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 № 61
засідання постійної комісії обласної ради
з питань бюджету, фінансів та податків
від 28.12.2017 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:
І.Мацькевич – директор департаменту
фінансів облдержадміністрації;
В.Яворський – заступник директора
департаменту соціальної політики
облдержадміністрації.
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 врахування в обласному бюджеті субвенції з державного бюджету.
2. Про внесення змін до рішення обласної ради від 08.12.2017.
№ 671-19/2017 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік".
3. Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік.
4. Про внесення змін до календарного плану заходів на 2017 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.
5. Різне.
1. Слухали: І.Мацькевич про внесення змін до обласного бюджету на 2017
рік.
Виступив: М.Палійчук.
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від
27.12.2017 року № 1348/0/2-17/01-132 врахувати в доходах спеціального фонду
обласного бюджету субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у
сільській місцевості за КБКД 41033300 в сумі 236538,4 тис. гривень та
спрямувати
її
департаменту
фінансів
облдержадміністрації
за
КПКВКМБ 7618720 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у
сільській місцевості" в сумі 236538,4 тис. гривень.
Голосували:
"за" – 9
"утримались" – 0
"проти" – 0
Рішення прийнято.
2. Слухали: І.Мацькевич про внесення змін до рішення обласної ради від
08.12.2017. № 671-19/2017 "Про внесення змін до обласного бюджету на
2017 рік".
Виступив: М.Палійчук.
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від
28.12.2017 року № 1350/0/2-17/01-132 погодити внесення змін до рішення
обласної ради від 08.12.2017. № 671-19/2017 "Про внесення змін до обласного
бюджету на 2017 рік", зокрема:
у підпункті 1.2. вилучити абзац "– Яремчанського міського бюджету в сумі
1 000,0 тис. гривень для реконструкції з добудовою Яремчанської ЗОШ І-ІІІ ст.
№ 1".
Голосували:
"за" – 9
"утримались" – 0
"проти" – 0
Рішення прийнято.
3. Слухали: І.Мацькевич про внесення змін до обласного бюджету на 2017
рік.
Виступив: М.Палійчук.
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від
28.12.2017 року № 1352/0/2-17/01-132:
1. Погодити внесення змін до рішення обласної ради від 30.06.2017.
№ 531-16/2017 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", а саме:
у підпункті 1.2. в частині субвенції з Івано-Франківського міського бюджету
вилучити абзац "за КПКВКМБ 4716310 "Реалізація заходів щодо інвестиційного
розвитку територій" для капітального ремонту КЗ "Івано-Франківський обласний

госпіталь ветеранів війни" по вул. Шкрумеляка, 26 в м. Коломия (частини
корпусу "А" (лікарня) з операційним блоком)" – 200,0 тис. гривень".
2. Внести зміни до протоколу засідання постійної комісії обласної ради від
20.12.2017 року № 58, зокрема у підпункті 2) пункту 21.3. вилучити абзаци 6, 8,
10, 12, 14.
Погодити внесення відповідних змін до рішення обласної ради від
22.12.2017. № 729-19/2017 "Про внесення змін до обласного бюджету на
2017 рік".
Голосували:
"за" – 9
"утримались" – 0
"проти" – 0
Рішення прийнято.
4. Слухали: В.Яворського про внесення змін до календарного плану
заходів на 2017 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.
Виступив: М.Палійчук.
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від
22.12.2017 року № 1337/0/2-17/01-132 погодити внесення змін до календарного
плану заходів на 2017 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 згідно з додатком.
Голосували:
"за" – 9
"утримались" – 0
"проти" – 0
Рішення прийнято.

Голова постійної комісії

Микола Палійчук

Секретар постійної комісії

Микола Кузьма

Додаток
до протоколу постійної комісії
обласної ради з питань бюджету,
фінансів та податків
від 28.12.2017 року № 61

Зміни до календарного плану заходів на 2017 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
Найменування
коду
тимчасової
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

Назва заходу

Надання матеріальної допомоги у зв’язку з
втратою члена сім’ї, смерть якого
1513400
пов’язана з участю в антитерористичній
операції
(п. 3.4 з.п.)
Поліпшення житлових умов сімей, члени
яких загинули (померли) під час
проведення антитерористичної операції,
інвалідів І та ІІ групи, інвалідність яких
пов’язана з участю в антитерористичній
операції; інших учасників
1513400
антитерористичній операції, житло яких
пошкоджене внаслідок стихії (пожежі,
повені, зсуву тощо), прямі збитки від якої,
відповідно до акту місцевого структурного
підрозділу ДСНС України складають
більше 100,0 тис. гривень (п. 3.2 з.п.)
Всього за КТКВК 1513400

Виконавець

Термін
виконання

Сума,
тис.грн.

Зміни, що
вносяться

Уточнений
план

Департамент соціальної політики обласної
державної адміністрації, районні державні
адміністрації, виконавчі комітети міських
рад міст обласного значення

впродовж
року

450,0

-150,0

300,0

Департаменти соціальної політики,
будівництва, житлово-комунального
господарства, містобудування та
архітектури обласної державної
адміністрації, ГУНП України в області,
обласний військовий комісаріат, районні
державні адміністрації, виконавчі комітети
міських рад міст обласного значення

впродовж
року

627,0

+150,0

777,0

1077,0

0,0

1077,0

