Додаток 1
до протоколу постійної комісії
обласної ради з питань бюджету,
фінансів та податків
від 21.12.2018 року № 82

Розподіл та перерозподіл
обсягу субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам у 2018 році
(тис. гривень)
загальний фонд

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

Субвенція з державного
бюджету місцевим бюджетам
на надання пільг та житлових
субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і
скрапленого газу

(збільшення обсягу )
621,43403
1 842,82076
472,60056
177,34524
886,21099
535,46939
609,78700
2 081,56489
2 340,86361
346,36373
1 493,44117
547,62044
269,62623
240,24419
211,32900
10,01392
2,06580
4,96911
17,84213
688,38781
13 400,00000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам виплату
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не
мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової
державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла
загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну
виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ
групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

(зменшення обсягу )
-590,0
-1 000,00
-1 980,00
-730,00
-2 880,00
-3 536,00

( перерозподіл )
-2 000,00
-1 000,00

-500,00
3 480,00

-440,00
-1 860,00
-680,00

-3 170,00
-100,00

-2 460,00
-1 660,00
-2 000,00
-23 086,0

Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг
тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати (утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій ),
управління багатоквартирним будинком,
вивезення побутового сміття та рідких
нечистот

(зменшення обсягу )

-10 000,00
-10 000,00
-10 000,00
-5 000,00
-5 000,00

-5 000,00
890,00
160,00
-4 530,00
5 300,00
-5 300,00
1 150,00
6 350,00

-17 000,00
-5 000,00

-4 000,00
0,0

-67 000,0

Додаток 2
до протоколу постійної комісії
обласної ради з питань
бюджету, фінансів та податків
від 21.12.2018 року № 82

Розподіл
обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

Найменування місцевого бюджету
Департамент фінансів облдержадміністрації, як субвенція
з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у
сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної
субвенції, в тому числі:
міському бюджету м. Бурштина
міському бюджету м. Яремче
Богородчанському районному бюджету
Галицькому районному бюджету
Городенкiвському районному бюджету
Долинському районному бюджету
Коломийському районному бюджету
Косівському районному бюджету
Надвірнянському районному бюджету
Рогатинському районному бюджету
Рожнятівському районному бюджету
Снятинському районному бюджету
Тлумацькому районному бюджету
селищному бюджету Яблунівської ОТГ
селищному бюджету Заболотівської ОТГ
Разом

(тис. гривень)
Збільшення обсягу
медичної субвенції
(загальний фонд) на
оплату праці з
нарахуваннями
11184,9
150,0
350,0
129,4
1591,7
1424,3
1672,5
1273,2
450,0
582,0
1059,1
304,4
450,1
1215,2
264,3
268,7
11184,9

Додаток 3
до протоколу постійної комісії
обласної ради з питань
бюджету, фінансів та податків
від 21.12.2018 року № 82

Розподіл
дотацій з обласного бюджету іншим місцевим бюджетам на 2018 рік

Назва районного, міського
бюджету

м. Болехів
м.Яpемче
м. Бурштин
Разом по мiстах
Богоpодчанський
Веpховинський
Галицький
Гоpоденкiвський
Коломийський
Рожнятівський
Снятинський
Тлумацький
Разом по pайонах
отг Тлумацька (Тлумацький район)
отг Витвицька (Долинський район)
отг Матеївецька (Коломийський район)
отг Переріслянська (Надвірнянський
район)
отг. Войнилівська (Калуський район)
Разом по ОТГ
Всього по області

(тис. гривень)
збільшення обсягу
додаткова дотація
місцевим бюджетам на
інша дотація (за
здійснення переданих
рахунок залишку
з державного бюджету
додаткової дотації
видатків з утримання
станом на
закладів освіти та
01.01.2018 р.)
охорони здоров'я
100,0
100,0
200,0
0,0
400,0
410,0
410,0
610,0
500,0
300,0
202,2
497,8
310,0
510,0
3252,2
497,8
310,0
210,0
236,5
210,0
110,0
1076,5
4 328,700

0,0
897,800

Додаток 4
до протоколу постійної комісії
обласної ради з питань
бюджету, фінансів та податків
від 21.12.2018 року № 82

Розподіл
стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам
на 2018 рік
(тис. гривень)

Назва районного, міського
бюджету та бюджету ОТГ
м. Бурштин

Обсяг стабілізаційної
дотації
320,0

Богородчанський

560,0

Верховинський

1421,0

Галицький

1067,4

Городенкiвський

2174,0

Рожнятівський

1574,4

Тлумацький

2000,0

Білоберізька ОТГ

100,0

Тлумацька ОТГ

362,4

Витвицька ОТГ

250,0

Переріслянська ОТГ

100,0

Яблунівська ОТГ

70,0

Войнилівська ОТГ

464,0

Разом

10463,2

Додаток 5
до протоколу постійної комісії
обласної ради з питань
бюджету, фінансів та податків
від 21.12.2018 року № 82

Перерозподіл обсягу субвенцій

Назва
адміністративнотериторіальної
одиниці (місцевого
бюджету)

м. Болехів
м. Івано-Франківськ
м. Калуш
м. Коломия
м. Яремче
Всього по містах
Галицький р-н
Надвірнянський р-н
Рогатинський р-н
Рожнятівський р-н
Снятинський р-н
Тисменицький р-н
Тлумацький р-н
Всього по районах
Верхнянська ОТГ
Делятинська ОТГ
Ланчинська ОТГ
П’ядицька ОТГ
Тлумацька ОТГ
Ямницька ОТГ
Всього по ОТГ
Всього по області

Субвенції з місцевого бюджету:
на надання державної
підтримки
на здійснення переданих видатків у
особам з особливими
сфері освіти за рахунок коштів
освітніми потребами за
освітньої субвенції
рахунок відповідної
субвенції з державного
бюджету
оплата праці з
придбання
нарахуваннями
обладнання для
педагогічних
оснащення
видатки споживання
працівників
ресурсних
(зменшення),
видатки
кімнат видатки
тис. гривень
споживання
розвитку
(збільшення),
(збільшення),
тис. гривень
тис. гривень
50,0
200,0
50,0
4900,0
700,0
4538,1
300,0
50,0
10638,1
50,0
21,0
21,0
92,5
92,5
23,9
550,0
23,9
107,0
107,0
11,5
11,5
59,1
59,1
64,0
64,0
379,0
550,0
379,0
12,0
12,0
23,0
23,0
7,3
7,3
30,1
30,1
40,0
450,0
40,0
12,7
12,7
125,1
450,0
125,1
554,1
11638,1
554,1

Додаток 6
до протоколу постійної комісії
обласної ради з питань
бюджету, фінансів та податків
від 21.12.2018 року № 82

Внесення змін до переліку заходів на 2018 рік
Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки
№
з/п

1

№ з/п
підпрограми

4.10

Найменування заходу
КПКВКМБ 0611162
Департамент освіти, науки та молодіжної політики ОДА
Підпрограма 4. Обдаровані діти
Організація, участь та проведення олімпіад, конкурсів, турнірів,
зльотів, змагань, фестивалів, оглядів, науково-практичних
конференцій тощо
Всього

Сума
видатків
(грн.)

-30000,00
-30000,00

