Додаток 1
до протоколу постійної комісії
обласної ради з питань бюджету,
фінансів та податків
від 13.10.2017 року № 52

Розподіл
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці
між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого
опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та
водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з
використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися,
транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам
теплопостачання, централізованого питного водопостачання та
водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що
затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи
місцевого самоврядування
(тис. грн. )

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:

Сума

83,123

51,76639

134,88939

Додаток 2
до протоколу постійної комісії
обласної ради з питань бюджету,
фінансів та податків
від 13.10.2017 року № 52

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 у 2017 році
(тис. грн. )

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:

Сума
-228,000
211,200
28,250
-113,570
-132,500
88,140
63,600
723,800
-322,980
61,000
232,100
-318,740
26,910
10,790
-194,000
-1,800
-0,600
-0,300
3,300
-136,600
0,000

Додаток 3
до протоколу постійної комісії
обласної ради з питань бюджету,
фінансів та податків
від 13.10.2017 року № 52

Розподіл
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці
між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого
опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та
водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з
використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися,
транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам
теплопостачання, централізованого питного водопостачання та
водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що
затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи
місцевого самоврядування
(тис. грн. )

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:

Сума

187,58466
149,92470

111,64557
64,68066
45,45826
66,87816
793,21800
370,42599

1789,81600

Додаток 4
до протоколу постійної комісії
обласної ради з питань бюджету,
фінансів та податків
від 13.10.2017 року № 52

Зміни до календарного плану заходів на 2017 рік
регіональної цільової програми "Духовне життя" на 2016-2020 роки
№
з/п

1

2

3

4

Термін
виконання

Обсяги
фінансування,
тис. грн.

Протягом року

+42,0

Протягом року

-12,0

Управління культури, національностей та релігій
облдержадміністрації

Протягом року

-10,0

Департамент інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,
управління культури, національностей та релігій
облдержадміністрації, виконавчий апарат обласної
ради

Протягом року

-20,0

Найменування заходу

Виконавець

Сприяти проведенню екуменічних молебнів, прощ до
паломницьких місць області, України та зарубіжжя, в
тому числі до Чудотворної ікони Маріямпільської Божої
Матері (п.9)
Сприяти висвітленню у засобах масової інформації
питань у сфері державно-церковних відносин,
розширивши час використання ефірного простору для
духовно-просвітницьких програм, у тому числі за
участю релігійних організацій (п.18)
Ініціювати проведення краєзнавчих експедицій з
дослідження проблем християнсько-регіональної
історії, етнографії, фольклору, народного побуту (п.20)

Управління культури, національностей та релігій
облдержадміністрації, департамент міжнародного
співробітництва, євроінтеграції та розвитку
туристичної інфраструктури облдержадміністрації
Департамент інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,
управління культури, національностей та релігій
облдержадміністрації, виконавчий апарат обласної
ради

Організувати за участю представників єпархіальних
управлінь на обласному телебаченні та радіо цикли
передач і рубрик за тематикою: "Історія церков мого
краю"; "Видатні церковні діячі Прикарпаття" (п.31)

