 

РІШЕННЯ 
 
від 15.09.2017 № 606-17/2017 
м. Івано-Франківськ 

 
Про внесення змін до регіональної 
цільової програми проведення  
лабораторно-діагностичних 
та лікувально-профілактичних 
робіт у сфері ветеринарної медицини 
в Івано-Франківській області  
на 2017-2018 роки, затвердженої 
рішенням обласної ради  
від 23.12.2016. № 406-12/2016 

 

З метою забезпечення епізоотичного благополуччя, охорони території області 
від занесення збудників інфекційних хвороб тварин з території інших держав або 
карантинних зон, отримання якісної та безпечної сировини та продукції тваринного 
походження, проведення діагностичних досліджень, щеплень і лікувально-
профілактичних заходів із профілактики інфекційних хвороб тварин, проведення 
ветеринарно-санітарних робіт та здійснення заходів і ліквідації інфекційних та 
інвазійних хвороб тварин у виявлених неблагополучних пунктах, відповідно до 
підпункту 16 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, статті 91 Бюджетного кодексу України обласна рада 

вирішила: 

1. Внести зміни до регіональної цільової програми проведення лабораторно-
діагностичних та лікувально-профілактичних робіт у сфері ветеринарної медицини в 
Івано-Франківській області на 2017-2018 роки, затвердженої рішенням обласної ради 
від 23.12.2016. № 406-12/2016, а саме: 

1.1. У пункті 1 Переліку заходів, обсягів та джерел фінансування регіональної 
цільової програми проведення лабораторно-діагностичних та лікувально-
профілактичних робіт у сфері ветеринарної медицини в Івано-Франківській області на 
2017-2018 роки:  

цифри “1130,0” замінити цифрами “920,0”; 
цифри “6092,98” замінити цифрами “5882,98”. 

1.2. Доповнити Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування регіональної 
цільової програми проведення лабораторно-діагностичних та лікувально-
профілактичних робіт у сфері ветеринарної медицини в Івано-Франківській області на 
2017-2018 роки пунктом 4 згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної 
ради С. Басараба і постійну комісію обласної ради з питань аграрної політики та 
земельних відносин (І. Приймак). 
 
Голова обласної ради Олександр Сич 



Додаток 
до регіональної цільової програми 
проведення лабораторно-діагностичних та 
лікувально-профілактичних робіт у сфері 
ветеринарної медицини в Івано-Франківській 
області на 2017-2018 роки 

 
Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування регіональної цільової програми проведення 

лабораторно-діагностичних та лікувально-профілактичних робіт у сфері ветеринарної медицини  
в Івано-Франківській області на 2017-2018 роки 

 
Назва замовника: департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації 
 
Назва Програми: регіональна цільова програма проведення лабораторно-діагностичних та лікувально-профілактичних робіт у 

сфері ветеринарної медицини в Івано-Франківській області на 2017-2018 роки 
 
№ 
п/п 

Найменування заходу Виконавець Термін 
виконання 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн. Очікувані  
результати Рік Всього Обласний 

бюджет 
Місцевий 
бюджет 

Інші 
джерела 

4 Придбання крематорію для 
спалювання патматеріалу 
від трупів тварин, залишків 
проб та відпрацьованого 
матеріалу 

Лікарні та 
лабораторії 
ветеринарної 
медицини 

2017-2018 
роки 

2017 210,00 210,00 0 0 Поліпшення 
епізоотичного, 
санітарно-
епідемічного та 
екологічного стану 
області. 

2018 210,00 210,00 0 0 

 
 
 
Замовник Програми: 

Департамент агропромислового розвитку  
обласної державної адміністрації             І. Андріїшин 
 
 
Керівник Програми: 

Перший заступник 
голови обласної державної адміністрації            М.Савка 
 


