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 № 25
засідання постійної комісії обласної ради
з питань бюджету, фінансів та податків

від 13.10.2016 року
м. Івано-Франківськ
Всього членів комісії: 12 чол.
Присутні: М.Палійчук, Б.Кобилянський,
М.Кузьма, І.Данів, В.Дудкевич, П.Книшук,
Г.Макота, О.Мельниченко, В.Б.Попович,
Д.Сіреджук, Б.Соляник

Запрошені:
О.Сич – голова обласної ради;
В.Гладій – перший заступник голови
обласної ради;
С.Басараб – 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.Гринівська – начальник бюджетного
управління департаменту фінансів
облдержадміністрації;
В.В.Попович – заступник директора
департаменту – начальник управління
економічного розвитку департаменту
економічного розвитку, промисловості та
інфраструктури облдержадміністрації;

Р.Гасімов – начальник управління екології та
природних ресурсів облдержадміністрації;
А.Пліхтяк – заступник начальника екології та
природних ресурсів облдержадміністрації;
Р.Олійник – перший заступник начальника
обласного управління лісового та
мисливського господарства;
Я.Ульванська – заступник директора
департаменту – начальник управління праці
департаменту соціальної політки
облдержадміністрації;
Р.Гурський – в.о. начальника головного
управління безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів;
О.Лютий – голова Верховинської районної
державної адміністрації;
І.Михайлюк – заступник голови ІваноФранківської обласної організації
фізкультурно-спортивного товариства
"Спартак";
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 проект рішення обласної ради "Про внесення змін до обласного
бюджету на 2016 рік".
2. Про внесення змін до рішень обласної ради.
3. Про зміну назви об’єкта.
4. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до рішення
обласної ради від 18.03.2016. № 119-4/2016 "Про фінансування
природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього
природного середовища за рахунок планових надходжень у 2016 році".
5. Про проект рішення обласної ради "Про затвердження обласної цільової
Програми розвитку лісового господарства Івано-франківської області на 20172021 роки".
6. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до обласної
Комплексної програми соціального захисту населення Івано-Франківської
області у 2012-2016 роках".

7. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до Програми
розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020
роки".
8. Про внесення змін до календарного плану заходів на 2016 рік
Регіональної цільової програми проведення лабораторно-діагностичних та
лікувально-профілактичних робіт у сфері ветеринарної медицини в ІваноФранківській області в 2016 році.
9. Про внесення змін до календарного плану заходів щодо здійснення у
2016 році аналітичних досліджень, прогнозування, програмування та
моніторингу реалізації основних завдань програми соціально-економічного та
культурного розвитку області на 2016 рік.
10. Про внесення змін до протоколу засідання постійної комісії обласної
ради з питань бюджету, фінансів та податків від 19.09.2016 р. № 22.
11. Про звернення Івано-Франківської обласної організації ФСТ "Спартак".
12. Різне.
1. Слухали: Л.Балагуру про проект рішення обласної ради "Про внесення
змін до обласного бюджету на 2016 рік".
Виступили: П.Книшук, В.Гладій, Б.Кобилянський, Н.Іванів, І.Данів,
О.Мельниченко, О.Сич, Г.Макота, М.Палійчук.
Вирішили: .
1) внести зміни до проекту рішення, а саме:
– абзац 7 підпункту 1 пункту 4.10 викласти в новій редакції:
"придбання театральних крісел, меблів та іншого інвентаря для клубу в
с. Слобідка Городенківського району – 150,0 тис. гривень";
– у підпункті 2 пункту 4.10 викласти в новій редакції:
абзац 14: "придбання одягу сцени, музичного та іншого інвентаря для
клубу в с. Слобідка Городенківського району – 50,0 тис. гривень";
абзац 58: "капітального ремонту спортивного залу Міжрічанської ЗОШ
І-ІІІ ступенів Болехівської міської ради Івано-Франківської області – 37,3 тис.
гривень";
абзац 21 вилучити;
абзац 59: "капітального ремонту Болехівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 в
м. Болехів – 100,0 тис. гривень";
абзац 60: "капітального ремонту пішохідних доріжок та площадок
Гузіївської ЗОШ I-III ст. Болехівської міської ради Івано-Франківської області –
150,0 тис. гривень";
абзац 31 вилучити;
– підпункт 2 пункту 4.10 доповнити двома абзацами такого змісту:
"капітального ремонту в дошкільному навчальному закладі “Калинка” у
селищі Кути Косівського району – 15,0 тис. гривень;
капітального ремонту господарського корпусу Тюдівського ДНЗ ясла-садок
“Полуничка” Косівського району – 35,0 тис. гривень";
– у підпункті 2 пункту 4.9 викласти в новій редакції:
абзац 5: "капітального ремонту спортивного залу Бринської ЗОШ І-ІІІ
ступенів Галицького району – 167,0 тис. гривень";
абзац 10: "капітального ремонту (заміни вікон і дверей) приміщень
Отинійської районної лікарні Коломийського району – 400,0 тис. гривень";
абзац 12: "капітального ремонту Богородчанської ЗОШ I-III ступенів № 2 –
150,0 тис. гривень";
абзац 24: "капітального ремонту приміщення Бурштинського НВК
Бурштинської міської ради Івано-Франківської області – 150,0 тис. гривень";

абзац 26: "капітального ремонту ДНЗ в с. Підвисоке Снятинського району –
260,0 тис. гривень";
абзац 29: "капітального ремонту під’їзної дороги до обласної
психоневрологічної лікарні № 3 по вул. Медична, 15 – 500,0 тис. гривень";
– підпункт 2 пункту 4.9 доповнити абзацом такого змісту: "реконструкції
дитячого садочка на 280 місць під дитячий садочок на 120 місць та спальний
корпус на 80 місць для дівчаток школи-інтернату в с-щі Гвіздець Коломийського
району – 164,0 тис. гривень";
2) рекомендувати внести проект рішення "Про внесення змін до обласного
бюджету на 2016 рік" на розгляд десятої сесії обласної ради з врахуванням
пропозицій постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та
податків;
3) департаменту фінансів облдержадміністрації опрацювати питання щодо
виділення коштів з обласного бюджету на капітальний ремонт прогонової
частини моста через р. Горохолинка на вул. Медичній в м. Івано-Франківську
Голосували:
"за" – 11
"утримались" – 0
"проти" – 0
Рішення прийнято.
2. Слухали: Н. Іваніва про внесення змін до рішень обласної ради.
Виступили: В.Б. Попович, М. Палійчук.
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від
12.10.2016 р. № 1200/0/2-16/01-132 погодити внесення змін до:
– пооб’єктного розподілу коштів бюджету розвитку обласного бюджету на
2016 рік, затвердженого рішенням обласної ради від 18.03.2016. № 118-4/2016,
а саме, кошти в сумі 300,0 тис. гривень, передбачені департаменту будівництва,
житлово-комунального
господарства,
містобудування
та
архітектури
облдержадміністрації на капітальний ремонт (благоустрій дамби) по
вул. Набережна в м. Івано-Франківську спрямувати на капітальний ремонт
Територіального центру соціального обслуговування в с. Данильче
Рогатинського району;
– до пункту 1.2 рішення обласної ради від 23.09.2016 р. № 273-9/2016 "Про
внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік", а саме, в абзаці 8 назву
об’єкту "Капітальний ремонт мостового переходу на автомобільній дорозі (а/д
Стрий-Мамалига) – смт. Рожнятів, км 0+751 в с. Креховичі Рожнятівського
району" замінити на "Нове будівництво мостового переходу через р. Сівка по
вул. Залізнична в с. Креховичі Рожнятівського району Івано-Франківської
області".
Голосували:
"за" – 11
"утримались" – 0
"проти" – 0
Рішення прийнято.
3. Слухали: Н. Іваніва про зміну назви об’єкта.
Виступив: М.Палійчук.
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від
11.10.2016 р. № 1191/0/2-16/01-132 погодити зміну назви заходу "Будівництво
водопровідних мереж на вул. Скульчанського Артема в селищі Верховина

Верховинського району Івано-Франківської області (Нове будівництво)" на
"Будівництво водопровідних мереж на вул. І. Скульського – Артема в селищі
Верховина Івано-Франківської області (нове будівництво)".
Голосували:
"за" – 10
"утримались" – 0
"проти" – 0
Рішення прийнято.
4. Слухали: А. Пліхтяка про проект рішення обласної ради "Про внесення
змін до рішення обласної ради від 18.03.2016. № 119-4/2016 "Про фінансування
природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього
природного середовища за рахунок планових надходжень у 2016 році".
Виступив: М.Палійчук.
Вирішили: рекомендувати внести проект рішення "Про внесення змін до
рішення обласної ради від 18.03.2016. № 119-4/2016 "Про фінансування
природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього
природного середовища за рахунок планових надходжень у 2016 році" на
розгляд десятої сесії обласної ради.
Голосували:
"за" – 11
"утримались" – 0
"проти" – 0
Рішення прийнято.
5. Слухали: Р. Олійника про проект рішення обласної ради "Про
затвердження обласної цільової Програми розвитку лісового господарства
Івано-Франківської області на 2017-2021 роки".
Виступив: М. Палійчук.
Вирішили: рекомендувати внести проект рішення "Про затвердження
обласної цільової Програми розвитку лісового господарства Івано-Франківської
області на 2017-2021 роки " на розгляд десятої сесії обласної ради.
Голосували:
"за" – 11
"утримались" – 0
"проти" – 0
Рішення прийнято.
6. Слухали: Я.Ульванську про проект рішення обласної ради "Про
внесення змін до обласної Комплексної програми соціального захисту
населення Івано-Франківської області у 2012-2016 роках".
Виступили: О.Лютий, Л.Балагура, М.Палійчук.
Вирішили:
1) рекомендувати внести проект рішення обласної ради "Про внесення змін
до обласної Комплексної програми соціального захисту населення ІваноФранківської області у 2012-2016 роках" на розгляд десятої сесії обласної ради;
2) департаменту фінансів облдержадміністрації опрацювати питання щодо
перерозподілу 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, та включити до проекту
рішення обласної ради "Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік".

Голосували:
"за" – 11
"утримались" – 0
"проти" – 0
Рішення прийнято.
7. Слухали: В. Гладія про проект рішення обласної ради "Про внесення
змін до Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській
області на 2016-2020 роки".
Виступили: О.Сич, І.Данів, М.Палійчук.
Вирішили: рекомендувати внести проект рішення "Про внесення змін до
Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на
2016-2020 роки" на розгляд десятої сесії обласної ради.
Голосували:
"за" – 11
"утримались" – 0
"проти" – 0
Рішення прийнято.
8. Слухали: Р. Гурського про внесення змін до календарного плану заходів
на 2016 рік Регіональної цільової програми проведення лабораторнодіагностичних та лікувально-профілактичних робіт у сфері ветеринарної
медицини в Івано-Франківській області в 2016 році.
Виступив: М.Палійчук.
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від
05.10.2016 р. № 1163/0/2-16/01-132 погодити внесення змін до календарного
плану заходів на 2016 рік Регіональної цільової програми проведення
лабораторно-діагностичних та лікувально-профілактичних робіт у сфері
ветеринарної медицини в Івано-Франківській області в 2016 році (додаток 1).
Голосували:
"за" – 11
"утримались" – 0
"проти" – 0
Рішення прийнято.
9. Слухали: В.В.Поповича про внесення змін до календарного плану
заходів щодо здійснення у 2016 році аналітичних досліджень, прогнозування,
програмування та моніторингу реалізації основних завдань програми соціальноекономічного та культурного розвитку області на 2016 рік.
Виступив: М.Палійчук.
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від
30.09.2016 р. № 1147/0/2-16/01-132 погодити внесення змін до календарного
плану заходів щодо здійснення у 2016 році аналітичних досліджень,
прогнозування, програмування та моніторингу реалізації основних завдань
програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2016 рік
(додаток 2).
Голосували:
"за" – 11
"утримались" – 0
"проти" – 0

Рішення прийнято.
10. Слухали: Н.Косаревича про внесення змін до протоколу засідання
постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків від
19.09.2016 р. № 22.
Виступили: Л.Балагура, М.Палійчук.
Вирішили: відповідно до звернення Копанківської сільської ради
Калуського району від 04.10.2016 року № 206 погодити внесення змін до
протоколу засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів
та податків від 19.09.2016 р. № 22, а саме, протокольне доручення постійної
комісії викласти в новій редакції:
"департаменту фінансів та департаменту будівництва, житловокомунального
господарства,
містобудування
та
архітектури
облдержадміністрації вивчити порушене питання та подати пропозиції щодо
можливості виділення коштів з обласного та Калуського районного бюджетів на
реконструкцію каналізаційної насосної станції в с. Копанки Калуського району".
Голосували:
"за" – 11
"утримались" – 0
"проти" – 0
Рішення прийнято.
11. Слухали: І.Михайлюк про звернення Івано-Франківської обласної
організації ФСТ "Спартак".
Виступили: В.Попович, В.Гладій, М.Палійчук.
Вирішили: відповідно до звернення Івано-Франківської обласної
організації ФСТ "Спартак" від 05.10.2016 р. № 49 погодити напрями
використання коштів, передбачених управлінню спорту облдержадміністрації за
КФКВ 130204 "Утримання апарату управління громадських фізкультурноспортивних організацій" для Івано-Франківської обласної організації ФСТ
"Спартак", зокрема на:
– утримання приміщення офісу (оренда) – 11900,0 гривень;
– оплату комунальних послуг – 11700,0 гривень;
– оплату послуг телефонного зв’язку – 1000,0 гривень;
– оплату праці першого заступника голови – 12000,0 гривень.
Голосували:
"за" – 11
"утримались" – 0
"проти" – 0
Рішення прийнято.
12. Різне.
12.1. Слухали: Л.Балагуру про врахування в обласному бюджеті субвенції
з державного бюджету на підготовку і проведення позачергових місцевих
виборів.
Виступив: М.Палійчук.
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від
13.10.2016 року № 1207/2-16/01-132 врахувати в доходах загального фонду
обласного бюджету субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам за
КБКД 41037000 на підготовку і проведення позачергових місцевих виборів
4 грудня 2016 року в сумі 529,5 тис. гривень та на виготовлення органами

ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень
для підготовки і проведення цих виборів в сумі 4,2 тис. гривень і спрямувати її
місцевим бюджетам (додаток 3).
Голосували:
"за" – 11
"утримались" – 0
"проти" – 0
Рішення прийнято.
12.2. Слухали: А. Пліхтяка про проект рішення обласної ради "Про
фінансування природоохоронних заходів за рахунок надпланових надходжень у
2016 році до обласного фонду охорони навколишнього природного
середовища".
Виступили: П.Книшук, О.Сич, М.Палійчук.
Вирішили: рекомендувати внести проект рішення "Про фінансування
природоохоронних заходів за рахунок надпланових надходжень у 2016 році до
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища" на розгляд
десятої сесії обласної ради.
Голосували:
"за" – 11
"утримались" – 0
"проти" – 0
Рішення прийнято.
12.3. Слухали: Про звернення Івано-Франківської обласної організації
політичних спецпоселенців.
Виступили: Л.Балагура, О.Сич, Я.Терешкун, М.Палійчук.
Вирішили:
– голові обласної організації політичних спецпоселенців п. Я.Терешкуну
надати установчі документи обласної організації, інформацію про кількість
членів організації та їх перелік, копії документів кожного члена організації, що
підтверджують їх особисті дані;
– департаменту фінансів облдержадміністрації вивчити питання щодо
можливості здійснення видатків з обласного бюджету на додаткові виплати до
пенсій політичним спепоселенцям, які проживають в населених пунктах області.
Голосували:
"за" – 11
"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 13.10.2016 року № 25

Зміни до календарного плану заходів на 2016 рік
Регіональної цільової програми проведення лабораторно-профілактичних робіт у сфері ветеринарної медицини
в Івано-Франківській області на 2016 рік
№
з/п

Найменування заходу

Придбання ветеринарних препаратів,
діагностикумів, спеціалізованого лабораторного
1
обладнання: прилад вакуумного фільтрування для
мікробіологічного дослідження води
Придбання ветеринарних препаратів для
проведення профілактики сказу тварин та
2
оздоровлення неблагополучних пунктів по
інфекційних захворюваннях (сказ тварин)
Придбання ветеринарних препаратів для
проведення профілактики сказу тварин та
3
оздоровлення неблагополучних пунктів по
інфекційних захворюваннях (сказ тварин)
Придбання ветеринарних препаратів для
проведення профілактики сказу тварин та
4
оздоровлення неблагополучних пунктів по
інфекційних захворюваннях (сказ тварин)
Придбання ветеринарних препаратів для
проведення профілактики сказу тварин та
5
оздоровлення неблагополучних пунктів по
інфекційних захворюваннях (сказ тварин)
Всього:

Виконавець

Термін
виконання

Обсяги
фінансування,
тис. грн.

Івано-Франківська регіональна державна
лабораторія ветеринарної медицини

протягом
року

71,0

Богородчанська районна державна лікарня
ветеринарної медицини

протягом
року

7,31

Городенківська районна державна лікарня
ветеринарної медицини

протягом
року

7,23

Рогатинська районна державна лікарня
ветеринарної медицини

протягом
року

7,23

Тисменицька районна державна лікарня
ветеринарної медицини

протягом
року

7,23
100,0

Додаток 2
до протоколу постійної комісії
обласної ради з питань
бюджету, фінансів та податків
від 13.10.2016 року № 25

Зміни до календарного плану заходів щодо здійснення у 2016 році
аналітичних досліджень, прогнозування, програмування та моніторингу реалізації основних завдань програми соціальноекономічного та культурного розвитку області на 2016 рік

№
з/п

Найменування заходу

Забезпечення статистичної інформації для
здійснення аналізу виконання основних завдань
1
соціально-економічного розвитку, яка не включена
до плану державних статистичних спостережень
Розробка проекту програми соціально2
економічного та культурного розвитку області на
2017 рік
Розробка та видання презентаційних матеріалів
3
за проектами з питань соціально-економічного
розвитку, які реалізуються в області
Всього:

Виконавець

Термін
виконання

Обсяги
фінансування,
грн.

Департамент економічного розвитку,
промисловості та інфраструктури
облдержадміністрації

протягом
ІІ півріччя
2016 року

3450,0

Департамент економічного розвитку,
промисловості та інфраструктури
облдержадміністрації
Департамент економічного розвитку,
промисловості та інфраструктури
облдержадміністрації

протягом
ІІ півріччя
2016 року
протягом
ІІ півріччя
2016 року

15000,0

5325,0
23775,0

Додаток 3
до протоколу постійної комісії
обласної ради з питань бюджету,
фінансів та податків
від 13.10.2016 року № 25

Розподіл обсягів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на
підготовку та проведення позачергових місцевих виборів та на
виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків
виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення позачергових
місцевих виборів

Найменування регіону
та позачергових місцевих виборів

Івано-Франківська область –
усього
у тому числі:
Богородчанському
районному бюджету на
позачергові вибори
Солотвинського селищного
голови
(Солотвинська селищна рада
Богородчанського району)
Косівському районному
бюджету на позачергові
вибори Яворівського
сільського голови
(Яворівська сільська рада
Косівського району)
Надвірнянському районному
бюджету на позачергові
вибори Чорноославського
сільського голови
(Чорноославська сільська рада
Надвірнянського району)
Рогатинському районному
бюджету на позачергові
вибори Букачівського
селищного голови
(Букачівська селищна рада
Рогатинського району)
Тисменицькому районному
бюджету на позачергові
вибори Чукалівського
сільського голови
(Чукалівська сільська рада
Тисменицького району)
Тлумацькому районному
бюджету на позачергові
вибори Гавриляцького
сільського голови
(Гавриляцька сільська рада
Тлумацького району)
позачергові вибори
Озерянського сільського
голови
(Озерянська сільська рада
Тлумацького району)

Обсяг субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
підготовку та проведення
позачергових місцевих
виборів

Обсяг субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на виготовлення
органами ведення Державного реєстру
виборців списків виборців та іменних
запрошень для підготовки і проведення
позачергових місцевих виборів

529,5

4,2

102,7

1,7

80,3

0,2

64,2

1,7

94,6

0,2

64,2

0,2

61,8

0,1

61,7

0,1

