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 № 69
засідання постійної комісії обласної ради
з питань бюджету, фінансів та податків
від 27.04.2018 року
м. Івано-Франківськ
Всього членів комісії: 12 чол.
Присутні: М.Палійчук, Б.Кобилянський,
М.Кузьма, І.Данів, В.Дудкевич, П.Книшук,
О.Мельниченко, В.Попович
Запрошені:
О.Сич – голова обласної ради;
В.Гладій – перший заступник голови
обласної ради;
Н.Іванів – депутат обласної ради;
І.Мацькевич – директор департаменту
фінансів облдержадміністрації;
В.Рачкевич – директор департаменту
будівництва, житлово-комунального
господарства, містобудування та архітектури
облдержадміністрації.
Брали участь у роботі комісії:
Р.Микитин – заступник начальника відділу з
питань бюджету та обласних програм
виконавчого апарату обласної ради;
С.Водвуд – консультант відділу з питань
бюджету та обласних програм виконавчого
апарату обласної ради;
Голова постійної комісії: М.Палійчук
Секретар постійної комісії: М. Кузьма
Порядок денний:
1. Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік.
2. Про розподіл коштів обласного фонду охорони навколишнього
природного середовища на проведення заходів з охорони і відтворення
природних рослинних ресурсів (для ОКП "Івано-Франківсьоблагроліс).

3. Про внесення змін до протоколу засідання постійної комісії обласної
ради з питань бюджету, фінансів та податків від 20.04.2018 року № 68.
4. Різне.
1. Слухали: І.Мацькевич про внесення змін до обласного бюджету на
2018 рік.
Виступили: В.Попович, Н.Іванів, І.Данів, О.Мельниченко, В.Гладій, О.Сич,
Б.Кобилянський, П.Книшук, М.Палійчук.
Н.Іванів з пропозицією внести зміни у додаток, а саме по розпоряднику
коштів "Департамент будівництва, житлово-комунального господарства,
містобудування та архітектури облдержадміністрації" назву об’єкта "Капітальний
ремонт (заміна вікон та дверей на енергозберігаючі) у стаціонарному відділенні
№ 1 (с. Ценява) Коломийського міжрайонного фтизіопульмонологічного
диспансеру" потрібно замінити на "Капітальний ремонт стаціонарного відділення
№ 1 Коломийського міжрайонного фтизіопульмонологічного диспансеру в
с. Ценява Івано-Франківської області".
Вирішили:
1. Відповідно до листа обласної державної адміністрації від
26.04.2018 року № 443/0/2-18/01-132 та пропозиції Н.Іваніва:
1) збільшити обсяг доходів загального фонду обласного бюджету на
16 064,8 тис. гривень, у тому числі:
– податок та збір на доходи фізичних осіб – на 10 547,6 тис. гривень;
– рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині
деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування – 1 767,2 тис.
гривень;
– рентна плата за спеціальне використання води (крім рентної плати за
спеціальне використання води водних об`єктів місцевого значення) – 800,0 тис.
гривень;
– рентна плата за користування надрами для видобування нафти –
1 000,0 тис. гривень;
– рентна плата за користування надрами для видобування природного
газу – 1 000,0 тис. гривень;
– плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та
тютюновими виробами – 500,0 тис. гривень;
– надходження від орендної плати за користування цілісним майновим
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності –
450,0 тис. гривень;
2) збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
обласного бюджету згідно з додатком, а саме:
департаменту
будівництва,
житлово-комунального
господарства,
містобудування та архітектури облдержадміністрації по спеціальному фонду
(видатки розвитку) в сумі 5 129,099 тис. гривень;
управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації по
загальному фонду (видатки споживання) в сумі 50,0 тис. гривень;
департаменту охорони здоров`я облдержадміністрації по спеціальному
фонду (видатки розвитку) в сумі 1 850,0 тис. гривень;
департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації
по спеціальному фонду (видатки розвитку) в сумі 864,336 тис. гривень;
обласній раді по спеціальному фонду (видатки розвитку) в сумі 1 500,0 тис.
гривень;
департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації по
спеціальному фонду (видатки розвитку) в сумі 500,0 тис. гривень;
управлінню з питань цивільного захисту облдержадміністрації по
спеціальному фонду (видатки розвитку) в сумі 628,5 тис. гривень;
Івано-Франківській обласній державній адміністрації по спеціальному
фонду (видатки розвитку) в сумі 782,0 тис. гривень;

юридичному департаменту облдержадміністрації по спеціальному фонду
(видатки розвитку) в сумі 360,865 тис. гривень;
департаменту фінансів облдержадміністрації для надання субвенцій з
обласного бюджету місцевим бюджетам в сумі 4 400,0 тис. гривень, з них по
загальному фонду (видатки споживання) – 400,0 тис. гривень, по спеціальному
фонду (видатки розвитку) – 4 000,0 тис. гривень.
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету
розвитку спеціального фонду в сумі 15 614,800 тис. гривень.
2. Департаменту фінансів облдержадміністрації при формуванні
пропозицій щодо внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік за
підсумками його виконання за наступні звітні періоди передбачити кошти для:
– оплати за виконані роботи з капітального ремонту прогонової будови
моста через р. Горохолинка на вул. Медичній у м. Івано-Франківську;
– придбання та встановлення двох спортивних майданчиків зі штучним
покриттям в населених пунктах області;
– придбання штучного синтетичного покриття для спортивного майданчика
в с. Росохач Городенківського району.
Голосували:
"за" – 7
"утримались" – 1
"проти" – 0
Рішення прийнято.
2. Слухали: Р.Микитина про розподіл коштів обласного фонду охорони
навколишнього природного середовища на проведення заходів з охорони і
відтворення
природних
рослинних
ресурсів
(для
ОКП
"ІваноФранківсьоблагроліс).
Виступив: М.Палійчук.
Вирішили: відповідно до листа Івано-Франківського обласного
комунального
агролісогосподарського
підприємства
"ІваноФранківськоблагроліс" погодити розподіл коштів, передбачених департаменту
агропромислового розвитку облдержадміністрації рішенням обласної ради від
27.04.2018. № 843-21/2018 "Про внесення змін до рішення обласної ради від
16.02.2018. № 761-20/2018 "Про фінансування природоохоронних заходів з
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища за рахунок
планових надходжень у 2018 році", в сумі 1566,19 тис. гривень на проведення
заходів з охорони і відтворення природних рослинних ресурсів (для ОКП "ІваноФранківсьоблагроліс), зокрема на:
– лісовідновлення – 248,0 тис. гривень;
– догляд за молодняками технічно-цінних культур – 347,4 тис. гривень;
– ліквідація наслідків буреломів, вітровалів, снігопадів (санітарні рубки) –
145,6 тис. гривень;
– заходи з виявлення запасів природних рослинних ресурсів
(лісовпорядкування) – 825,19 тис. гривень;
а саме по підпорядкованих підприємствах:
Богородчанський САЛГ – 340,09 тис. гривень;
Верховинський районний лісгосп – 118,8 тис. гривень;
Долинський САЛГ – 345,7 тис. гривень;
Коломийський САЛГ – 125,4 тис. гривень;
Косівське РП "Райагроліс" – 372,4 тис. гривень;
Надвірнянський САЛГ – 128,3 тис. гривень;
Снятинське САЛ – 135,5 тис. гривень.
Голосували:
"за" – 8
"утримались" – 0

"проти" – 0
Рішення прийнято.
3. Слухали: В.Рачкевича про внесення змін до протоколу засідання
постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків від
20.04.2018 року № 68.
Виступив: М.Палійчук.
Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від
26.04.2018 року № 445/0/2-18/01-132 внести зміни до протоколу засідання
постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків від
20.04.2018 року № 68, а саме:
у додатку 2 "Розподіл коштів обласного бюджету, що спрямовуються у
2018 році на виконання заходів Регіональної цільової програми зовнішнього
освітлення селищних та сільських населених пунктів області до 2020 року":
по розпоряднику коштів "Тисменицький районний бюджет":
назву об`єкта "Будівництво зовнішнього освітлення у м. Тисмениця по
вул. Пшениківська" замінити на "Будівництво зовнішнього освітлення по
вул. Б. Хмельницького в с. Пшеничники Тисменицького району ІваноФранківської області";
по розпоряднику коштів "Долинський районний бюджет":
назву об`єкта "Поточний ремонт системи вуличного освітлення Вигодського
навчально-реабілітаційного центру" замінити на "Поточний ремонт вуличного
освітлення у с. Новоселиця Долинського району".
у додатку 3 "Розподіл коштів, передбачених на 2018 рік для виконання
заходів Регіональної цільової програми "Питна вода" на 2012-2020 роки":
по розпоряднику коштів "Долинський районний бюджет":
назву об`єкта "Поточний ремонт системи водопостачання для
забезпечення питного режиму згідно Державних стандартних правил і норм для
Вигодського навчально-реабілітаційного центру" замінити на "Поточний ремонт
підвідного водопроводу в с. Новоселиця Долинського району".
Голосували:
"за" – 8
"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 27.04.2018 року № 69

Розподіл
перевиконання дохідної частини загального фонду обласного бюджету
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Назва розпорядників коштів, об’єктів
Всього
в т.ч.:
Департамент будівництва, житловокомунального господарства,
містобудування та архітектури
облдержадміністрації
Капітальний ремонт приміщення за
адресою вул. Роксолани, 7 у м. Коломиї
(переданого для Національного музею
народних мистецтв ім. Й.Кобринського)
Капітальний ремонт фасаду музею
С. Бандери в с. Ст. Угринів Калуського
району
Капітальний ремонт стаціонарного
відділення № 1 Коломийського
міжрайонного фтизіопульмонологічного
диспансеру в с. Ценява Івано-Франківської
області
Капітальний ремонт складських приміщень
за адресою м.Надвірна, вул. Сірика, 1А
Виготовлення і коректура проектнокошторисної документації та витрати,
пов’язані із введенням об’єктів в
експлуатацію, поновленням технічних умов
на об’єкти будівництва тощо
Капітальний ремонт (заміна вікон)
навчального корпусу та гуртожитку
Державного навчального закладу
"Коршівський професійний аграрний ліцей"
с. Коршів Коломийського району ІваноФранківської області
Реконструкція навчального корпусу ДНЗ
"Коломийського професійного ліцею сфери
послуг" по вул. Б. Хмельницького, 88 в
м. Коломиї. Влаштування шатрового даху
(енергозберігаючі заходи)
Капітальний ремонт будівлі Брошнівського
професійного лісопромислового ліцею в
смт. Брошнів-Осада Рожнятівського району
Івано-Франківської області
(енергозберігаючі заходи)
Реконструкція військової частини під
Прикарпатський військово-спортивний
інтернат в м. Надвірна
Капітальний ремонт приміщення ІваноФранківської обласної дитячої клінічної
лікарні по вул. Коновальця, 132, м. ІваноФранківськ (впровадження
енергозберігаючих заходів)
Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів в
с. Раковець Богородчанського району
Івано-Франківської області
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Назва розпорядників коштів, об’єктів
Капітальний ремонт даху корпусу № 2 в
Прикарпатському клінічному онкологічному
центрі
Реконструкція площі та пам`ятника перед
адміністративним будинком, що
знаходиться за адресою Грушевського, 21,
із тематичним врахуванням концепції
Соборності та неподільності України (на
виконання п.9 заходів обласної
комплексної програми "Відзначення в
області 100-річчя створення
Західноукраїнської Народної Республіки і
100-річчя Акту Злуки Української Народної
Республіки та Західноукраїнської Народної
Республіки" на 2018-2019 роки)
Управління культури, національностей
та релігій облдержадміністрації
Забезпечення діяльності інших закладів в
галузі культури і мистецтва, для надання
фінансової підтримки (оплату
електроенергії) Івано-Франківському
обласному об’єднанню Всеукраїнського
Товариства "Просвіта" ім. Тараса
Шевченка.
Департамент охорони здоров`я
облдержадміністрації
Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного розвитку
регіонів в частині виконання заходів
комплексної програми "Здоров`я населення
Прикарпаття 2013-2020" для сприяння
матеріально-технічному забезпеченню
медичної служби 1121 поліклініки (з денним
стаціонаром)
Створення умов для покращення
діагностики злоякісних пухлин серед
населення області на базі комунального
закладу "Прикарпатський клінічний
онкологічний центр"
Департамент освіти, науки та
молодіжної політики
облдержадміністрації
Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного розвитку
регіонів на виконання заходів програми
розвитку освіти Івано-Франківщини на
2016-2023 роки (для Прикарпатського
національного університету ім. Василя
Стефаника)
Обласна рада
Поповнення статутного фонду обігових
коштів обласного комунального
підприємства "Коломийське міжрайонне
бюро технічної інвентаризації"

Сума, тис. грн.
Загальний Спеціальний
Разом
фонд
фонд

50,000

371,789

371,789

1 000,000

1 000,000

0,000

50,000

50,000

50,000

0,000

0,000

0,000

1 850,000

1 850,000

250,000

250,000

1 600,000

1 600,000

864,336

864,336

864,336

864,336

1 500,000

1 500,000

500,000

500,000

продовження додатка

КПКВКМБ

0118410

2419800

2919800

2919800

0219800

0219800

Назва розпорядників коштів, об’єктів
Фінансова підтримка засобів масової
інформації (Програма розвитку та
оновлення матеріально-технічного
забезпечення ОТБ "Галичина")
Департамент агропромислового
розвитку облдержадміністрації
Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного розвитку
регіонів на виконання заходів регіональної
цільової програми проведення
лабораторно-діагностичних та лікувальнопрофілактичних робіт у сфері ветеринарної
медицини в Івано-Франківській області на
2017-2018 роки
Управління з питань цивільного захисту
облдержадміністрації
Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного розвитку
регіонів на виконання заходів цільової
програми запобігання виникненню
надзвичайних ситуацій природного і
техногенного характеру та підвищення
рівня готовності аварійно-рятувальної
служби області до дій за призначенням на
2016-2020 роки (для управління ДСНС в
області)
Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного розвитку
регіонів на виконання заходів комплексної
цільової соціальної програми розвитку
цивільного захисту Івано-Франківської
області на 2016-2020 роки (для утримання
обласної системи централізованого
оповіщення)
Івано-Франківська обласна державна
адміністрація
Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного розвитку
регіонів для державного архіву ІваноФранківської області на виконання заходів
Регіональної програми забезпечення
збереженості документів Національного
архівного фонду в Державному архіві
Івано-Франківської області на 2016-2018
роки
Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного розвитку
регіонів для головного територіального
управління юстиції в області на виконання
заходів Програми правової освіти
населення області на 2018-2022 роки

Сума, тис. грн.
Загальний Спеціальний
Разом
фонд
фонд

0,000

0,000

0,000

1 000,000

1 000,000

500,000

500,000

500,000

500,000

628,500

628,500

520,000

520,000

108,500

108,500

782,000

782,000

460,000

460,000

322,000

322,00

продовження додатка

КПКВКМБ

0219800

0219800

3719770

3719770

3719770

3719770

3719770

3719770

3719770

3719770
3719770

Назва розпорядників коштів, об’єктів
Юридичний департамент
облдержадміністрації
Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного розвитку
регіонів на виконання заходів Регіональної
цільової програми профілактики
правопорушень на 2016-2020 роки (для
Головного Управління Національної поліції
в Івано-Франківській області)
Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного розвитку
регіонів на виконання заходів Регіональної
цільової програми профілактики
правопорушень на 2016-2020 роки (для
Управління Служби безпеки України в
Івано-Франківській області)
Інші субвенції місцевим бюджетам, в
т.ч.:
Богородчанський районний бюджет
Розвиток фізичної культури і спорту в
Богородчанському районі
Верховинський районний бюджет
Придбання спортивного майданчика зі
штучним покриттям для
Верхньоясенівської ЗОШ І-ІІІ ст.
Верховинського району
Коломийський районний бюджет
Придбання та встановлення штучного
синтетичного покриття для спортивного
майданчика на стадіоні в селищі Отинія
Коломийського району
Снятинський районний бюджет
Капітальний ремонт спортивного комплексу
в м.Снятині
Тисменицький районний бюджет
Встановлення спортивного майданчика зі
штучним покриттям в с. Милування
Тисменицького району
Встановлення спортивного
антивандального майданчика на території
Пшеничниківського НВК "Загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів - дошкільний
навчальний заклад" Тисменицької районної
ради Івано-Франківської області
Івано-Франківський міський бюджет
Встановлення штучного покриття для
стадіону на території Микитинецької ЗОШ
Яремчанський міський бюджет
Влаштування спортивного майданчика в
м. Яремче
Проведення ювілейного ХХV Міжнародного
гуцульського фестивалю

Сума, тис. грн.
Загальний Спеціальний
Разом
фонд
фонд
0,000

360,865

360,865

160,865

160,865

200,000

200,000

400,000

4 000,000

4 400,000

100,000

500,000

600,000

100,000

500,000

600,000

0,000

650,000

650,000

650,000

650,000

650,000

650,000

650,000

650,000

500,000

500,000

500,000

500,000

400,000

400,000

200,000

200,000

200,000

200,000

650,000

650,000

650,000

650,000

650,000

950,000

650,000

650,000

0,000

0,000

0,000

0,000

300,000

300,000

300,000

