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 № 21
засідання постійної комісії обласної ради
з питань бюджету, фінансів та податків

від 05.09.2016 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, О.Мельниченко,
В.Попович, Д.Сіреджук
Запрошені:
О.Сич – голова обласної ради;
В.Гладій – перший заступник голови
обласної ради;
Н.Іванів – директор департаменту
будівництва, житлово-комунального
господарства, містобудування та архітектури
облдержадміністрації, депутат обласної
ради;
В.Андріїв – голова громадської організації
"Спілка добровольців АТО Прикарпаття",
позаштатний радник голови обласної ради;
Л.Балагура – т.в.о. директора департаменту
фінансів облдержадміністрації;
В.Кімакович – директор департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації;
І.Мацькевич – заступник директора –
начальник управління соціального захисту
департаменту соціальної політики
облдержадміністрації;
О.Зрайко – заступник начальника управління
міжнародного співробітництва,
євроінтеграції, туризму та інвестицій
облдержадміністрації;

В.Артим – заступник начальника управління
інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю облдержадміністрації;
Р.Михайлюк – начальник обласного
управління водних ресурсів;
М.Гринечко – помічник голови обласної ради.
Брали участь у роботі комісії:
Н.Косаревич – начальник відділу з питань
бюджету та обласних програм виконавчого
апарату обласної ради;
Р.Микитин – заступник начальника 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 календарних планів заходів на 2016 рік
регіональних цільових програм.
2. Про передачу бюджетних призначень на 2016 рік .
3. Про календарний план заходів на 2016 рік Комплексної регіональної
цільової програми розвитку водного господарства на період до 2021 року в
області.
4. Про внесення змін до календарних планів заходів на 2016 рік програм
галузі "Соціальний захист".
5. Про передачу бюджетних призначень на 2016 рік.
6. Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік.
7. Про видатки Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023
роки.
8. Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік.
9. Про перерозподіл бюджетних призначень по департаменту соціальної
політики облдержадміністрації.
10. Різне.
1. Слухали: О.Зрайка про змін до календарних планів заходів на 2016 рік
регіональних цільових програм.
Виступив: М.Палійчук.
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від
15.08.2016 року № 971/0/2-16/01-132 погодити внесення змін до календарних
планів заходів на 2016 рік:
– комплексної регіональної цільової програми розвитку туризму в області
на 2016-2020 роки (додаток 1);
– регіональної цільової програми розвитку міжнародного співробітництва
області на 2016-2020 роки (додаток 2);
– регіональної цільової програми сприяння залученню інвестицій в
економіку Івано-Франківської області на 2016-2020 роки (додаток 3).
Голосували:
"за" – 10

"утримались" – 0
"проти" – 0
Рішення прийнято.
2. Слухали: О.Зрайка про передачу бюджетних призначень на 2016 рік.
Виступив: М.Палійчук.
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від
01.09.2016 року № 1018/0/2-16/01-132 погодити передачу бюджетних
призначень на 2016 рік, а саме зменшити бюджетні призначення департаменту
міжнародного співробітництва, євроінтеграції та розвитку туристичної
інфраструктури облдержадміністрації по загальному фонду за КФКВ 250404
"Інші видатки" на загальну суму 1100,22768 тис. гривень, в т. ч. за КЕКВ 2210 –
536,32514 тис. гривень, КЕКВ 2240 – 418,31513 тис. гривень, КЕКВ 2250 –
117,58741 тис. гривень, КЕКВ 2800 – 28,0 тис. гривень, зокрема, передбачені на
виконання
регіональної
цільової
Програми
розвитку
міжнародного
співробітництва області на 2016-2020 роки – 142,45686 тис. гривень,
комплексної регіональної цільової програми розвитку туризму в області на 20162020 роки – 736,60219 тис. гривень, регіональної цільової Програми сприяння
залученню інвестицій в економіку Івано-франківської області на 2016-2020
роки – 221,16863 тис. гривень, та відповідно збільшити бюджетні призначення
управлінню міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій
облдержадміністрації по загальному фонду за КФКВ "Інші видатки" на суму
1100,22768 тис. гривень для фінансування вищевказаних програм.
Голосували:
"за" – 10
"утримались" – 0
"проти" – 0
Рішення прийнято.
3. Слухали: Р.Михайлюка про календарний план заходів на 2016 рік
Комплексної регіональної цільової програми розвитку водного господарства на
період до 2021 року в області.
Виступив: М.Палійчук.
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від
15.08.2016 року № 972/0/2-16/01-132 погодити календарний план заходів на
2016 рік Комплексної регіональної цільової програми розвитку водного
господарства на період до 2021 року в області (додаток 4).
Голосували:
"за" – 11
"утримались" – 0
"проти" – 0
Рішення прийнято.
4. Слухали: І.Мацькевич про внесення змін до календарних планів заходів
на 2016 рік програм галузі "Соціальний захист".
Виступили: М.Палійчук, В.Андріїв.
Вирішили:
1) відповідно до листа обласної державної адміністрації від 04.08.2016 року
№ 6218/1/1-16/01-132 погодити внесення змін до календарних планів заходів на
2016 рік програм галузі "Соціальний захист" та перерозподіл бюджетних
призначень по департаменту соціальної політики облдержадміністрації
(додатки 5, 6).

2) кошти в сумі 540,0 тис. гривень, що перерозподіляються на виконання
п. 1.7 "Виплата одноразової грошової допомоги на лікування та вирішення
невідкладних соціально-побутових питань жителям області в установленому
порядку" Програми соціального захисту населення Івано-Франківської області у
2012-2016 роках, з обласної програми підтримки сімей загиблих і постраждалих
під час масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року
по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи
перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших
громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній
операції в районах її проведення, затвердженої рішенням обласної ради від
06.06.2014. № 1259-28/2014 (зі змінами), спрямовувати виключно на надання
матеріальних допомог учасникам АТО та членам їх сімей.
Голосували:
"за" – 11
"утримались" – 0
"проти" – 0
Рішення прийнято.
5. Слухали: В.Артима про передачу бюджетних призначень на 2016 рік.
Виступив: М.Палійчук.
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від
31.08.2016 року № 1017/0/2-16/01-132 погодити передачу бюджетних
призначень на 2016 рік, зокрема зменшити бюджетні призначення департаменту
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації
по загальному фонду за КФКВ 120300 "Книговидання" на суму 1039,581 тис.
гривень, КФКВ 250404 "Інші видатки" – 465,79184 тис. гривень та відповідно
збільшити бюджетні призначення управлінню інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації за КФКВ 120300
"Книговидання" – 1039,581 тис. гривень, КФКВ 250404 "Інші видатки" –
465,79184 тис. гривень.
Голосували:
"за" – 11
"утримались" – 0
"проти" – 0
Рішення прийнято.
6. Слухали: Л.Балагуру про внесення змін до обласного бюджету на 2016
рік.
Виступив: М.Палійчук.
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від
29.08.2016 року № 1013/0/2-16/01-132:
1. Погодити перерозподіл обсягу субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу між
місцевими бюджетами (додаток 7).
2. Врахувати в доходах загального фонду обласного бюджету субвенції з
місцевих бюджетів, а саме з:
Богородчанського районного бюджету в сумі 100,0 тис. гривень за КБДБ
41035200 "Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного
періоду" та спрямувати її департаменту освіти, науки та молодіжної політики

облдержадміністрації по спеціальному фонду (видатки розвитку) за КФКВ
070807 "Інші освітні програми" на реалізацію заходів Програми розвитку освіти
Івано-Франківщини на 2016-2023 роки (для централізованого придбання
шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській
місцевості).
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету
розвитку спеціального фонду обласного бюджету на суму 100,0 тис. гривень.
Надвірнянського міського бюджету в сумі 220,0 тис. гривень та спрямувати
її
департаменту
будівництва,
житлово-комунального
господарства,
містобудування
та
архітектури
облдержадміністрації
(для
Служби
автомобільних доріг в області) за КФКВ 170703 "Видатки на проведення робіт,
пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням
автомобільних доріг" для співфінансування поточного ремонту дороги
загального користування місцевого значення Надвірна-Бистриця С090901 (вул.
Кармелюка в м. Надвірна).
3. Врахувати у доходах спеціального фонду обласного бюджету субвенції з
місцевих бюджетів:
Сваричівського сільського бюджету Рожнятівського району в сумі 80,0 тис.
гривень та спрямувати її департаменту будівництва, житлово-комунального
господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації за КФКВ
150101 "Капітальні вкладення" для капітального ремонту приміщення дитячого
садка "Колобок" по вул. Довга, 189 в с. Сваричів;
Марковецького сільського бюджету Тисменицького району в сумі 57,6 тис.
гривень та спрямувати її департаменту будівництва, житлово-комунального
господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації (для Служби
автомобільних доріг в області) за КФКВ 170703 "Видатки на проведення робіт,
пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням
автомобільних доріг" для співфінансування поточного ремонту дороги Н-10
Стрий-Мамалига км 103+900 – км 206+402;
Тисменицького районного бюджету в сумі 150,0 тис. гривень та спрямувати
її
департаменту
будівництва,
житлово-комунального
господарства,
містобудування та архітектури облдержадміністрації за КФКВ 150101 "Капітальні
вкладення", а саме:
для будівництва дитячого садка в с. Черніїв Тисменицького району –
100,0 тис. гривень;
для реконструкції з добудовою дитячого садка в селищі Лисець
Тисменицького району – 50,0 тис. гривень;
на виконання заходів комплексної програми "Здоров’я населення
Прикарпаття 2013-2020" з метою придбання комп’ютерного томографа для
обласної дитячої клінічної лікарні та спрямувати їх департаменту охорони
здоров’я облдержадміністрації по спеціальному фонду (видатки розвитку) за
КФКВ 081002 "Інші заходи по охороні здоров’я", а саме з:
Верховинського районного бюджету в сумі 20,0 тис. гривень;
Косівського районного бюджету – 50,0 тис. гривень;
Надвірнянського районного бюджету – 200,0 тис. гривень;
Рожнятівського районного бюджету – 100,0 тис. гривень;
бюджету Верхнянської об’єднаної територіальної громади – 100,0 тис.
гривень;
бюджету Старобогородчанської об’єднаної територіальної громади –
100,0 тис. гривень.
4. Спрямувати кошти з резервного фонду обласного бюджету, як
субвенцію:
– Богородчанському районному бюджету в сумі 3,0 тис. гривень для
надання допомоги жителю села Кричка Богородчанського району

Трофанюку В. В. на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею
17 червня 2016 року (розпорядження облдержадміністрації та обласної ради від
11.08.2016 року № 548/685-р.);
– Верховинському районному бюджету в сумі 3,0 тис. гривень для надання
допомоги жительці села Устеріки Верховинського району Танасійчук П. Т. на
відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею 10 березня 2016 року
(розпорядження облдержадміністрації та обласної ради від 15.08.2016 року
№ 554/688-р.).
5. Внести зміни до пункту 1 протоколу постійної комісії обласної ради з
питань бюджету, фінансів та податків від 12.08.2016 р. № 20, а саме:
1) у абзаці 1 вилучити слова "по спеціальному фонду (видатки розвитку)";
2) у абзаці 2 слова та цифри "Рожнятівському районному бюджету в сумі
979,9 тис. гривень" замінити на "Рожнятівському районному бюджету по
загальному фонду (видатки споживання) в сумі 36,3 тис. гривень та по
спеціальному фонду (видатки розвитку) – 943,6 тис. гривень";
3) у абзаці 15 слова та цифри "Надвірнянському районному бюджету в сумі
197,4 тис. гривень" замінити на "Надвірнянському районному бюджету по
загальному фонду (видатки споживання) в сумі 197,4 тис. гривень";
4) у абзаці 18 слова та цифри "Коломийському районному бюджету в сумі
170,550 тис. гривень" замінити на "Коломийському районному бюджету по
спеціальному фонду (видатки розвитку) сумі 170,550 тис. гривень";
5) у абзаці 22 цифру "1347,850" замінити на "1114,150".
6. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.07.2016 р.
№ 518 "Про внесення змін у додатки 1 - 3 до постанови Кабінету Міністрів
України від 24 червня 2016 р. № 395":
6.1. внести зміни до рішення обласної ради від 12.08.2016 р. № 248-7/2016
"Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік", а саме:
– у абзаці 1 та 4 підпункту 5 пункту 1.1. цифру "52568,653" замінити на
"46483,053";
– у абзаці 3 підпункту 5 пункту 1.1. цифру "41568,653" замінити на
"35483,053";
6.2. врахувати у доходах обласного бюджету по загальному фонду
субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо соціально-економічного розвитку за КБКД 41034500 в сумі 11815,349 тис.
гривень та спрямувати її по спеціальному фонду (видатки розвитку)
департаменту
будівництва,
житлово-комунального
господарства,
містобудування та архітектури облдержадміністрації.
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету
розвитку спеціального фонду в сумі 11815,349 тис. гривень.
7. Внести зміни до рішення обласної ради від 12.08.2016 р. № 248-7/2016
"Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік", а саме:
1) у пункті 3.6.:
– абзац 9 вилучити;
– доповнити позицією:
"за КФКВ 170703 "Видатки на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом,
реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг" по загальному
фонду для поточного ремонту вул. Березівська в с. Угринів Тисменицького
району – 50,0 тис. гривень;
– у абзаці 24 цифру "6676,0" замінити на "6626,0".
2) у пункті 3.7.:
– вилучити позицію "поточного ремонту приміщень санвузлів, системи
водопостачання, каналізації та заміни дверей в Яблунівському ДНЗ "Писанка"
Косівського району – 150,0 тис. гривень";

– доповнити позицією "Косівському районному бюджету по загальному
фонду (видатки споживання) для поточного ремонту приміщень санвузлів,
системи водопостачання, каналізації та заміни дверей в Яблунівському ДНЗ
"Писанка" Косівського району – 150,0 тис. гривень";
– у абзаці 24 цифру "2032,0" замінити на "1882,0".
Голосували:
"за" – 11
"утримались" – 0
"проти" – 0
Рішення прийнято.
7. Слухали: В.Кімаковича про видатки Програми розвитку освіти ІваноФранківщини на 2016-2023 роки.
Виступили: В.Попович, О.Сич, О.Мельниченко, М.Палійчук.
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від
05.09.2016 року № 1033/0/2-16/01-132 погодити:
– розподіл комп’ютерної техніки, придбаної в рамках виконання
підпрограми 6 "Інформатизація та комп’ютеризація загальної середньої освіти"
(додаток 8);
– розподіл шкільних меблів, придбаних в рамках виконання підпрограми 2
"Розвиток загальної середньої освіти" (додаток 9);
– внесення змін до переліку заходів на 2016 рік Програми розвитку освіти
Івано-Франківщини на 2016-2023 роки (додаток 10).
– департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації
врахувати потребу Старолисецької та Радчанської загальноосвітніх шкіл
І-ІІІ ступенів Тисменицького району у новій комп’ютерній техніці при її
наступному розподілі;
– на черговому засіданні консультативної ради з питань місцевого
самоврядування звернути увагу голів районних рад та міських голів міст
обласного значення на те, щоб усі бюджетні питання, які стосуються
відповідного району та міста узгоджувалися з депутатами обласної ради, які
обрані в округах від цих районів та міст.
Голосували:
"за" – 11
"утримались" – 0
"проти" – 0
Рішення прийнято.
8. Слухали: Л.Балагуру про внесення змін до обласного бюджету на 2016
рік.
Виступив: М.Палійчук.
Вирішили:
1) відповідно до листа обласної державної адміністрації від 02.09.2016 року
№ 1027/0/2-16/01-132:
1.Врахувати у доходах спеціального фонду обласного бюджету субвенцію
з Креховицького сільського бюджету Рожнятівського району в сумі 10,0 тис.
гривень та спрямувати її департаменту будівництва, житлово-комунального
господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації за КФКВ
170703 "Видатки на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом,
реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг" для
фінансування об’єкту "Капітальний ремонт мостового переходу на

автомобільній дорозі (а/д Стрий-Мамалига) – смт. Рожнятів, км 0+751 в
с. Креховичі Рожнятівського району".
2. Внести зміни до рішення обласної ради від 12.08.2016 р. № 248-7/2016
"Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік", а саме:
1) у пункті 3.1.:
– у абзацах 1 та 4 цифру "5880,0" замінити на "1680,0";
– у абзаці 3 цифру "5700,0" замінити на "1500,0" та цифру "5600,0"
замінити на "1400,0";
2) у пункті 3.6.:
–- у абзаці 4 цифру "2700,0" замінити на цифру "2080,0";
– абзац 7 вилучити;
– доповнити позицією:
"за КФКВ 170703 "Видатки на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом,
реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг" по загальному
фонду у сумі 5000,0 тис. гривень для поточного ремонту автомобільної дороги
Р-24 Татарів - Кам’янець-Подільський (для Служби автомобільних доріг в
області)";
– у абзаці 24 зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету
розвитку спеціального фонду на 800,0 тис. гривень.
Голосували:
"за" – 11
"утримались" – 0
"проти" – 0
Рішення прийнято.
2) відповідно до листа обласної державної адміністрації від 05.09.2016 року
№ 1032/0/2-16/01-132 врахувати у доходах спеціального фонду обласного
бюджету субвенцію з Богородчанського районного бюджету в сумі 289,5 тис.
гривень та спрямувати її департаменту будівництва, житлово-комунального
господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації (для Служби
автомобільних доріг в області) за КФКВ 170703 «Видатки на проведення робіт,
пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням
автомобільних доріг» для капітального ремонту моста на км 15+952
автомобільної дороги загального користування державного значення
Богородчани – Гута в с. Раковець
Голосували:
"за" – 11
"утримались" – 0
"проти" – 0
Рішення прийнято.
9. Слухали: І.Мацькевич про перерозподіл бюджетних призначень по
департаменту соціальної політики облдержадміністрації.
Виступили: В.Андріїв, М.Палійчук.
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від
05.09.2016 року № 1031/0/2-16/01-132 погодити перерозподіл бюджетних
призначень по департаменту соціальної політики облдержадміністрації, а саме
зменшити бюджетні призначення по загальному фонду за КФКВ 090412 "Інші
видатки на соціальний захист населення" КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню"
на суму 150,0 тис. гривень та відповідно збільшити їх за КФКВ 090412 КЕКВ
2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не
віднесені до заходів розвитку".

Голосували:
"за" – 10
"утримались" – 0
"проти" – 0
Рішення прийнято.
10. Різне.
10.1. Слухали: Н.Іваніва про внесення змін до рішень обласної ради.
Виступив: М.Палійчук.
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від
02.09.2016 року:
1) погодити внесення змін до рішення обласної ради від 18.03.2016.
№ 118-4/2016 "Про розподіл коштів бюджету розвитку обласного бюджету на
2016 рік" та до 4.7 рішення обласної ради від 10.06.2016. № 194-5/2016 "Про
внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік", зокрема кошти в сумі 1194,0
тис. гривень, передбачені департаменту будівництва, житлово-комунального
господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації на
капітальний ремонт дитячого садка в с. Гринява Верховинського району
спрямувати на фінансування таких об’єктів:
– будівництво дитячого садка в с. Гринява Верховинського району (в т. ч.
виготовлення ПКД) – 199,0 тис. гривень;
– капітальний ремонт дитячого садка в с. Пробійнівка Верховинського
району – 995,0 тис. гривень;
2) погодити внесення змін до пункту 2.5 рішення обласної ради від
25.06.2016. № 179-5/2016 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2016
рік", а саме кошти в сумі 550,0 тис. гривень, передбачені департаменту
будівництва,
житлово-комунального
господарства,
містобудування
та
архітектури облдержадміністрації на проведення поточного ремонту дороги
загального користування місцевого значення Ворохта-Вороненко (в т. ч. у с.
Вороненко від залізничного вокзалу до ЗОШ) (для Служби автомобільних доріг в
області), спрямувати як субвенцію з обласного бюджету Яремчанському
міському бюджету на поточний ремонт дороги загального користування
місцевого значення Ворохта-Вороненко (на ділянці від залізничного вокзалу до
школи у с. Вороненко Яремчанської міської ради).
Голосували:
"за" – 10
"утримались" – 0
"проти" – 0
Рішення прийнято.
10.2. Слухали: В.Кімаковича про перерозподіл бюджетних призначень по
департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації.
Виступив: М.Палійчук.
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від
01.09.2016 року № 5334/1/1-16/01-132 погодити передачу бюджетних
призначень в межах видатків споживання, передбачених департаменту освіти,
науки та молодіжної політики облдержадміністрації на 2016 рік по загальному
фонду, зокрема зменшити бюджетні призначення за КФКВ 070302
"Загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без
піклування батьків" на суму 7789,4 тис. гривень, в т. ч. оплата праці –
4334,5 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1238,4 тис.

гривень та відповідно збільшити видатки за КФКВ 070304 "Спеціальні
загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з
вадами у фізичному чи розумовому розвитку" на суму 7789,4 тис. гривень, в т. ч.
оплата праці – 4334,5 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв –
1238,4 тис. гривень.
На момент передачі здійснити передачу касових видатків та залишків
коштів на реєстраційних рахунках, відкритих розпорядником коштів (ІваноФранківська обласна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів ІваноФранківської обласної ради) в органах Державної казначейської служби України,
та непогашені бюджетні зобов’язання.
Голосували:
"за" – 10
"утримались" – 0
"проти" – 0
Рішення прийнято.

Голова постійної комісії

Микола Палійчук

Секретар постійної комісії

Микола Кузьма

Додаток 1
до протоколу постійної комісії
обласної ради з питань
бюджету, фінансів та податків
від 05.09.2016 року № 21

Внесення змін до календарного плану заходів на 2016 рік
комплексної регіональної цільової програми розвитку туризму в області на 2016-2020 роки
(нова редакція)
№
з/п

Назва заходу

Термін
виконання

Орієнтовні
обсяги
фінансування,
тис.грн.

Управління міжнародного
співробітництва,
євроінтеграції, туризму та
інвестицій
облдержадміністрації

протягом
року

50,0

-//-

-//-

90,0

-//-

-//-

5,0

-//-

-//-

5,0

-//-

-//-

20,0

-//-

-//-

30,0

-//-//-

-//-//-

50,0
40,0

-//-

-//-

10,0

Виконавець

Підпрограма 1. Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури
Виготовлення (оновлення) і встановлення вказівників, інформаційних щитів та знаків до
1
основних туристично-екскурсійних об’єктів, туристичних атракцій, санітарних місць, закладів
розміщення і харчування, транспортних вузлів (п. 1.1)
Визначення та облаштування місць для стоянок туристичного автотранспорту, кемпінгів,
санітарних місць при в’їзді в туристичні центри, біля основних туристично-екскурсійних об’єктів
2
(з’їзди, вказівники об’єктів та режиму стоянок, пункти туристичної інформації, санітарно-гігієнічні
вузли тощо) (п. 1.2)
у т. ч.:
визначення та облаштування місця для створення стоянки туристичного автотранспорту на
шляху до Манявського водоспаду
облаштування криниці Івана Франка с. Криворівня
Здійснення заходів з впорядкування територій рекреаційного призначення, туристських
3
маршрутів, об’єктів. Проведення знакування, маркування, паспортизації маршрутів і екологічних
стежок (п. 1.3)
Сприяння розвитку організованого туризму та рекреаційної діяльності на територіях природно4
заповідного фонду області. Проведення екологічних акцій щодо очищення берегів річок та
територій рекреаційного призначення (п. 1.4)
5
Будівництво та впорядкування туристичних притулків з облштуванням місць відпочинку (п. 1.5)
6
Розвиток туристичної інфраструктури Дністровського каньйону (п. 1.11)
Підтримка створення наметових містечок та хостелів для дітей та молоді на території області
7
(п. 1.12)

продовження додатка 1

№
з/п

Назва заходу

Виконавець

Термін
виконання

Орієнтовні
обсяги
фінансування,
тис.грн.

Управління міжнародного

Сприяння реалізації проектів міжнародної технічної допомоги та програм із залученням коштів
співробітництва,
протягом
євроінтеграції, туризму та
8
іноземних донорських організацій. Підтримка реалізації проектів неприбуткових громадських
року
інвестицій
організацій у сфері туризму (п. 1.14)
облдержадміністрації
Підпрограма 2. Розвиток і диверсифікація туристичного продукту, підвищення якості послуг
Спорудження та облаштування оглядових майданчиків, місць панорамного огляду основних
9
-//-//туристичних та екскурсійних об'єктів області з дотриманням вимог безпеки (п. 2.2)
Сприяння збереженню і облаштуванню природних та культурно-історичних пам’яток (у т.ч.
10
-//-//пам’яток ЮНЕСКО) (п. 2.3)
Створення та інфраструктурне облаштування центрів етнотуризму (бойківське, гуцульське,
11 опільське, покутське автентичні “поселення”, хата-ґражда в с. Яворів Косівського району)
-//-//(п. 2.4)
Відновлення криївок як центрів патріотичного виховання: с. Рудники Снятинського району;
12 с. Воронів Рогатинського району; с. Грабівка Калуського району; с. Зелене Надвірнянського
-//-//району; с. Липа Долинського району (п. 2.5)
у т. ч.:
облаштування криївки по туристичному маршруту "Шляхами партизанської слави" (Бункер
-//-//провідника ОУН-УПА Ярослава Мельника "Роберта")
реалізація проекту "Відновлення історичної пам'яті" (криївка с. Рудники Снятинського району)
-//-//Сприяння розробці та популяризації туристських маршрутів за видами туризму (фестивальний
13 (подієвий), велотуризм, етнотуризм, культурний, кулінарний, релігійний, паломницький,
-//-//промисловий, військовий тощо) (п. 2.6)
Сприяння розробці та популяризації туристичних продуктів з використанням нематеріальної
14 культурної спадщини. Створення творчих майстерень декоративно-ужиткового мистецтва
-//-//різних напрямків для проведення майстер-класів (п. 2.8)
Організація та проведення курсів, семінарів, тренінгів для представників туристично15 рекреаційної сфери (у т. ч. для господарів приватних садиб та осіб, які займаються або
-//-//планують займатись сільським, зеленим туризмом) (п. 2.9)
Оперативне реагування на випадки виникнення надзвичайних ситуацій, ефективне та
16 своєчасне рятування туристів. Створення умов для забезпечення безпеки туристів і
-//-//екскурсантів (п. 2.12)

50,0

80,0
35,0
25,0

20,0

10,0
10,0
10,0

10,0

10,0

80,0

продовження додатка 1

№
з/п

Назва заходу

Виконавець

Термін
виконання

Орієнтовні
обсяги
фінансування,
тис.грн.

Управління міжнародного
співробітництва,
євроінтеграції, туризму та
інвестицій
облдержадміністрації

протягом
року

15,0

-//-

-//-

50,0

-//-

-//-

5,0

-//-

-//-

100,0

-//-

-//-

90,0

-//-

-//-

60,0

-//-

-//-

70,0

Підпрограма 3. Промоція туристичного потенціалу
17

Розвиток мережі та сприяння роботі туристично-інформаційних центрів та пунктів,
встановлення сенсорних інформаційних кіосків (п. 3.1)

Організація та участь у нарадах, круглих столах, семінарах, конференціях з питань розвитку
туризму (п. 3.2)
Проведення заходів, присвячених відзначенню в області Всесвітнього дня туризму та Дня
19
туризму в Україні (п. 3.3)
Створення та поширення рекламно-інформаційної та науково-методичної продукції.
20
Виготовлення стендів для рекламно-інформаційної продукції (п. 3.4)
Організація та проведення в області туристичних заходів, у т.ч. фестивалів, конференцій,
21
круглих столів, змагань, акцій тощо з метою розвитку внутрішнього туризму (п. 3.5)
Організація та проведення ознайомлювальних турів для представників туристичних фірм,
22 засобів масової інформації з України і з-за кордону, інших рекламних та інформаційних акцій в
межах області з підтримки внутрішнього та в’їзного туризму (п. 3.6)
Представлення області на національних і міжнародних туристичних виставках в Україні та за
23
кордоном, в тому числі представлення інвестиційних пропозицій на цих та інших заходах (п. 3.7)
ВСЬОГО
18

1 000 000,0

Додаток 2
до протоколу постійної комісії
обласної ради з питань
бюджету, фінансів та податків
від 05.09.2016 року № 21

Внесення змін до календарного плану заходів на 2016 рік
регіональної цільової Програми розвитку міжнародного співробітництва області на 2016-2020 роки
(нова редакція)
№
з/п

Назва заходу

Виконавець

Термін
виконання

Обсяг
фінансування,
тис. грн.

1

Реалізація положень міжрегіональних угод, укладених з адміністративнотериторіальними одиницями іноземних держав: Опольське воєводство,
Підкарпатське воєводство, Любуське воєводство, (Республіка Польща); повіт
Сучава, повіт Васлуй, повіт Марамуреш (Румунія); Кахетинський край (Грузія);
земля Тіроль (Австрійська Республіка); провінція Шаньсі (КНР); провінція
Альберта (Канада). Організація прийому і перебування в області делегацій з
регіонів-партнерів, закордонні візити представників області

управління міжнародного співробітництва,
євроінтеграції, туризму та інвестицій
облдержадміністрації, постійні комісії
обласної ради

протягом
року

70,0

2

Започаткування міжрегіонального співробітництва з регіонами іноземних країн
з метою розширення географії міжнародних зв’язків області

протягом
року

20,0

протягом
року

50,0

управління міжнародного співробітництва,
євроінтеграції, туризму та інвестицій
облдержадміністрації, постійні комісії
обласної ради

протягом
року

15,0

управління міжнародного співробітництва,
євроінтеграції, туризму та інвестицій
облдержадміністрації, постійні комісії
обласної ради

протягом
року

10,0

3

4

5

Забезпечення прийому і перебування в області представників дипломатичних
установ, акредитованих в Україні, міжнародних організацій, іноземних
компаній та підприємств тощо
Сприяння у налагодженні зв’язків між об’єднаннями українців за кордоном:
творчими колективами, організаціями літераторів, художників, музеями,
бібліотеками, туристичними організаціями та Івано-Франківською областю
(Республіка Білорусь, Румунія, Угорська Республіка, Республіка Польща,
Хорватія, Сербія тощо)
Презентація економічного, інвестиційного і туристичного потенціалу області в
дипломатичних представництвах України в країнах перебування

управління міжнародного співробітництва,
євроінтеграції, туризму та інвестицій
облдержадміністрації, постійні комісії
обласної ради
управління міжнародного співробітництва,
євроінтеграції, туризму та інвестицій
облдержадміністрації, постійні комісії
обласної ради

продовження додатка 2
№
з/п

Назва заходу

Участь у заходах міжнародного характеру та проведення заходів в області
(забезпечення прийому і перебування) з метою формування позитивного
6
іміджу регіону (презентації, наради, форуми, зустрічі, ярмарки, семінаринавчання, круглі столи, конференції, бізнес-зустрічі, бізнес-місії, стажування,
тренінги, навчальні виїзди тощо)
Випуск презентаційних матеріалів про область (буклетів, інформаційних
листків, флаєрів, листівок, вимпелів, плакатів, пакетів, ручок, блокнотів,
постерів, компакт-дисків, інших інформаційних матеріалів, поновлення
7
інформаційних стендів; створення відео- та інших презентаційних матеріалів
про область українською та іноземними мовами тощо)
Проведення святкування Дня Європи та днів ЄС (організація та проведення
культурно-масових заходів в м. Івано-Франківську, районний центрах області
8
та центрах добровільно об’єднаних територіальних громад)
Участь та проведення заходів щодо підготовки проектів міжнародної технічної
допомоги і транскордонного співробітництва в рамках Європейського
9
інструменту сусідства та партнерства, Східного партнерства, SIDA та інших
міжнародних донорів
Партнерська участь області в проектах програм міжнародної технічної
10 допомоги з метою покращення інфраструктури та забезпечення умов для
подальшого сталого розвитку
Всього:

Виконавець

Термін
виконання

Обсяг
фінансування,
тис. грн.

управління міжнародного співробітництва,
євроінтеграції, туризму та інвестицій
облдержадміністрації, постійні комісії
обласної ради

протягом
року

50,0

управління міжнародного співробітництва,
євроінтеграції, туризму та інвестицій
облдержадміністрації, постійні комісії
обласної ради

протягом
року

20,0

управління міжнародного співробітництва,
євроінтеграції, туризму та інвестицій
облдержадміністрації, постійні комісії
обласної ради

протягом
року

10,0

управління міжнародного співробітництва,
євроінтеграції, туризму та інвестицій
облдержадміністрації, постійні комісії
обласної ради

протягом
року

25,0

управління міжнародного співробітництва,
євроінтеграції, туризму та інвестицій
облдержадміністрації, постійні комісії
обласної ради

протягом
року

80,0
350,0

Додаток 3
до протоколу постійної комісії
обласної ради з питань
бюджету, фінансів та податків
від 05.09.2016 року № 21

Внесення змін до календарного плану заходів на 2016 рік
регіональної цільової Програми сприяння залученню інвестицій в економіку Івано-Франківської області на 2016-2020 роки
(нова редакція)
№
з/п

Назва заходу

Участь у заходах і проведення заходів з обговорення та узагальнення проблем,
які негативно впливають на інвестиційний клімат та стримують процес
інвестування (п. 5)
Участь у заходах і проведення заходів з налагодження нових зв’язків з
інвесторами, представлення економічного, інвестиційного та експортного
потенціалу, промоція області і конкретних інвестиційних продуктів, вивчення
2
досвіду залучення інвестицій (виставки, виставкові акції, форуми, ярмарки, торгові
місії, роуд-шоу, бізнес-зустрічі, візити, засідання, наради, конференції,
презентації, переговори тощо) (п. 22)
Створення/виготовлення і підтримка інформаційних і презентаційних
ресурсів/матеріалів, зокрема, буклетів, компакт-дисків, флаєрів, постерів,
планшетів, інформаційних програм і роликів, відеофільмів, плакатів, банерів,
3
стендів, інвестиційних карт, веб-сайтів, інших презентаційних матеріалів про
економічний потенціал, інвестиційний клімат, можливості залучення інвестицій в
економіку області і для промоції конкретних інвестиційних продуктів (проектів) та
поширення матеріалів серед потенційних інвесторів (п. 23)
Проведення засідань, нарад, конференцій, семінарів, навчань, тренінгів, конкурсів
4
з питань підготовки інвестиційних продуктів, залучення інвестицій, інвестиційної
діяльності; участь в аналогічних заходах за межами області (п. 25)
Інформаційно-технічне забезпечення виконання програми (виготовлення
інформаційних, в т.ч. статистичних, аналітичних матеріалів з питань залучення
прямих іноземних інвестицій, діяльності підприємств з іноземними інвестиціями,
5
перелік об’єктів незавершеного будівництва комерційного призначення тощо),
поліпшення матеріально-технічного забезпечення для ведення баз даних,
підготовки презентацій тощо) (п. 28)
Всього:
1

Виконавець

Термін
виконання

Обсяг
фінансування,
тис. грн.

управління міжнародного співробітництва,
євроінтеграції, туризму та інвестицій
облдержадміністрації

протягом
року

5,0

управління міжнародного співробітництва,
євроінтеграції, туризму та інвестицій
облдержадміністрації

протягом
року

100,0

управління міжнародного співробітництва,
євроінтеграції, туризму та інвестицій
облдержадміністрації

протягом
року

270,0

управління міжнародного співробітництва,
євроінтеграції, туризму та інвестицій
облдержадміністрації

протягом
року

45,0

управління міжнародного співробітництва,
євроінтеграції, туризму та інвестицій
облдержадміністрації

протягом
року

15,0

435,0

Додаток 4
до протоколу постійної комісії
обласної ради з питань
бюджету, фінансів та податків
від 05.09.2016 року № 21

Календарний план заходів на 2016 рік
Комплексної регіональної цільової програми розвитку водного господарства на період до 2021 року в області
№
з/п
1
2
3

Назва сільської ради

Сума, тис. грн.

Виконавець заходів

109,4

Івано-франківське МУВГ

79,2

Коломийське МУВГ

Виготовлення проектно-кошторисної документації

11,4

Івано-Франківське обласне управління
водних ресурсів

Всього:

200,0

с. Стриганці Стриганецької сільської ради
Тисменицького району
с. Бучачки Балинцівської сільської ради
Снятинського району

Додаток 5
до протоколу постійної комісії
обласної ради з питань
бюджету, фінансів та податків
від 05.09.2016 року № 21

Внесення змін до календарного плану заходів на 2016 рік
обласної програми підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій громадського протесту в період з
21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі
добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та
інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення,
затвердженої рішенням обласної ради від 06.06.2014. № 1259-28/2014 (зі змінами)
Найменування коду
тимчасової
класифікації видатків
та кредитування
місцевих бюджетів

Назва заходу

Оздоровлення, першочергово, у санаторно-курортних
закладах області та інших областей (за зверненням
090412
заявників) постраждалих учасників масових акцій
громадського протесту, які потребують оздоровлення
(п. 2.7 з.п.)
Оздоровлення, першочергово, у санаторно-курортних
закладах області та інших областей (за зверненням
заявників) постраждалих учасників бойових дій, осіб,
які перебувають чи перебували у складі добровольчих
090412
формувань, що утворилися для захисту незалежності,
суверенітету та територіальної цілісності України, та
інших громадян, які залучалися і брали безпосередню
участь в антитерористичній операції в районах її
проведення, які потребують оздоровлення (п.3.11 з.п.)
Здійснення щомісячної виплати дітям до 18 років та
неповнолітнім братам і сестрам загиблих під час
масових акцій громадського протест в період з
090412
21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року в
розмірі прожиткового мінімуму, визначеного Закону
України Про Державний бюджет України на
відповідний рік (п. 2.13. з.п.)
Всього за КТКВК 091412

Виконавець

Термін
виконання

Сума,
тис.грн.

Департаменти соціальної політики,
охорони здоров’я обласної державної
адміністрації, районні державні
адміністрації, виконавчі комітети міських
рад міст обласного значення

впродовж року

-40,0

Департаменти соціальної політики,
охорони здоров’я обласної державної
адміністрації, районні державні
адміністрації, виконавчі комітети міських
рад міст обласного значення

впродовж року

-580,0

Департаменти соціальної політики,
фінансів, освіти,науки мА молодіжної
політики обласної державної
адміністрації, районні державні
адміністрації, виконавчі комітети міських
рад міст обласного значення

впродовж року

+80,0

-540,0

Додаток 6
до протоколу постійної комісії
обласної ради з питань
бюджету, фінансів та податків
від 05.09.2016 року № 21

Внесення змін до календарного плану заходів на 2016 рік
Комплексної програми соціального захисту населення у 2012-2016 роках,
затвердженої рішення обласної ради від 23.11.2012. № 718-19/2012 (зі змінами)
Найменування
коду тимчасової
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

090412

Назва заходу

Здійснення заходів для поліпшення стану пожежної
безпеки та цивільного захисту в закладах системи
соціального захисту населення (п. 8.1.4 з. п.)

Виплата одноразової грошової допомоги на лікування
та вирішення невідкладних соціально-побутових
090412
питань жителям області в установленому порядку
(п.1.7 з.п.)
Всього за КТКВК 090412

Виконавець

Департамент соціальної політики
облдержадміністрації,
райдержадміністрації, виконкоми міських
рад міст обласного значення
Департамент соціальної політики
облдержадміністрації,
райдержадміністрації, виконкоми міських
рад міст обласного значення

Термін
виконання

Сума,
тис.грн.

впродовж року

+400,0

впродовж року

+890,0
+1290,0

Додаток 7
до протоколу постійної комісії
обласної ради з питань
бюджету, фінансів та податків
від 05.09.2016 року № 21

Перерозподіл
обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у 2016 році

Назва районного, міського
бюджету
Богородчанський
Верховинський
Галицький
Городенківський
Долинський
Калуський
Коломийський
Косівський
Надвірнянський
Рогатинський
Рожнятівський
Снятинський
Тисменицький
Тлумацький
м. Болехів
м. Бурштин
м. Івано-Франківськ
м. Калуш
м. Коломия
м. Яремче
ВСЬОГО

Сума,
тис. гривень
57,440
-986,839
-138,573
-49,548
-297,756
227,000
65,672
409,174
1347,400
-243,469
97,598
184,800
6,194
-61,072
70,400
-1,200
-2,122
1,700
-5,750
-681,049
0,000

Додаток 8
до протоколу постійної комісії
обласної ради з питань
бюджету, фінансів та податків
від 05.09.2016 року № 21

Розподіл комп’ютерної техніки
між загальноосвітніми навчальними закладами Івано-Франківської області
№

Назва районів, міст

1

Богородчанський

2

Верховинський

3

Галицький

4

Городенківський

5

Долинський

6

Калуський

7

Коломийський

8

Косівський

9

Надвірнянський

10
11
12

Рогатинський
Рожнятівський
Снятинський

13

Тисменицький

14
15

Тлумацький
м. Болехів

16

м. Бурштин

17

м. Івано-Франківськ

18
19

м. Калуш
м. Коломия

20

м. Яремче

Всього комп’ютерної техніки

Назва навчального закладу
Росільняннська ЗОШ І-ІІІ ст.
Солотвинський НВК "ЗОШ-ліцей"
Великоходацька ЗОШ І-ІІ ст.
Красницька ЗОШ І-ІІ ст.
Залуквянська ЗОШ І-ІІІ ст.
Блюдниківська ЗОШ І-ІІІ ст.
Городенківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2
Тишківська ЗОШ І-ІІІ ст.
Церківнянська ЗОШ І-ІІ ст.
Великотур'янський НВК "ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ"
Староугринівська ЗОШ І-ІІІ ст.
Добровлянський НВК І-ІІІ ст.
Замулинецький НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ"
Черемхівська ЗОШ І-ІІ ст.
Кобаківська ЗОШ І-ІІІ ст.
Битківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1
Чорнопотоківська ЗОШ І-ІІІ ст.
Пуківська ЗОШ І-ІІІ ст.
Нижньострутинська ЗОШ І-ІІІ ст.
Рудниківська ЗОШ І-ІІІ ст.
Підліська ЗОШ І-ІІІ ст.
Клубовецька ЗОШ І-ІІІ ст.
Живачівський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ"
Болехівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1
Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1
Бурштинська гімназія
Івано-Франківський природничоматематичний ліцей
Калуська ЗОШ І ст. № 11
Коломийська ЗОШ І-ІІІ ст. № 3
Микуличинська ЗОШ І-ІІІ ст.
Яблуницька ЗОШ І-ІІІ ст.

Кількість
ПК
6
6
6
6
6
6
11
6
1
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
186

Додаток 9
до протоколу постійної комісії
обласної ради з питань
бюджету, фінансів та податків
від 05.09.2016 року № 21

Розподіл шкільних меблів
між загальноосвітніми навчальними закладами Івано-Франківської області

№

Назва районів, міст

1

Богородчанський

2

Верховинський

3

Галицький

4

Городенківський

5

Долинський

6

Калуський

7

Коломийський

8

Косівський

9

Надвірнянський

10

Рогатинський

11

Рожнятівський

12

Снятинський

13

Тисменицький

14

Тлумацький

15

м. Болехів

Назва навчального закладу
Іваниківська ЗОШ І-ІІІ ст.
Раковецька ЗОШ І-ІІ ст.
Дзвиняцька ЗОШ І-ІІІ ст.
Марківська ЗОШ І-ІІІ ст.
Гринявська ЗОШ І-ІІІ ст.
Верховинська ЗОШ І-ІІІ ст.
Дубовецька ЗОШ І-ІІІ ст.
Залуквянська ЗОШ І-ІІІ ст.
Тишківська ЗОШ І-ІІІ ст.
Городенківська гімназія
ім. А. Крушельницького
Серафинецька ЗОШ І-ІІІ ст.
Церківнянська ЗОШ І-ІІ ст.
Княжолуцька ЗОШ І-ІІІ ст.
Солуківська ЗОШ І-ІІІ ст.
Долинська спеціалізована школа-інтернат
І-ІІІ ст.
Довга-Калуська ЗОШ І ст.
Студінська ЗОШ І-ІІ ст.
Підгайчиківська ЗОШ І-ІІІ ст.
Отинійська ЗОШ І-ІІІ ст.
Ліснохлібичинська ЗОШ І-ІІІ ст.
Хімчинська ЗОШ І-ІІІ ст.
Уторопське НВО
Річківський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ"
Чорноославська ЗОШ І-ІІІ ст.
Делятинський НВК
Ланчинська ЗОШ І-ІІ ст.
Зеленська ЗОШ І ст.
Краснянська ЗОШ І-ІІІ ст.
Заланівська ЗОШ І-ІІ ст.
Пуківська ЗОШ І-ІІІ ст.
Брошів-Осадська ЗОШ І-ІІІ ст.
Ганьківська ЗОШ І-ІІІ ст.
Русівський НВК "ЗОШ І-ІІ ст. – садок"
Горішньозалучанська ЗОШ І-ІІ ст.
Княженська ЗОШ І-ІІІ ст.
Іллінецька ЗОШ І-ІІІ ст.
Сілецька ЗОШ І-ІІ ст.
Драгомирчанська ЗОШ І-ІІ ст.
Ямницька ЗОШ І-ІІІ ст.
Нижнівська ЗОШ І-ІІІ ст.
Олешанська ЗОШ І-ІІІ ст.
Болехівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1
Гузіївська ЗОШ І-ІІІ ст.

Кількість
комплектів
шкільних
меблів
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

продовження додатка 9

№

Назва районів, міст

Назва навчального закладу

Івано-Франківська спеціалізована школа
І-ІІІ ст. № 6 ім. Івана Ревчука
Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 25
16
м. Івано-Франківськ
Івано-Франківська спеціалізована школа
І-ІІІ ст. № 11 з поглибленим вивченням
англійської мови
17
м. Яремче
Яремчанська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2
Рунгурський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ"
18
ОТГ Печеніжин
Печеніжинська ЗОШ І-ІІІ ст.
Всього комплектів шкільних меблів

Кількість
комплектів
шкільних
меблів
1
1
1
1
1
1
50

Додаток 10
до протоколу постійної комісії
обласної ради з питань
бюджету, фінансів та податків
від 05.09.2016 року № 21

Внесення змін до переліку заходів на 2016 рік
Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки
№
з/п

№ з/п
підпрограми

1

1.18

2

6.1

3

7.6

Найменування заходу
Департамент освіти, науки та молодіжної політики
облдержадміністрації
Підпрограма 1. Розвиток системи дошкільної освіти
Здійснювати заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази
дошкільних закладів. Забезпечити дошкільні навчальні заклади
ігровим матеріалом та спортивним інвентарем згідно з діючими
вимогами
Підпрограма 6. Інформатизація та комп’ютеризація загальної
середньої освіти
Забезпечувати загальноосвітні навчальні заклади навчальними
комп’ютерними комплексами, мультимедійними класами. Провести
заміну застарілої комп’ютерної техніки
Підпрограма 7. Шкільний автобус
Передбачати в обласному та місцевих бюджетах кошти на
придбання автобусів для перевезення учнів та педагогічних
працівників, які проживають у сільській місцевості

Сума,
грн.

+100000

+200000

+5600000

