
       
 

УКРАЇНА 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Сьоме демократичне скликання 
(Дев’ятнадцята сесія) 

 
РІШЕННЯ 

 
від 08.12.2017. № 682-19/2017 
м. Івано-Франківськ 
 
Про внесення змін 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 
 

З метою забезпечення виконання основних заходів 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, затвердженої рішенням 
обласної ради від 25.12.2015. № 50-2/2015 та відповідно до статті 43 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" обласна рада 

 
вирішила: 

 
1. Внести зміни 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, затвердженої рішенням обласної ради від 25.12.2015. № 50-2/2015, 
виклавши Паспорт та Перелік заходів 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 в 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 
 
 
 
 
 



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.): 950,00 тис. грн. 
 

Роки Всього 

Обсяг фінансування, тис. грн. 

в т.ч. за джерелами фінансування 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

Інші 
джерела 

2016 250,00 250,00 - - 

2017 300,00 300,00 - - 

2018 400,00 400,00 - - 
 
 
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. Тимків 

 
 

Керівник Програми: 
Голова обласної ради        О. Сич 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
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. – 270,0 
2018 р. – 370,0 

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"            Василь Тимків 

 
Керівник Програми: 
Голова обласної ради           Олександр Сич 


