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 № 38
засідання постійної комісії обласної ради
з питань бюджету, фінансів та податків
від 10.03.2017 року
м. Івано-Франківськ
Всього членів комісії: 12 чол.
Присутні: М.Палійчук, Б.Кобилянський,
М.Кузьма, І.Данів, В.Дудкевич, П.Книшук,
Г.Макота, В.Попович, Д.Сіреджук
Запрошені:
О.Сич – голова 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;
І.Мацькевич – директор департаменту
фінансів облдержадміністрації;
О.Оклієвич – начальник управління спорту
облдержадміністрації;
Н.Павлів – заступник директора ІваноФранківського обласного центру соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді;
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 розподіл коштів, передбачених для встановлення спортивних
майданчиків зі штучним покриттям.
2. Про розподіл коштів, передбачених на фінансову підтримку громадських
організацій фізкультурно-спортивного спрямування.
3. Про врахування цільових субвенцій в обласному бюджеті з місцевих
бюджетів.
4. Про передачу бюджетних призначень по субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання.
5. Про розміщення коштів на вкладні (депозитні) рахунки банків.
6. Про внесення змін до проекту рішення обласної ради "Про внесення
змін до обласного бюджету на 2017 рік".
7. Про внесення змін до проекту рішення обласної ради "Про розподіл
коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 2017 рік".
8. Різне.
1. Слухали: О.Оклієвича про розподіл коштів, передбачених для
встановлення спортивних майданчиків зі штучним покриттям.
Виступили: О.Сич, Г.Макота, Б.Кобилянський, М.Палійчук.
Вирішили:
1) управлінню спорту облдержадміністрації надати обласній раді
інформацію про встановлені спортивні майданчики в населених пунктах області
та їх технічний стан;
2) обласній державній адміністрації у разі виділення додаткових коштів
для встановлення спортивних майданчиків зі штучним покриттям у населених
пунктах області та при опрацюванні питання щодо їх розподілу передбачити
встановлення спортивних майданчиків у с. Тисів Болехівської міської ради та
м. Городенці;
3) відповідно до листа обласної державної адміністрації від 03.03.2017
року № 208/0/2-17/01-132 погодити розподіл коштів, передбачених за КПКВКМБ
1315061 "Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я
населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед
населення регіону", в сумі 6600,0 тис. гривень для встановлення спортивних
майданчиків зі штучним покриттям у населених пунктах області та спрямувати
їх як субвенцію місцевим бюджетам, зокрема:
№
Назва населеного пункту
з/п
1
с. Бабче Богородчанського району
2
с. Драгомирчани Тисменицького району
3
м. Івано-Франківськ, вул. Витвицького (сквер "Первоцвіт")
4
с. Вовчківці Снятинського району
5
с. Дебеславці Матеївецька ОТГ
6
с. Підгайчики Коломийського району
7
с. Пуків Рогатинського району
8
с. Рахиня Долинського району
9
с. Павлівка Тисменицького району
10 с. Пробійнівка Верховинського району
11 с. Черник Надвірнянського району
Всього:

Сума
(тис. грн.)
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
6600,0

Голосували:
"за" – 9
"утримались" – 0
"проти" – 0
Рішення прийнято.
2. Слухали: О.Оклієвича про розподіл коштів, передбачених на фінансову
підтримку громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування.
Виступили: О.Сич, Н.Павлів, М.Палійчук.
М.Палійчук з пропозицією виключити із переліку громадських організацій
фізкультурно-спортивного спрямування, яким надаватиметься фінансова
підтримка, відділення Національного Олімпійського комітету України в ІваноФранківській області та Дитячо-юнацьку футбольну лігу.
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від
07.03.2017 року № 87/10/1-17/01-132 та пропозиції депутата обласної ради
М.Палійчука погодити розподіл коштів, передбачених за КПКВКМБ 1315062 для
надання фінансової підтримки громадським організаціям, які здійснюють
фізкультурно-спортивну діяльність в області, зокрема:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Найменування громадських організацій фізкультурно-спортивного
спрямування
Івано-Франківська обласна федерація футболу
Івано-Франківська обласна федерація спортивної гімнастики
Федерація лижного спорту Івано-Франківської області
Федерація баскетболу Івано-Франківської області
Федерація веслування Івано-Франківської області
Федерація гандболу Івано-Франківської області
Федерація пауерліфтингу Івано-Франківської області
Івано-Франківська обласна федерація важкої атлетики
Федерація вільної боротьби Івано-Франківської області
Спортивний клуб "Каменяр"
Івано-Франківська обласна федерація плавання
Федерація боксу Івано-Франківської області
Федерація волейболу Івано-Франківської області
Івано-Франківський обласний осередок федерації хокею України
Федерація настільного тенісу Івано-Франківської області
Федерація легкої атлетики Івано-Франківської області
Федерація кульової стрільби Івано-Франківської області
Федерація регбі Івано-Франківської області
Громадська організація "Івано-Франківська обласна федерація шашок"
Івано-Франківська обласна федерація дзюдо
Федерація спортивного та бойового самбо Івано-Франківської області
Івано-Франківська обласна федерація таеквондо-ВТФ
Громадська організація "Івано-Франківська обласна асоціація карате
23
ВТКА"
Федерація греко-римської боротьби Івано-Франківська обласна
24
федерація
Громадська організація "Івано-Франківська обласна федерація
25
кікбоксингу "ВАКО"
26 Баскетбольний клуб "Говерла"
29 Спортивний клуб "Ніка"
Всього:
Резерв:

Голосували:
"за" – 9
"утримались" – 0
"проти" – 0

Сума,
тис. грн.
60,0
15,0
30,0
30,0
30,0
10,0
20,0
30,0
80,0
30,0
15,0
40,0
15,0
10,0
15,0
50,0
20,0
20,0
10,0
30,0
10,0
10,0
10,0
10,0
20,0
200,0
40,0
860,0
115,0

Рішення прийнято.
3. Слухали: І.Мацькевич про врахування цільових субвенцій в обласному
бюджеті з місцевих бюджетів.
Виступив: М.Палійчук.
Вирішили: відповідно до листів обласної державної адміністрації від
03.03.2017 року № 206/0/2-17/01-132, від 07.03.2017 року № 220/0/2-17/01-132
та від 09.03.2017 року №223/0/2-17/01-132 врахувати у доходах спеціального
фонду обласного бюджету субвенції з місцевих бюджетів та спрямувати їх
департаменту
будівництва,
житлово-комунального
господарства,
містобудування та архітектури облдержадміністрації, зокрема з:
– Долинського районного бюджету в сумі 350,0 тис. гривень за КПКВКМБ
4716310 "Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій" для
співфінансування робіт на об'єктах:
"Підвідний газопровід до с. Кропивник Долинського району (закінчення
газифікації с. Кропивник). Коригування кошторису. Нове будівництво." –
150,0 тис. гривень;
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів у с. Княжолука Долинського району
Івано-Франківської області. І черга будівництва." – 200,0 тис. гривень;
– Богородчанського районного бюджету в сумі 500,0 тис. гривень за
КПКВКМБ 4716310 "Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій"
для будівництва загальноосвітньої школи в с. Раковець Богородчанського
району;
– Цінівського сільського бюджету Рожнятівського району в сумі 125,0 тис.
гривень за КПКВКМБ 4716650 "Утримання та розвиток інфраструктури доріг"
для капітального ремонту моста через річку Дуба по вул. Шевченка в с. Цінева
Рожнятівського району;
– Івано-Франківського міського бюджету в сумі 400,0 тис. гривень за
КПКВКМБ 4716650 "Утримання та розвиток інфраструктури доріг" для
капітального ремонту дорожнього покриття вул. Польової в м. ІваноФранківську;
– Угринівського сільського бюджету Тисменицького району в сумі
1000,0 тис. гривень за КПКВКМБ 4719110 "Охорона та раціональне
використання природних ресурсів" для проведення робіт на об'єкті "Зовнішня
побутова каналізація в с. Угринів Тисменицького району";
– Бовшівського сільського бюджету Галицького району в сумі 435,418 тис.
гривень за КПКВКМБ 4716310 "Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
територій" для добудови незавершеного будівництва головного корпусу
центральної районної лікарні по вул. Н. Вівчаренко в м. Галичі.
Голосували:
"за" – 9
"утримались" – 0
"проти" – 0
Рішення прийнято.
4. Слухали: І.Мацькевич про передачу бюджетних призначень по
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання
ангіографічного обладнання.
Виступив: М.Палійчук.
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від
24.02.2017 року № 174/0/2-17/01-132 погодити передачу бюджетних призначень
по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання
ангіографічного обладнання, зокрема, зменшити бюджетні призначення

департаменту фінансів облдержадміністрації по спеціальному фонду (видатки
розвитку) за КПКВКМБ 7618650 "Придбання ангіографічного обладнання" на
суму 5320,1 тис. гривень та відповідно збільшити їх департаменту охорони
здоров'я облдержадміністрації за КПКВКМБ 1412030 "Спеціалізована медична
допомога населенню".
Голосували:
"за" – 9
"утримались" – 0
"проти" – 0
Рішення прийнято.
5. Слухали: І.Мацькевич про розміщення коштів на вкладні (депозитні)
рахунки банків.
Виступив: М.Палійчук.
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від
02.03.2017 року № 204/0/2-17/01-132 погодити розміщення тимчасово вільних
коштів обласного бюджету на вкладні (депозитні) рахунки в ПАТ "Державний
ощадний банк України" в сумі 25,0 млн. гривень та ПАТ КБ "Приватбанк" –
25,0 млн. гривень, які визначені переможцями конкурсу згідно з рішенням
конкурсної комісії з відбору банків для розміщення тимчасово вільних коштів
обласного бюджету на вкладні (депозитні) рахунки від 28.02.2017 року.
Голосували:
"за" – 9
"утримались" – 0
"проти" – 0
Рішення прийнято.
6. Слухали: Н.Іваніва про внесення змін до проекту рішення обласної
ради "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік".
Виступив: М.Палійчук.
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від
09.03.2017 року № 225/0/2-17/01-132 погодити внесення змін до проекту
рішення обласної ради "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік",
зокрема:
1) у додатку 2 до проекту рішення:
– назву об’єкта "Капітальний ремонт даху амбулаторії в с. Кропивник
Калуського району" замінити на "Капітальний ремонт даху лікарської
амбулаторії в с. Кропивник Калуського району".
2) у додатку 4 до проекту рішення:
– назву об’єкта "Капітальний ремонт (заміна вікон) ЗОШ І-ІІ ступенів в
с. Космач Богородчанського району" замінити на "Капітальний ремонт (заміна
вікон та дверей) ЗОШ І-ІІ ступенів в с. Космач Богородчанського району";
– назву об’єкта "Капітальний ремонт системи опалення ДНЗ "Дзвіночок" в
с. Дзвиняч Богородчанського району" замінити на "Капітальний ремонт системи
опалення дитячого садка "Дзвіночок" в с. Дзвиняч Богородчанського району
Івано-Франківської області. Влаштуваня модульної котельні";
– назву об’єкта "Капітальний ремонт Коломийської дитячої лікарні в
м. Коломиї" замінити на "Поточний ремонт Коломийської ЦРЛ (Коломийська
дитяча лікарня)";
– назву об’єкта "Капітальний ремонт отоларингологічного відділення
Коломийської ЦРЛ" замінити на "Поточний ремонт отоларингологічного
відділення Коломийської ЦРЛ";

– назву об’єкта "Струпківській сільській раді для облаштування
спортивного майданчика в с. Струпків Коломийського району" замінити на
"Облаштування спортивного майданчика в с. Струпків Коломийського району
(загальний фонд)";
– назву об’єкта "Капітальний ремонт (заміна вікон) у ФАПі та бібліотеці в
с. Жукотин Коломийського району" замінити на "Заміна вікон у ФАПі та
бібліотеці с. Жукотин Коломийського району (загальний фонд)";
– назву об’єкта "Будівництво водопровідно-насосної станції в с. Комарів
Галицького району" замінити на "Нове будівництво. Водопровідна насосна
станція в с. Комарів Галицького району";
– назву об’єкта "Заміна вікон в Долинській спеціалізованій школі-інтернаті
І-ІІІ ступенів в м. Долині Долинської районної ради" замінити на "Капітальний
ремонт (заміна вікон) в Долинській спеціалізованій школі-інтернаті І-ІІІ ступенів
в м. Долині Долинської районної ради".
3) у пункті 3 проекту рішення:
– в абзаці 9 цифри "632,0" та "8166,0" замінити цифрами "947,0" та
"7851,0" відповідно;
– в абзаці 10 цифри "8166,0" замінити цифрами "7851,0".
Голосували:
"за" – 9
"утримались" – 0
"проти" – 0
Рішення прийнято.
7. Слухали: Н.Іваніва про внесення змін до проекту рішення обласної
ради "Про розподіл коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 2017 рік".
Виступили: І.Данів, М.Палійчук.
І.Данів з пропозицією внести зміни у додаток проекту рішення "Про
розподіл коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 2017 рік", зокрема, по
об’єкту "Капітальний ремонт фасаду Завійської ЗОШ І-ІІ ступенів Калуського
району" кошти спрямувати як субвенцію Калуському районному бюджету та
зменшити обсяг фінансування на суму 130,0 тис. гривень, збільшити обсяг
фінансування по об’єкту "Капітальний ремонт Яворівської початкової школи в с.
Яворівка Калуського району" на суму 30,0 тис. гривень, спрямувати кошти в
сумі 100,0 тис. гривень як субвенцію Калуському районному бюджету на об’єкт
"Будівництво водопроводу по вул. Польова, Чорновола, Шевченка, Набережна,
9-Травня, Б. Хмельницького в с. Вістова Калуського району Івано-Франківської
області (Нове будівництво)".
Вирішили: відповідно до листа облдержадміністрації від 09.03.2017 року
№ 226/0/2-17/01-132 та пропозиції депутата обласної ради І. Даніва погодити
внесення змін до проекту рішення обласної ради "Про розподіл коштів бюджету
розвитку обласного бюджету на 2017 рік", а саме:
– назву об’єкта "Капітальний ремонт Рахинянського НВК Долинського
району" замінити на "Реконструкція приміщення Рахинянського навчальновиховного комплексу по вул. Ю. Голейка в с. Рахиня Долинського району";
– назву об’єкта "Поточний ремонт мережі вуличного освітлення
с. Стопчатів Косівського району" замінити на "Капітальний ремонт мережі
вуличного освітлення с. Стопчатів Косівського району";
– назву об’єкта "Капітальний ремонт (заміна вікон) в Коломийській дитячій
лікарні" замінити на "Капітальний ремонт (заміна вікон) в Коломийській ЦРЛ
(Коломийська дитяча лікарня)";
– назву об’єкта "Реконструкція незавершеної будівництвом будівлі школи
на 198 учнівських місць в с. Яблуниця Верховинського району (в тому числі

виготовлення ПКД)" замінити на "Добудова незавершеного будівництва школи
на 198 учнівських місць в с. Яблуниця Верховинського району ІваноФранківської області. Нове будівництво (в тому числі виготовлення ПКД)";
– кошти в сумі 450,6 тис. грн., передбачені Косівському районному
бюджету для капітального ремонту корпусу № 2 Косівського НВК І ступеня –
дошкільний навчальний заклад в м. Косові Івано-Франківської області,
спрямувати департаменту будівництва, житлово-комунального господарства,
містобудування та архітектури облдержадміністрації для виконання зазначених
робіт;
– кошти в сумі 199,4 тис. грн, передбачені Косівському районному бюджету
для капітального ремонту (заміни вікон) Нижньоберезівської загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів Косівського району, спрямувати департаменту будівництва,
житлово-комунального
господарства,
містобудування
та
архітектури
облдержадміністрації для виконання зазначених робіт;
– назву об’єкта "Капітальний ремонт даху амбулаторії в с. Кропивник
Калуського району" замінити на "Капітальний ремонт даху лікарської
амбулаторії в с. Кропивник Калуського району";
– кошти в сумі 260,0 тис. грн, передбачені департаменту будівництва,
житлово-комунального
господарства,
містобудування
та
архітектури
облдержадміністрації для капітального ремонту покрівлі корпусу № 2
Ланчинської ЗОШ І-ІІІ ступенів в смт. Ланчин Надвірнянського району,
спрямувати як субвенцію Надвірнянському районному бюджету для виконання
зазначених робіт;
– кошти в сумі 100,0 тис. гривень, передбачені Коломийському районному
бюджету на капітальний ремонт (заміну вікон) у НВК с. Мала Кам’янка
Коломийського району, спрямувати як субвенцію бюджету П’ядицької
об’єднаної територіальної громади для виконання зазначених робіт;
– зменшити обсяг фінансування на суму 130,0 тис. гривень по об’єкту
"Капітальний ремонт фасаду Завійської ЗОШ І-ІІ ступенів Калуського району" та
спрямувати кошти по цьому об’єкту як субвенцію Калуському районному
бюджету;
– збільшити обсяг фінансування на суму 30,0 тис. гривень по об’єкту
"Капітальний ремонт Яворівської початкової школи в с. Яворівка Калуського
району";
– спрямувати кошти в сумі 100,0 тис. гривень як субвенцію Калуському
районному бюджету на об’єкт "Будівництво водопроводу по вул. Польова,
Чорновола, Шевченка, Набережна, 9-Травня, Б. Хмельницького в с. Вістова
Калуського району Івано-Франківської області (Нове будівництво)".
Голосували:
"за" – 9
"утримались" – 0
"проти" – 0
Рішення прийнято.
8. Різне.
8.1. Слухали: І.Мацькевич про перерозподіл обсягу субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам.
Виступив: М.Палійчук.
Вирішили: відповідно до листа облдержадміністрації від 09.03.2017 року
№ 222/0/2-17/01-132 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
на 2017 рік, а саме:
(тис. грн.)
Назва районного, міського
бюджету
м. Болехів
м. Івано-Франківськ
Всього:

Обсяг субвенції
(зменшення (-),
збільшення (+))

-9,6
+9,6
0,0

Голосували:
"за" – 8
"утримались" – 1
"проти" – 0
Рішення прийнято.

Голова постійної комісії

Микола Палійчук

Секретар постійної комісії

Микола Кузьма

