УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія обласної ради
з питань бюджету, фінансів та податків
76004, м. Івано-Франківськ,
вул. Грушевського, 21, каб. 514
тел. (0342) 55-26-64,
факс (0342) 55-60-24

Протокол № 18
засідання постійної комісії обласної ради
з питань бюджету, фінансів та податків
від 22.07.2016 року
м. Івано-Франківськ
Всього членів комісії: 12 чол.
Присутні: М.Палійчук, Б.Кобилянський,
М.Кузьма, І.Данів, В.Дудкевич, Г.Карп,
П.Книшук, Г.Макота, Д.Сіреджук
Запрошені:
В.Гладій – перший заступник голови
обласної ради;
Н.Іванів – директор департаменту
будівництва, житлово-комунального
господарства, містобудування та
архітектури облдержадміністрації;
Л.Балагура – заступник директора
департаменту фінансів
облдержадміністрації;
М.Матейко – директор департаменту
охорони здоров'я облдержадміністрації;
С.Вінтонович – заступник директора
департаменту агропромислового розвитку;
І.Мацькевич – заступник директора –
начальник управління соціального захисту
департаменту соціальної політики
облдержадміністрації;
І.Зельманович – в.о. головного бухгалтера
департаменту освіти, науки та молодіжної
політики облдержадміністрації;
Н.Павлів – заступник начальника управління
молоді та спорту облдержадміністрації;
Л. Кучера – головний спеціаліст відділу
організаційного та фінансового
забезпечення, розвитку дитячо-юнацького
та резервного спорту управління спорту
облдержадміністрації;

М.Іванишин – начальник відділу технагляду
при управлінні культури, національностей та
релігій облдержадміністрації;

Брали участь у роботі комісії:
Р.Микитин – заступник начальника відділу з
питань бюджету та обласних програм
виконавчого апарату обласної ради;
С.Водвуд – консультант відділу з питань
бюджету та обласних програм виконавчого
апарату обласної ради;

Голова постійної комісії: М.Палійчук
Секретар постійної комісії: М. Кузьма
Порядок денний:
1. Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік.
2. Про спрямування залишку коштів освітньої субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам, який склався станом на 01.01.2016 року.
3. Про перерозподіл бюджетних призначень по департаменту охорони
здоров’я облдержадміністрації.
4. Про внесення змін до календарних планів заходів на 2016 рік програм
галузі "Охорона здоров'я".
5. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до комплексної
програми "Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020".
6. Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік.
7. Про передачу бюджетних призначень на 2016 рік.
8. Про перерозподіл бюджетних призначень по департаменту соціальної
політики облдержадміністрації.
9. Про внесення змін до календарних планів заходів програм галузі
"Соціальний захист.
10. Про внесення змін до календарного плану заходів на 2016 рік
Комплексної програми розвитку агропромислового комплексу та сільських
територій Івано-Франківської області на 2016-2020 роки.
11. Про внесення змін до рішень обласної ради та протоколів засідання
постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків (зміна
назв об’єктів).
12. Різне.
1. Слухали: Г.Карп про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік.
Виступили: Г.Макота, І.Данів, М.Якимчук, П.Книшук, Н.Іванів, М.Палійчук.
Вирішили:
І. Відповідно до листа обласної державної адміністрації від 21.07.2016
року № 890/0/2-16/01-132:
1) врахувати в доходах загального фонду обласного бюджету субвенцію з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 52568,653 тис.
гривень та спрямувати її:

департаменту охорони здоров`я облдержадміністрації в сумі 11 000,0 тис.
гривень для придбання спецобладнання для обласної клінічної лікарні по вул.
Федьковича, 91, м. Івано-Франківськ;
департаменту
будівництва,
житлово-комунального
господарства,
містобудування та архітектури облдержадміністрації в сумі 41568,653 тис.
гривень для фінансування об`єктів, визначених постановою Кабінету Міністрів
України від 24.06.2016 р. № 395 "Деякі питання надання у 2016 році субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій".
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету
розвитку спеціального фонду на суму 52 568,653 тис. гривень;
2) врахувати в доходах обласного бюджету субвенцію з Калуського
міського бюджету по КБКД 41035000 “Інші субвенції” в сумі 104,0 тис. гривень, в
тому числі по загальному фонду 20,0 тис. гривень, по спеціальному – 84,0 тис.
гривень та спрямувати їх департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації
за КФКВ 080209 “Центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф,
станції екстреної (швидкої) медичної допомоги” для Комунальної організації
“Станція швидкої та невідкладної медичної допомоги” Калуської міської ради
Івано-Франківської області, а саме:
– по загальному фонду (видатки споживання) 20,0 тис. гривень для
придбання паливно-мастильних матеріалів;
– по спеціальному фонду (видатки розвитку) 84,0 тис. гривень на
придбання медичної апаратури;
3) врахувати в доходах спеціального фонду обласного бюджету субвенцію
з Надвірнянського міського бюджету в сумі 50,0 тис. гривень та спрямувати її
департаменту
будівництва,
житлово-комунального
господарства,
містобудування та архітектури облдержадміністрації за КФКВ 150101
"Капітальні вкладення" для капітального ремонту приміщення ЗОШ І-ІІІ ступенів
№ 1 в м.Надвірна;
4) погодити перерозподіл обсягу видатків по субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню
на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
та субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на поховання учасників
бойових дій та інвалідів війни в межах загального фонду бюджетних
призначень, передбачених департаменту фінансів облдержадміністрації на
2016 рік у загальному фонді, а саме:
Загальний фонд

Назва районного,
міського бюджету

(зменшення (-), збільшення)
субвенція з державного
бюджету місцевим бюджетам на
субвенція з обласного
надання пільг та житлових
бюджету місцевим бюджетам
субсидій населенню на
на поховання учасників
придбання твердого та рідкого
бойових дій та інвалідів війни
пічного побутового палива і
скрапленого газу

Богородчанський
Верховинський

-320,70

Галицький

-178,50

Городенківський

-81,60

Долинський

-153,930

13,00

-3,00

Калуський

175,00

Коломийський

-2,00

Косівський
Надвірнянський

484,20

Рогатинський

-85,60

-3,00

Рожнятівський
Снятинський

106,90

Тисменицький

-1,00
-2,00

Тлумацький
м. Болехів

53,13

м. Бурштин
м.Івано-Франківськ
м. Калуш

1,10

-2,00

0,00

0,00

м. Коломия
м. Яремче
ВСЬОГО

5) спрямувати частину вільного залишку коштів загального фонду
обласного бюджету, який склався станом на 01.01.2016 року:
1. Департаменту соціальної політики облдержадміністрації по загальному
фонду (видатки споживання) в сумі 550,0 тис. гривень, з них:
– за КФКВ 090412 "Інші видатки на соціальний захист населення" на
виконання заходів обласної комплексної програми соціального захисту
населення Івано-Франківської області у 2012-2016 роках в сумі 350,0 тис.
гривень для виплати одноразової грошової допомоги на лікування та вирішення
невідкладних соціально-побутових питань жителям області;
– за КФКВ 090901 "Будинки-інтернати для літніх людей та інвалідів
системи соціального захисту" в сумі 200,0 тис. гривень на придбання матеріалів
для проведення поточного ремонту.
2. Обласній раді по загальному фонду (видатки споживання) за КФКВ
010116 “Органи місцевого самоврядування” для управління об’єктами спільної
власності територіальних громад області в сумі 17,7 тис. гривень.
3. Департаменту агропромисловому розвитку облдержадміністрації по
загальному фонду (видатки споживання) за КФКВ 160904 "Заходи з проведення
лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт, утримання
ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій" в сумі 100,0 тис. гривень
для реалізації заходів регіональної цільової програми проведення
лабораторно-діагностичних та лікувально-профілактичних робіт у сфері
ветеринарної медицини в Івано-Франківській області на 2016 рік.

4. Управлінню спорту облдержадміністрації по загальному фонду (видатки
споживання) за КФКВ 130112 "Інші видатки" в сумі 100,0 тис. гривень для
надання фінансової підтримки організаціям фізкультурно-спортивного
спрямування (федераціям легкої атлетики, вільної боротьби та важкої
атлетики).
5. Управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації
по спеціальному фонду (видатки розвитку) за КФКВ 110201 "Бібліотеки" на суму
60,0 тис. гривень для Івано-Франківської обласної універсальної наукової
бібліотеки ім. І. Франка на передплату періодичних видань на І півріччя
2017 року – 46,0 тис. гривень та на придбання літератури – 14,0 тис. гривень.
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету
розвитку спеціального фонду обласного бюджету на суму 60,0 тис. гривень.
6. Департаменту будівництва, житлово-комунального господарства,
містобудування та архітектури облдержадміністрації по спеціальному фонду
(видатки розвитку) за КФКВ 150101 "Капітальні вкладення" для:
капітального
ремонту
системи
водопостачання
Снятинського
психоневрологічного будинку-інтернату – 200,0 тис. гривень;
капітального ремонту дошкільного навчального закладу в с. Бринь
Галицького району – 50,0 тис. гривень;
капітального ремонту системи опалення Голинської ЗОШ Калуського
району – 240,0 тис. гривень;
капітального ремонту спортивного залу Бринської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Галицького району – 140,0 тис. гривень;
капітального ремонту приміщення Колінцівського НВК (ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ)
Тлумацького району – 170,0 тис. гривень;
будівництва Яремчанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
(мікрорайон Дора) – 150,0 тис. гривень;
реконструкції приміщень на вул. Софіївка, 39 у м. Івано-Франківську для
розташування в ньому комунального закладу "Івано-Франківський обласний центр
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" - 1000,0 тис. гривень.
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету
розвитку спеціального фонду обласного бюджету в сумі 1950,0 тис. гривень.
7. Департаменту фінансів облдержадміністрації по спеціальному фонду за
КФКВ 250380 "Інші субвенції" для надання субвенцій з обласного бюджету:
Верховинському районному бюджету для зміцнення матеріально-технічної
бази дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів району – 250,0 тис.
гривень (Білоберізький ДНЗ – 31,5 тис.гривень, Красноїльський ДНЗ – 53,0 тис.
гривень, Верхньоясенівський ДНЗ – 70,0 тис.гривень, Ільцівський ДНЗ –
80,0 тис. гривень, Буковецька ЗОШ І-ІІІ ступенів – 5,5 тис. гривень,
Перехреснянська ЗОШ І-ІІ ступенів – 10,0 тис. гривень);
Снятинському районному бюджету для придбання і встановлення ігрового
майданчика в с. Троїця Снятинського району – 60,0 тис. гривень.
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету
розвитку спеціального фонду обласного бюджету в сумі 310,0 тис. гривень;
6) спрямувати кошти з резервного фонду обласного бюджету, як
субвенцію:
– Калуському районному бюджету в сумі 1,0 тис. гривень для надання
допомоги жительці села Сівка-Войнилівська Калуського району Семкович О. В.
на відбудову господарської будівлі, пошкодженої пожежею 10 січня 2016 року
(розпорядження облдержадміністрації та обласної ради від 05.07.2016 року
№ 464/595-р);
– Верховинському районному бюджету в сумі 10,0 тис. гривень для
надання
допомоги
жителю
села
Зелене
Верховинського
району
Мартищуку В. М. на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею

28 травня 2016 року (розпорядження облдержадміністрації та обласної ради від
05.07.2016 року № 463/594-р);
7) погодити перерозподіл видатків в межах загального обсягу бюджетних
призначень,
передбачених
департаменту
соціальної
політики
облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) на 2016 рік:
– зменшити бюджетні призначення за КФКВ 091212 "Обробка інформації з
нарахування та виплати допомог і компенсацій" в сумі 200,0 тис. гривень;
– збільшити бюджетні призначення за КФКВ 090601 "Будинки-інтернати
для малолітніх інвалідів" в сумі 100,0 тис. гривень та за КФКВ 090901 "Будинкиінтернати для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту" в сумі
100,0 тис. гривень для оновлення матеріально-технічної бази будинківінтернатів (пансіонатів);
8) зменшити бюджетні призначення управлінню молоді і спорту
облдержадміністрації по спеціальному фонду (видатки розвитку) за КФКВ
130112 "Інші видатки" в сумі 1200,0 тис. гривень та відповідно збільшити їх
департаменту
будівництва,
житлово-комунального
господарства,
містобудування та архітектури облдержадміністрації по спеціальному фонду
(видатки розвитку) за КФКВ 150101 "Капітальні вкладення" для реалізації
проекту "Будівництво основи футбольного поля по вулиці Чорновола в м. ІваноФранківську".
ІІ. Доручити департаменту фінансів облдержадміністрації вишукати кошти
на:
– буріння свердловини для Козаківської загальноосвітньої школи
Болехівської міської ради – 66,0 тис. гривень
– будівництво центрального водогону в с. Вістова Калуського району –
500,0 тис. гривень;
– будівництво каналізаційного колектора і підкачувальної станції дитячого
садка в с. Копанки Калуського району – 500,0 тис. гривень;
– ремонт автомобільної дороги в с. Спас Коломийського району –
200,0 тис. гривень;
– виготовлення і коректуру ПКД та витрат, пов’язаних із введенням
об’єктів в експлуатацію, поновлення технічних умов на об’єкти будівництва
тощо.
Голосували:
"за" – 9
"утримались" – 0
"проти" – 0
Рішення прийнято.
2. Слухали: І.Зельманович про спрямування залишку коштів освітньої
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, який склався станом на
01.01.2016 року.
Виступили: Г. Карп, Д. Сіреджук, Г. Макота, М. Палійчук.
Вирішили:
І. Відповідно до листа обласної державної адміністрації від 21.07.2016 р.
№ 889/0/2-16/01-132:
1. Спрямувати залишок коштів освітньої субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам, який склався станом на 01.01.2016 року:
1.1. Департаменту
освіти,
науки
та
молодіжної
політики
облдержадміністрації, а саме:
- по загальному фонду (видатки споживання) у сумі 424,794 тис.
гривень:
за КФКВ 070301 «Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні
санаторні школи-інтернати» – в сумі 30,0 тис. гривень;

за КФКВ 070303 «Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні
сім`ї)» – в сумі 30,0 тис. гривень;
за КФКВ 070304 «Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи
та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку»
– в сумі 254,794 тис. гривень;
за КФКВ 070307 «Загальноосвітні спеціалізовані школи-інтернати з
поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки
дітей в галузі науки і мистецтва, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї
з посиленою військово-фізичною підготовкою» – в сумі 110,0 тис. гривень;
- по спеціальному фонду (видатки розвитку) у сумі 425,0 тис. гривень:
за КФКВ 070301 «Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні
санаторні школи-інтернати» – в сумі 400,0 тис. гривень;
за КФКВ 070304 «Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи
та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому
розвитку» – в сумі 25,0 тис. гривень.
При цьому здійснити передачу бюджетних призначень із загального
фонду
до
бюджету
розвитку
(спеціального
фонду)
на
суму
425,0тис. гривень.
1.2. Департаменту фінансів облдержадміністрації за КФКВ 250352
«Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду»
для надання субвенції місцевим бюджетам:
по загальному фонду (видатки споживання) у сумі 8293,8 тис. гривень:
- для оснащення опорних закладів сучасною матеріально-технічною
базою (засобами навчання, навчальними комп’ютерними комплексами та
мультимедійним обладнанням, впровадженням енергозберігаючих технологій
тощо):
Галицькому районному бюджету – 1246,8 тис. грн. (Більшівцівська
ЗОШ І-ІІІ ступенів);
Калуському районному бюджету – 3970,0 тис. грн. (Войнилівська ЗОШ І-ІІІ
ступенів);
Рогатинському районному бюджету – 3000,0 тис. грн. (Рогатинська
спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1);
- для зміцнення матеріально-технічної бази:
Галицькому районному бюджету – 12,0 тис. грн. (Крилоська ЗОШ І-ІІІ
ступенів);
Коломийському районному бюджету – 40,0 тис. грн. (Голосківська
ЗОШ І-ІІ ступенів);
Тисменицькому районному бюджету – 25,0 тис. грн. (Драгомирчанська
ЗОШ І-ІІ ступенів);
по спеціальному фонду (видатки розвитку) у сумі 937,0 тис. гривень:
- для облаштування санвузлів:
Тисменицькому районному бюджету – 60,0 тис. грн. (Рошнівська ЗОШ І-ІІІ
ступенів);
бюджету Верхнянської сільської ради об’єднаної територіальної громади
– у сумі 65,0 тис. грн. (Станьківська ЗОШ І-ІІ ступенів);
- для проведення капітального ремонту та реконструкції котелень:
Галицькому районному бюджету – 112,0 тис. грн. (Капітальний ремонт
опалення Галицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1);
Городенківському районному бюджету – 80,0 тис. грн. (Сороківська ЗОШ
І-ІІІ ступенів);
- для проведення капітального ремонту приміщень:
Богородчанському районному бюджету – 40,0 тис. грн. (Раковецька ЗОШ
І-ІІ ступенів);

Верховинському районному бюджету – 70,0 тис. грн. (Гринявська ЗОШ ІІІІ ступенів);
Долинському районному бюджету – 90,0 тис. грн. (Церківнянська ЗОШ І-ІІ
ступенів);
Коломийському районному бюджету – 70,0 тис. грн. (Ценявська ЗОШ І-ІІ
ступенів);
Тисменицькому районному бюджету – 70,0 тис. грн. (Черніївська ЗОШ І-ІІІ
ступенів);
Тлумацькому районному бюджету – 120,0 тис. грн. (Колінцівський НВК
(ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ);
- для зміцнення матеріально-технічної бази:
Богородчанському районному бюджету – 110,0 тис. грн. (Гутівський НВК
(ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ) – 10,0 тис. грн., Порогівська ЗОШ І-ІІІ ступенів –
100,0 тис. грн.);
Калуському районному бюджету – 50,0 тис. грн. (Ріп`янська ЗОШ І-ІІІ
ступенів – 25,0 тис. грн., Студінська ЗОШ І-ІІ ступенів – 25,0 тис. грн.).
При цьому здійснити передачу бюджетних призначень із загального
фонду
до
бюджету
розвитку
(спеціального
фонду)
на
суму
937,0тис. гривень.
2. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня
2015 року № 1340-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету,
передбачених Міністерству освіти і науки на 2015 рік, та перерозподіл обсягів
освітньої і медичної субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам у
2015 році» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 р.
№ 422-р «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від
16 грудня 2015 р. № 1340-р» погодити зміни до розподілу освітньої субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам в частині спрямування її на
придбання шкільних автобусів (розпорядження обласної державної
адміністрації «Про внесення змін до розпорядження обласної державної
адміністрації від 24.12.2015. № 906 «Про розподіл освітньої та медичної
субвенцій».
3. Внести зміни:
- до частини ІІ пункту 1 протоколу № 14 засідання постійної комісії
обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків від 10.06.2016 р., а саме:
слова та цифри «Коломийському районному бюджету – 40,0 тис. грн.
(Сопівська ЗОШ І-ІІІ ступенів)» замінити на «бюджету Печеніжинської селищної
ради об’єднаної територіальної громади – 40,0 тис. грн. (Сопівська ЗОШ
І-ІІІ ступенів)»;
до пункту 8 протоколу №15 засідання постійної комісії обласної
ради з питань бюджету, фінансів та податків від 17.06.2016 р., а саме:
слова та цифри «Коломийському районному бюджету – 35,0 тис. грн.
(Печеніжинська ЗОШ І-ІІІ ступенів)»замінити на «бюджету Печеніжинської
селищної ради об’єднаної територіальної громади – 35,0 тис. грн.
(Печеніжинська ЗОШ І-ІІІ ступенів)»;
слова та цифри «Коломийському районному бюджету – 5,0 тис. грн.
(Печеніжинська ЗОШ І-ІІІ ступенів)»замінити на «бюджету Печеніжинської
селищної ради об’єднаної територіальної громади – 5,0 тис. грн.
(Печеніжинська ЗОШ І-ІІІ ступенів)».
Голосували:
"за" – 9
"утримались" – 0
"проти" – 0
Рішення прийнято.

3. Слухали: М. Матейка про перерозподіл бюджетних призначень по
департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.
Виступили: П. Книшук, М. Палійчук.
Вирішили: Відповідно до листа обласної державної адміністрації від
12.07.2016 р. № 4192/1/1-16/01-082 погодити перерозподіл видатків обласного
бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень , передбачених
департаменту охорони здоров’я на 2016 рік за КФКВ 081002 "Інші заходи по
охороні здоров’я" по спеціальному фонду (видатки розвитку), зменшивши
бюджетні призначення на виконання заходів програми розвитку первинної
медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до
2020 року на суму 7200,0 тис. гривень та відповідно збільшивши бюджетні
призначення на виконання заходів комплексної програми "Здоров’я населення
Прикарпаття 2013-2020".
Голосували:
"за" – 9
"утримались" – 0
"проти" – 0
Рішення прийнято.
4. Слухали: М. Матейка про внесення змін до календарних планів заходів
на 2016 рік програм галузі "Охорона здоров’я".
Виступили: М. Палійчук.
Вирішили: Відповідно до листа обласної державної адміністрації від
12.07.2016 р. № 5263/1/1-16/01-132 погодити зміни до календарного плану
заходів на 2016 рік регіональних цільових програм галузі "Охорона здоров’я", а
саме:
№
з/п

Назва програми

1

Комплексна
програма
"Здоров’я
населення
Прикарпаття на
2013-2020
роки"

Виконавець

Зміст заходу
1

Департамент
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
2

2

Регіональна
цільова
програма
запобігання та
лікування
серцевосудинних і
судинномозкових
захворювань на
2016-2020 роки

Департамент
охорони
здоров’я
облдержадміністрації,
обласний
клінічний
кардіологічний
диспансер

3

4

Закупівля високовартісного медичного
обладнання та
виробів медичного
призначення для
лікувальнопрофілактичних
закладів області
Закупівля виробів
медичного
призначення (штучні
водії ритму) для
надання допомоги
хворим з серцевосудинними
захворюваннями
Закупівля виробів
медичного
призначення
(оксигенатори) для
надання допомоги
хворим з серцевосудинними
захворюваннями
Закупівля виробів
медичного
призначення (штучні
клапани серця) для
надання допомоги
хворим з серцево-

Термін
виконанн
я

КЕК
В

Зміни,
що вносяться,
+/-

протягом
року

3110

+5000,0

протягом
року

2220

-356,4

протягом
року

2220

-242,0

протягом
року

2220

-201,6

5

судинними
захворюваннями
Закупівля виробів
медичного
призначення (витратні
матеріали) для
надання допомоги
хворим з ССЗ

протягом
року

2220

+800,0

Голосували:
"за" – 9
"утримались" – 0
"проти" – 0
Рішення прийнято.
5. Слухали: М. Матейка про проект рішення обласної ради "Про внесення
змін до комплексної програми "Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020".
Виступили: М. Палійчук.
Вирішили: рекомендувати доопрацювати проект рішення "Про внесення
змін до комплексної програми "Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020".
Голосували:
"за" – 9
"утримались" – 0
"проти" – 0
Рішення прийнято.

6. Слухали: М. Іванишина про внесення змін до обласного бюджету на
2016 рік.
Виступили: М. Палійчук
Вирішили: відповідно до листа облдержадміністрації від 12.07.2016 р.
№ 851/0/2-16/01-132 погодити внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік,
а саме:
1.Здійснити передачу бюджетних призначень на 2016 рік:
1.1.
Зменшити
бюджетні
призначення
управлінню
культури,
національностей та релігій облдержадміністрації за КФКВ 110104 «Видатки на
заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і
мистецтва» на виконання обласної програми «Теплий заклад культури
Прикарпаття» на 2016-2020 роки по загальному фонду (видатки споживання) на
суму 100,0 тис. гривень, по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму
290,0 тис. гривень;
1.2. Збільшити бюджетні призначення департаменту фінансів
облдержадміністрації за КФКВ 250380 «Інші субвенції» по загальному фонду
(видатки споживання) на суму 75,0 тис. гривень, по спеціальному фонду
(видатки розвитку) – 315,0 тис. гривень для надання субвенції
з обласного
бюджету місцевим бюджетам, зокрема:
по загальному фонду (видатки споживання):
Верховинському районному бюджету – в сумі 15,0 тис. гривень на заміну
вікон пропорційно для клубів сіл Пасічне, Перехресне та Чорна Річка;
Галицькому районному бюджету – в сумі 10,0 тис. гривень на заміну
системи опалення в Будинку культури с. Блюдники;
Городенківському районному бюджету – в сумі 20,0 тис. гривень для
встановлення автономного опалення в Будинку культури с. Росохач;

Долинському районному бюджету – в сумі 20,0 тис. гривень: для
впровадження газових конвекторів – 5,0 тис. гривень та ремонту системи
опалення в клубі с. Ангелівка – 15,0 тис. гривень;
Косівському районному бюджету в сумі 10,0 тис. гривень на заміну вікон в
школі мистецтв с. Космач;
по спеціальному фонду (видатки розвитку):
Богородчанському районному бюджету – в сумі 10,0 тис. гривень для
ремонту системи опалення в Будинку культури с. Пороги;
Городенківському районному бюджету – в сумі 30,0 тис. гривень для
придбання котлів в Будинок культури с. Росохач;
Долинському районному бюджету – в сумі 40,0 тис. гривень для
придбання котлів в районний Будинок культури;
Калуському районному бюджету – в сумі 40,0 тис. гривень для
впровадження міні-котелень, газифікації Народного дому с. Лука;
Коломийському районному бюджету – в сумі 40,0 тис. гривень для
придбання котлів в Будинок культури с. Корнич;
Косівському районному бюджету – в сумі 30,0 тис. гривень для
впровадження міні-котелень, газифікації Будинку культури с. Яблунів;
Надвірнянському районному бюджету – в сумі 10,0 тис. гривень для
придбання котлів в Будинок культури с. Перерісль;
Тисменицькому районному бюджету – в сумі 50,0 тис. гривень для заміни
системи опалення в Будинку культури с. Стриганці;
Тлумацькому районному бюджету – в сумі 35,0 тис. гривень для
впровадження міні-котельні, газифікації Народного дому с. Бортники;
Болехівському міському бюджету – в сумі 30,0 тис. гривень для
реконструкції системи опалення в дитячій школі мистецтв м. Болехова.
При цьому збільшити передачу коштів із загального фонду до бюджету
розвитку (спеціального фонду) на суму 25,0 тис. гривень.
2. Здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень,
передбачених
управлінню
культури,
національностей
та
релігій
облдержадміністрації на 2016 рік, перерозподіл видатків шляхом зменшення
кошторисних призначень по спеціальному фонду (видатки розвитку) за КФКВ
120300 «Книговидання» на виконання регіональної цільової програми підтримки
книговидання на 2016-2020 роки на суму 100,0 тис. гривень та відповідно
збільшення їх по загальному фонду (видатки споживання).
При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету
розвитку (спеціального фонду) на суму 100,0 тис. гривень.
Голосували:
"за" – 9
"утримались" – 0
"проти" – 0
Рішення прийнято.
7. Слухали: Л. Кучеру про передачу бюджетних призначень на 2016 рік.
Виступили:
Вирішили: Відповідно до листа обласної державної адміністрації від
20.07.2016 р. № 883/0/2-16/01-132:

1.Зменшити бюджетні призначення управління молоді і спорту обласної
державної адміністрації на суму 11465661,0 грн. згідно з додатком 1;
2. Збільшити бюджетні призначення управлінню спорту обласної
державної адміністрації на суму 11465661,0 тис. грн. згідно з додатком 2.
Голосували:
"за" – 9
"утримались" – 0
"проти" – 0
Рішення прийнято.
8. Слухали: І. Мацькевич про перерозподіл бюджетних призначень по
департаменту соціальної політики облдержадміністрації.
Виступили: М. Палійчук, В. Гладій.
Вирішили: рекомендувати доопрацювати питання, порушене у листі
облдержадміністрації від 07.06.2016 р. № 734/0/2-16/01-132.
Голосували:
"за" – 9
"утримались" – 0
"проти" – 0
Рішення прийнято.
9. Слухали: І. Мацькевич про внесення змін до календарних планів
заходів программ галузі "Соціальний захист".
Виступили: М. Палійчук.
Вирішили: рекомендувати доопрацювати питання, порушене у листі
облдержадміністрації від 07.06.2016 р. № 139/8/1-16/01-132.
Голосували:
"за" – 9
"утримались" – 0
"проти" – 0
Рішення прийнято.
10. Слухали: С. Вінтоновича про внесення змін до календарного плану
заходів на 2016 рік Комплексної програми розвитку агропроимслового
комплексу та сільських територій Івано-Франківської області на 2016-2020 роки.
Виступили: М. Палійчук.
Вирішили: Відповідно до листа обласної державної адміністрації від
13.07.2016 р. № 5620/1/1-16/01-132 погодити зміни до календарного плану
заходів на 2016 рік на виконання Комплексної програми розвитку
агропромислового комплексу та сільських територій Івано-Франківської області
на 2016-2020 роки, а саме:
Зміст заходу
Стабілізація ситуації у тваринництві шляхом
інвестування нових і реконструкції діючих
виробничих потужностей, покращення
селекційної роботи, стимулювання
нарощування поголів’я худоби
(п.3 з.п.)
Всього

Голосували:
"за" – 9
"утримались" – 0
"проти" – 0
Рішення прийнято.

Виконавець

Термін
виконання

Сума змін,
(+/-),
тис. грн.

Департамент
агропромислового
розвитку ОДА

протягом
року

+ 500,0

+ 500,0

11. Слухали: Н. Іваніва про внесення змін до рішень обласної ради та
протоколів засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів
та податків (зміна назв об’єктів).
Виступили:
Г. Карп щодо уточнення назв об’єктів, фінансування яких погоджено на
засіданні постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків
10.06.2016 р. (протокол № 14).
М.
Палійчук
щодо
звернення
депутата
обласної
ради
О. Мельниченко від 21.07.2016 р.
Вирішили:
1. Відповідно до листа обласної державної адміністрації від 22.07.2016 р.
№ 897/0/2-16/01-132:
а). Погодити внесення змін:
- до рішення обласної ради від 18.03.2016 року № 118-4/2016 «Про
розподіл коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 2016 рік», а саме по
об’єкту «Реконструкція другої частини приміщення дитячого садка «Колобок» по
вул. Довга, 189 в с. Сваричів Рожнятівського району» (пункт 101) розпорядника
коштів «Рожнятівський районний бюджет» замінити на «Департамент
будівництва,
житлово-комунального
господарства,
містобудування
та
архітектури облдержадміністрації», назву об’єкту викласти як «Капітальний
ремонт приміщення дитячого садка «Колобок» по вул. Довга, 189, в с. Сваричів
Рожнятівського району Івано-Франківської області»;
- до рішення обласної ради від 10.06.2016 № 194-5/2016 (пункт 4.7),
замінивши назву об’єкту «Капітальний ремонт (заміна вікон) Долинської
загальноосвітньої школи-інтернату в м. Долина» на «Капітальний ремонт
(заміна вікон) Долинської спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ ступенів»;
- до рішення обласної ради від 10.06.2016 № 194-5/2016 «Про внесення
змін до обласного бюджету на 2016 рік» виклавши абзац 3 пункту 4.7 в
наступній редакції «Капітальний ремонт Надвірнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1»;
- до рішення обласної ради від 26.05.2016 № 179/5 (пункту 6.2)
замінивши назву об’єкту «Будівництво другої черги Черченського обласного
навчально-реабілітаційного центру Івано-Франківської обласної ради» на
«Реконструкція Черченського обласного навчально-реабілітаційного центру
Івано-Франківської обласної ради з добудовою корпусу в с. Черче
Рогатинського району Івано-Франківської області».
б). Внести зміни до протоколу засідання постійної комісії обласної ради
з питань бюджету, фінансів та податків від 17.06.2016 року № 15, а саме:
абзац четвертий пункту 2 питання 10 викласти в наступній редакції:
«Капітальний ремонт зовнішніх мереж та споруд водопостачання і
теплопостачання у Вільхівському НВК Городенківського району – 200,0 тис.
гривень».
абзац п’ятий пункту 2.4. питання 11 викласти в наступній редакції
«Капітального ремонту приміщення Городенківської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 –
20 000,0 гривень»;
доповнити пункт 2.4. питання 11 абзацом наступного змісту:
«Капітального ремонту приміщення Городенківської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 –
50 000,0 гривень».
2. Внести зміни у пункт 1 частини ІІ питання 1 протоколу засідання
постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків від
10.06.2016 року № 14, а саме:
слова та цифри "Галицькому районному бюджету – 100,0 тис. гривень
(Галицька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1)" замінити на "Галицькому районному бюджету

– 100,0 тис. гривень (Капітальний ремонт опалення Галицької ЗОШ І-ІІІ ступенів
№ 1)";
слова та цифри "Галицькому районному бюджету – 50,0 тис. гривень
(Галицька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2)" замінити на "Галицькому районному бюджету
– 50,0 тис. гривень (Капітальний ремонт паливних в Галицькій ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 2)";
3. Погодити внесення змін у підпункт 4.7 пункту 4 рішення обласної ради
від 10.06.2016 р. № 194-5/2016 "Про внесення змін до обласного бюджету на
2016 рік", а саме:
кошти в сумі 170,0 тис. гривень, передбачені департаменту будівництва,
житлово-комунального
господарства,
містобування
та
архітектури
облдержадміністрації для капітального ремонту гінекологічного відділення
Косівської ЦРЛ, спрямувати як субвенцію Косівському районному бюджету;
слова та цифри "капітального ремонту приміщення Галицької ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 2 Галицького району – 150,0 тис. гривень" замінити на "капітального
ремонту Галицької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Галицького району – 150,0 тис.
гривень".
Голосували:
"за" – 9
"утримались" – 0
"проти" – 0
Рішення прийнято.
12. Різне
Слухали: Г. Карп про уточнення обласного бюджету на 2016 рік та
перерозподіл бюджетних призначень по управлінню з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи.
Виступили: М. Палійчук.
Вирішили: відповідно до листа облдержадміністрації від 22.07.2016 р.
№ 898/0/2-16/01-132 погодити внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік,
а саме:
1. Врахувати в доходах загального фонду обласного бюджету субвенцію
з Івано-Франківського міського бюджету по КБКД 41035000 “Інші субвенції” в
сумі 286,130 тис. гривень та спрямувати їх обласній раді по загальному фонду
(видатки споживання) за КФКВ 250404 “Інші видатки” для обласного історикопросвітницького товариства “Меморіал” ім. В. Стуса.
2. Врахувати у доходах спеціального фонду обласного бюджету субвенції
з місцевих бюджетів:
Княжолуцького сільського бюджету Долинського району в сумі 10,0 тис.
гривень та спрямувати її департаменту будівництва, житлово-комунального
господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації за КФКВ
150101 “Капітальні вкладення” для будівництва об’єкта "Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів у с. Княжолука Долинського району Івано-Франківської області.
І черга будівництва. (Коригування кошторису)";
Надвірнянського районного бюджету в сумі 48,0 тис. гривень та
спрямувати її департаменту будівництва, житлово-комунального господарства,
містобудування та архітектури облдержадміністрації за КФКВ 150101
“Капітальні вкладення” для капітального ремонту дошкільного навчального
закладу “Ромашка” в селищі Ланчин Надвірнянського району.
3. Відповілно до протоколу засідання Регіональної координаційної ради
(РКР) Швейцарсько-Українського проекту “Підтримка децентралізації в Україні”
DESPRO від 11.07.2016 року № 1 зменшити бюджетні призначення

департаменту міжнародного співробітництва, євроінтеграції та розвитку
туристичної інфраструктури облдержадміністрації за КФКВ 250404 “Інші
видатки” на суму 700,0 тис. гривень і відповідно збільшити їх департаменту
фінансів облдержадміністрації за КФКВ 250380 “Інші субвенції” для надання
субвенцій з обласного бюджету на виконання заходів регіональної цільової
програми впровадження в області ІІІ фази Швейцарсько-Українського проекту
“Підтримка децентралізації в Україні” DESPRO на 2014-2017 роки, а саме:
Долинському районному бюджету – 150,0 тис. гривень (с.Тростянець);
Коломийському районному бюджету – 50,0 тис. гривень (с. Велика
Кам`янка);
Тлумацькому районному бюджету – 350,0 тис. гривень (м.Тлумач –
300,0 тис. гривень, с.Підвербці – 50,0 тис. гривень);
бюджету Верхнянської об`єднаної територіальної громади – 150,0 тис.
гривень.
4. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень по загальному фонду
(видатки споживання) по управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
облдержадміністрації по КФКВ 250404, а саме: зменшити бюджетні
призначення по підпрограмі забезпечення непрацюючого населення області
засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин в сумі
50,0 тис. гривень та відповідно збільшити їх на оплату праці по підпрограмі
утримання обласної системи оповіщення та функціонування мобільнооперативної групи обласної підсистеми єдиної державної системи цивільного
захисту.
Голосували:
"за" – 9
"утримались" – 0
"проти" – 0
Рішення прийнято.

Голова постійної комісії

Микола Палійчук

Секретар постійної комісії

Микола Кузьма

