Додаток 1
до протоколу постійної комісії
обласної ради з питань бюджету,
фінансів та податків
від 01.12.2017 року № 55

Розподіл
перевиконання дохідної частини загального фонду обласного бюджету
Сума, тис. грн.
КПКВКМБ

4716310

4716310

4716310

4716310

4716310

4716310

4716310
4716310

4716310

4716310

4716310

4716310

Назва розпорядників коштів, об’єктів

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

Всього:
в тому числі:
Департамент будівництва, житловокомунального господарства,
містобудування та архітектури
облдержадміністрації
Реконструкція системи опалення будівлі
аптечного складу по
вул. Б.Хмельницького, 57 в м. ІваноФранківську
Реконструкція тепломережі з
встановленням ІТП по
вул. Хмельницького, 57 в м. ІваноФранківську
Виготовлення і коректура проектнокошторисної документації та витрати,
пов`язані із введенням об`єктів в
експлуатацію, поновленням технічних
умов на об`єкти будівництва тощо
Будівництво школи у с. Боднарів
Калуського району Івано-Франківської
області
Капітальний ремонт приміщень
Павлівського навчально-виховного
комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів - дошкільний навчальний заклад"
Тисменицького району Івано-Франківської
області
Капітальний ремонт пологового
відділення і флюорографічного кабінету
Лисецької ЦРЛ Тисменицького району
Івано-Франківської області
Капітальний ремонт приміщень Лисецької
ЦРЛ Тисменицького району
Добудова приміщень гімназії по вул.
Грушевського, 23 у м. Тлумачі ІваноФранківської області (І черга)
Капітальний ремонт вуличного освітлення
по вул. 22 Січня в с. Креховичі БрошнівОсадської селищної ради об`єднаної
територіальної громади ІваноФранківської області
Капітальний ремонт Ганьківської ЗОШ
І-ІІІ ступенів Снятинського району ІваноФранківської області
Капітальний ремонт приміщення дитячої
музичної школи в селищі Заболотів
Снятинського району Івано-Франківської
області
Капітальний ремонт даху спального
корпусу № 1 Снятинського
психоневрологічного інтернату

2407,628

19092,372

21500,000

300,000

8768,000

9068,000

350,000

350,000

740,000

740,000

800,000

800,000

550,000

550,000

700,000

700,000

100,000

100,000

650,000

650,000

200,000

200,000

200,000

200,000

95,000

95,000

50,000

50,000

75,000

75,000

продовження додатка 1
Сума, тис. грн.
КПКВКМБ

4716310

4716310

4716310

4716310

4716310

4716310

4716310

4716310

4716310

4716310

4716310

4716310

4716310

4716650

4716650

4716650

Назва розпорядників коштів, об’єктів

Капітальний ремонт Підвисоцької ЗОШ
І-ІІІ ступенів Снятинського району ІваноФранківської області
Капітальний ремонт дитячого садка в
с. Задубрівці Снятинського району ІваноФранківської області
Капітальний ремонт дошкільного
навчального закладу (ясла-садок) № 2
"Берізка" в м. Бурштині ІваноФранківської області
Капітальний ремонт приміщення ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 2 Бурштинської міської ради
Капітальний ремонт (заміна вікон)
Рачківського навчально-виховного
комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.
- дошкільний навчальний заклад"
Косівського району Івано-Франківської
області
Капітальний ремонт даху в Устянській
ЗОШ І-ІІІ ступенів Снятинського району
Івано-Франківської області
Капітальний ремонт даху Одаївської ЗОШ
І-ІІ ступенів Тисменицького району ІваноФранківської області
Капітальний ремонт системи опалення
Старомізунської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Долинського району Івано-Франківської
області
Капітальний ремонт Городенківського
відділу "Городенківської філії ІваноФранківського обласного державного
центру туризму і краєзнавства учнівської
молоді" по вул. Білогірська, 36 А в с.
Незвисько Городенківського району
Івано-Франківської області
Капітальний ремонт хіміотерапевтичного
відділення КЗ "Прикарпатський клінічний
онкологічний центр" в м. ІваноФранківську
Капітальний ремонт вуличного освітлення
по вул. Шевченка, вул. Лази та вул. Унява
в с. Братківці Тисменицького району
Івано-Франківської області
Капітальний ремонт наукової медичної
бібліотеки Івано-Франківської обласної
ради
Капітальний ремонт 1-го поверху
приміщення обласної дитячої клінічної
лікарні в м. Івано-Франківську
Капітальний ремонт доріг на території КЗ
"Прикарпатський клінічний онкологічний
центр" м.Івано-Франківськ
Капітальний ремонт приміщення льодової
арени в м. Калуш Івано-Франківської
області
Поточний ремонт моста на автомобільній
дорозі загального користування місцевого
значення С091114 Спас - Підсухи
км 0+260 (для Служби автомобільних
доріг в області)

Загальний
фонд

150,000

Спеціальний
фонд

Разом

200,000

200,000

60,000

60,000

115,000

115,000

110,000

110,000

280,000

280,000

250,000

250,000

176,000

176,000

646,000

646,000

110,000

110,000

220,000

220,000

240,000

240,000

276,000

276,000

100,000

100,000

238,000

238,000

150,000

150,000

150,000

продовження додатка 1
Сума, тис. грн.
КПКВКМБ

4716650

4716310

4716310

4716310

4718600

4716310

4716310

4716310

4716650

4716310

0117470

1412010
1412030
1412190
1412010

1412220

Назва розпорядників коштів, об’єктів

Поточний ремонт моста на автомобільній
дорозі загального користування місцевого
значення С091108 Підлісся - Дубшари Погорілець км 7+964 (для Служби
автомобільних доріг в області)
Капітальний ремонт будинку культури в
с. Середній Березів Косівського району
Івано-Франківської області
Капітальний ремонт школи мистецтв у
с. Підмихайля Калуського району ІваноФранківської області
Реконструкція свердловини та системи
водопостачання по вул. Івана Франка в
селищі Брошнів-Осада Рожнятівського
району Івано-Франківської області
На виконання заходів регіональної
цільової програми "Духовне життя" на
2016-2020 роки (Капітальний ремонт
Церкви Святого Вознесіння Господнього
УГКЦ в смт. Брошнів-Осада БрошнівОсадської ОТГ)
Капітальний ремонт Брошнівської
загальноосвітньої школи І-ІІ ст., в
с. Брошнів Рожнятівського району ІваноФранківської області
Капітальний ремонт приміщення клубу в
селі Хвалибога Городенківського району
Івано-Франківської області
Капітальний ремонт Рогатинської
районної школи естетичного виховання
учнів в м.Рогатині Івано-Франківської
області
Капітальний ремонт дорожнього покриття
вул. Польової в м. Івано-Франківську
(додаткові роботи)
Зовнішня побутова каналізація вул.
Незалежності № 1 по № 372 с. Угринів
вул. Світла-Карпатська, Івасюка с. Клузів
Тисменицького району Івано-Франківської
області (Нове будівництво)
Обласна рада
Поповнення статутного фонду обігових
коштів обласного комунального
підприємства "Івано-Франківське обласне
бюро технічної інвентаризації"
Департамент охорони здоров`я
облдержадміністрації
Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню
Спеціалізована стаціонарна медична
допомога населенню
Проведення належної медико-соціальної
експертизи (МСЕК)
Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню
Інші заходи в галузі охорони здоров`я (на
виконання заходів регіональної цільової
програми розвитку первинної медикосанітарної допомоги на засадах сімейної
медицини на період до 2020 року)

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

150,000

150,000

0,000

700,000

Разом

100,000

100,000

60,000

60,000

100,000

100,000

36,000

36,000

100,000

100,000

100,000

100,000

86,000

86,000

5,000

5,000

500,000

500,000

1000,000

1000,000

1000,000

1000,000

230,000

930,000

300,000

300,000

200,000

200,000

10,000

10,000

190,000

190,000

80,000

80,000

продовження додатка 1
Сума, тис. грн.
КПКВКМБ

1412220

2414060

2418600

2418600

0318600

6718370

7618800
7618800

7618800

7618800

7618800

7618800

7618800

Назва розпорядників коштів, об’єктів

Інші заходи в галузі охорони здоров`я (на
виконання заходів комплексної програми
"Здоров`я населення Прикарпаття 20132020)
Управління культури, національностей
та релігій облдержадміністрації
Передплата періодичних видань для
Івано-Франківської обласної
універсальної наукової бібліотеки
ім. І.Франка
На виконання заходів регіональної
цільової програми "Духовне життя" на
2016-2020 роки (для організації візиту
патріарха УГКЦ Святослава Шевчука до
області)
На виконання заходів регіональної
цільової програми "Духовне життя" на
2016-2020 роки
Господарське управління
облдержадміністрації
На виконання заходів регіональної
цільової програми діяльності
господарського підрозділу господарського
управління облдержадміністрації на 20172019 роки
Управління цивільного захисту
облдержадміністрації
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
Субвенції місцевим бюджетам
Богородчанський районний бюджет
Капітальний ремонт (заміна вікон) в
Марківській ЗОШ І-ІІІ ступенів
Богорордчанського району
Капітальний ремонт ФП в с. Луквиця
Богородчанського району
Встановлення огорожі та облаштування
тротуарною плиткою території дитячого
садка в с. Грабовець Богородчанського
району
Придбання меблів та інвентаря для
дитячого садка в с. Грабовець
Богородчанського району
Капітальний ремонт приміщення
Кривецької ЗОШ І-ІІ ст. Богородчанського
району
Капітальний ремонт (заміна вікон) в
будинку культури с. Міжгір`я
Богородчанського району ІваноФранківської області
Придбання ламінату для підлоги,
сантехніки та облицювальної плитки для
санвузлів дитячого садка "Дзвіночок" в
с. Дзвиняч Дзвиняцької ОТГ

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

150,000

150,000

113,628

39,372

153,000

3,628

39,372

43,000

50,000

50,000

60,000

60,000

80,000

0,000

80,000

80,000

0,000

1214,000
0,000

80,000

245,000

245,000

245,000

245,000

8810,000
1076,500

10024,000
1076,500

35,000

35,000

65,000

65,000

195,000

195,000

160,000

160,000

195,000

195,000

81,500

81,500

130,000

130,000

продовження додатка 1
Сума, тис. грн.
КПКВКМБ

7618800

7618800

7618800

7618800

7618800
7618800
7618800

7618800

7618800

7618800

7618800
7618800
7618800

7618800

7618800

7618800

Назва розпорядників коштів, об’єктів

Капітальний ремонт (заміна вікон)
Богородчанської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2,
смт. Богородчани, Богородчанського
району Івано-Франківської області
Придбання та встановлення спортивного
інвентарю для Підгірського дошкільного
навчального закладу "Теремок" в
с. Підгір`я Богородчанського району
Івано-Франківської області
Верховинський районний бюджет
Придбання дитячого ігрового майданчика
"Щасливе дитинство" с. Стебні
Верховинського району
Капітальний ремонт (перекриття даху
3 корпусу) приміщення
Верхньоясенівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Капітальний ремонт (заміна вікон і
дверей) в приміщенні Чорнорічанської
ЗОШ І ступенів
Придбання шкільних меблів для
Перехреснянської ЗОШ І-ІІ ступенів
Капітальний ремонт клубу в с. Голошино
Верховинського району ІваноФранківської області
Капітальний ремонт вуличного освітлення
в с. Голошино Верховинського району
Івано-Франківської області
Галицький районний бюджет
Капітальний ремонт комунального
приміщення спільної власності
територіальних громад району
(адмінбудинок Галицької районної ради)
м. Галич вул. Коновальця, 19
Зміцнення матеріально-технічної бази
Тустанського дошкільного навчального
закладу ясел-садка "Веселка" Галицького
району
Зміцнення матеріально-технічної бази
Тустанської ЗОШ І-ІІІ ступенів Галицького
району
Покращення спортивно-матеріальної
бази стадіону "Колос" в м. Галичі
Придбання музичних інструментів для
Галицького районного Народного дому
культури
Городенківський районний бюджет
Придбання швейних машинок для
Ясеневопільнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в
с. Ясенів-Пільний Городенківського
району
Долинський районний бюджет
Капітальний ремонт вуличного освітлення
в с.Новичка Долинського району
Калуський районний бюджет
Благоустрій з влаштуванням бруківки біля
пам`ятника Герою України Ігорю Дмитріву
в с.Копанки Калуського району ІваноФранківської області

Загальний
фонд

17,000

Спеціальний
фонд

Разом

200,000

200,000

15,000

15,000

493,000

510,000

80,000

80,000

73,000

73,000

40,000

40,000
17,000

17,000

33,000

200,000

200,000

100,000

100,000

351,000

384,000

299,000

299,000

17,000

17,000

13,000

13,000

20,000

20,000

0,000

0,000

464,000

35,000

35,000

50,000

50,000

50,000

50,000

40,000

40,000

40,000

40,000

484,000

948,000

284,000

284,000

продовження додатка 1
Сума, тис. грн.
КПКВКМБ

7618800

7618800

7618800

7618800

7618800

7618800
7618800
7618800

7618800

7618800

7618800

7618800

7618800

7618800
7618800
7618800

7618800

Назва розпорядників коштів, об’єктів

Придбання та встановлення спортивного
інвентарю для опорного навчального
закладу Войнилівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Калуської районної
ради
Придбання та встановлення інвентарю
для Войнилівського центру дитячої та
юнацької творчості Калуського району
Івано-Франківської області
Поточний ремонт автомобільної дороги
загального користування місцевого
значення С090604 Войнилів - Копанки
Поточний ремонт автомобільної дороги
загального користування місцевого
значення С090607 Слобідка - Войнилів
через Перевозець, ділянка дороги
Войнилів - Павликівка
Поточний ремонт автомобільної дороги
загального користування місцевого
значення С090623 Дубовиця - Войнилів,
ділянка дороги вул. І.Франка в
с. Дубовиця
Капітальний ремонт вуличного освітлення
в смт. Войнилів Калуського району
Поточний ремонт даху Народного дому в
с. Середня Калуського району
Поточний ремонт водонапірної башти в
смт. Войнилів Калуського району
Коломийський районний бюджет
Поточний ремонт гімнастичної зали
Черемхівської ЗОШ І-ІІ ступенів
Коломийського району
Здійснення поточних видатків для
Отинійської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Коломийського району
Придбання персональних комп`ютерів
для Загайпільської ЗОШ І-ІІ ступенів
Коломийського району
Для виконання заходів регіональної
цільової програми "Духовне життя" на
2016-2020 роки (ремонтні роботи у церкві
Введення в храм Пресвятої Богородиці в
селищі Отинія Коломийського району)
Поточний ремонт Коломийської дитячої
лікарні (Коломийська ЦРЛ) Коломийський
район, Івано-Франківська область
Здійснення поточних видатків для
Струпківської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Коломийського району
Зміцнення матеріально-технічної бази
Отинійського ДНЗ "Веселка"
Придбання ігрового майданчика для
Виноградського НВК Коломийського
району
Косівський районний бюджет
Капітальний ремонт будинку культури на
400 місць по вул. Незалежності в
с. Хімчин Косівського району

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

50,000

50,000

20,000

20,000

100,000

100,000

50,000

50,000

50,000

50,000

130,000

130,000

65,000

65,000

199,000

199,000

240,000

135,000

375,000

100,000

100,000

30,000

30,000

50,000

50,000

55,000

55,000

85,000

85,000

15,000

15,000

10,000

10,000

50,000

30,000

30,000

503,000

553,000

80,000

80,000

продовження додатка 1
Сума, тис. грн.
КПКВКМБ

7618800

7618800

7618800

7618800

7618800

7618800

7618800

7618800

7618800

7618800

7618800

7618800

7618800

7618800
7618800
7618700

Назва розпорядників коштів, об’єктів

Капітальний ремонт приміщення будинку
культури смт. Яблунів Івано-Франківської
області
Капітальний ремонт ФАПу в с. Стопчатів
Косівського району Івано-Франківської
області
Капітальний ремонт території Тюдівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
с.Тюдів Косівського району
Придбання звукової апаратури та
приладдя для Пістинської ЗОШ І-ІІІ ст.
Косівського району Івано-Франківської
області
Поточний ремонт проїзного містка через
потік Гнилиця, вул. Федьковича в
с. Стопчатів Косівського району ІваноФранківської області
Надвірнянський районний бюджет
Капітальний ремонт покрівлі
Надвірнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2
Надвірнянського району ІваноФранківської області
Придбання спортивного інвентарю для
Делятинської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 в
смт. Делятин Надвірнянського району
Івано-Франківської області
Придбання та встановлення спортивного
інвентарю для Чорноославської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Надвірнянської районної ради ІваноФранківської області
Поточний ремонт дорожнього покриття по
вул. Є.Пилип`юк в с. Фитьків
Переріслянської об`єднаної
територіальної громади ІваноФранківської області
Придбання меблів та оргтехніки для
Делятинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1
Надвірнянського району ІваноФранківської області
Капітальний ремонт їдальні
Чорноославської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Надвірнянського району ІваноФранківської області
Придбання меблів для комп`ютерного
класу для Чорнопотоківської ЗОШ І-ІІІ
ступенів
Придбання меблів для Зарічанської ЗОШ
І-ІІІ ступенів Надвірнянського району
Івано-Франківської області
Капітальний ремонт Делятинської ЗОШ
№ 3 Надвірнянського району ІваноФранківської області
Капітальний ремонт вул. Лугівської в
смт. Делятин Надвірнянського району
Інші додаткові дотації (для оплати праці з
нарахуваннями працівникам сільської
ради с. Чорний Потік)

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

193,000

193,000

20,000

20,000

180,000

180,000

30,000

30,000

50,000

50,000
330,000

585,000

915,000

150,000

150,000

20,000

20,000

15,000

15,000

130,000

130,000

200,000

40,000

40,000

100,000

100,000

30,000

30,000

30,000

30,000

100,000

100,000

100,000

100,000
200,000

продовження додатка 1
Сума, тис. грн.
КПКВКМБ

7618800

7618800

7618800

7618800

7618800

7618800

7618800

7618800

7618800

7618800

7618800

7618800

7618800

7618800

Назва розпорядників коштів, об’єктів

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

Рогатинський районний бюджет
Підвищення потужності
електропостачання до 45 кВт для
проведення електричного опалення
народного дому в с. Пуків Рогатинського
району
Рожнятівський районний бюджет
Придбання спортивного інвентаря для
Брошнівської ЗОШ І-ІІ ступенів с. Брошнів
Рожнятівського району Івано-Франківської
області
Капітальний ремонт покрівлі даху
Народного дому в с. Спас Рожнятівського
району Івано-Франківської області
Придбання костюмів для танцювальнофолькльорного гурту в с. Спас
Рожнятівського району Івано-Франківської
області
Капітальний ремонт сільського клубу та
бібліотеки по вул. Шевченка, 1 в с. Луги
Рожнятівського району Івано-Франківської
області
Придбання освітлення сцени та
озвучувальної апаратури для БрошнівОсадського Народного дому БрошнівОсадської ОТГ
Снятинський районний бюджет
Капітальний ремонт вуличного освітлення
сільських вулиць М.Грушевського,
І.Франка, В.Стефаника, Л.Українки в
с. Русів Снятинського району ІваноФранківської області
Буріння розвідувально-експлуатаційної
свердловини в с. Троїця Снятинського
району
Капітальний ремонт (заміна вікон на
енергозберігаючі) будинку культури в
с. Прутівка Снятинського району ІваноФранківської області
Тисменицький районний бюджет
Добудова спортивного залу (блок № 2)
Клубовецької ЗОШ І-ІІІ ст. Тисменицького
району
Нове будівництво водопроводу до вул.
О.Довженка в с. Чукалівка Тисменицького
району
Капітальний ремонт Тисменицької
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів в
м. Тисмениця Тисменицького району
Івано-Франківської області
Коректура робочого проекту
незавершеного будівництва "Клубу на
200 місць в с. Побережжя Тисменицького
району" під соціально-адміністративний
центр
Тлумацький районний бюджет
Капітальний ремонт народного дому в
с. Палагичі Тлумацького району

0,000

15,000

15,000

15,000

15,000

479,000

479,000

10,000

10,000

150,000

150,000

50,000

50,000

70,000

70,000

199,000

199,000

650,000

650,000

200,000

200,000

300,000

300,000

150,000

150,000

1843,000

1843,000

550,000

550,000

223,000

223,000

70,000

70,000

1000,000

1000,000

454,000

454,000

150,000

150,000

0,000

0,000

0,000

0,000

продовження додатка 1
Сума, тис. грн.
КПКВКМБ

7618800

7618800

7618800

7618800

7618800

7618800

7618800

7618800
7618800

7618800

7618800

7618800

7618800

7618800

Назва розпорядників коштів, об’єктів

Виготовлення пам`ятника на могилі
видатного громадського, військового
діяча ХХ ст., сотника УГА й полковника
УПА Василя Бринського
(псевдо"Блакитний")
На виконання заходів регіональної
цільової програми "Духовне життя" на
2016-2020 роки (для відновлення хресної
дороги в селі Олеша урочище "Гора")
Придбання та встановлення світильників
для освітлення спортивного майданчика в
с. Підвербці Тлумацького району ІваноФранківської облаті
Придбання та встановлення світильників
для освітлення спортивного майданчика в
с.Яківка Тлумацького району ІваноФранківської облаті
Придбання та встановлення світильників
для освітлення спортивного майданчика в
с.Палагичі Тлумацького району ІваноФранківської облаті
Придбання дитячих костюмів для
танцювально-фолькльорного гурту
"Радість" в с. Яківка Тлумацького району
Івано-Франківської області
Придбання меблів, постільної білизни та
посуду для дитячого садочка в
с. Гавриляк Тлумацького району ІваноФранківської області
Зміцнення матеріально-технічної бази
ДНЗ "Ромашка" Олешівської ОТГ
Капітальний ремонт Долинського НВК
(ЗОШ І-ІІ ступенів) Тлумацького району
Івано-Франківської області
Івано-Франківський міський бюджет
Придбання та встановлення дитячого
майданчика в м. Івано-Франківськ,
вул. Привокзальна, 9, Івано-Франківська
область
Болехівський міський бюджет
Капітальний ремонт Болехівської ЗОШ
І-ІІІ ст. № 1 м. Болехів Івано-Франківської
області
Яремчанський міський бюджет
Капітальний ремонт діагностичного
корпусу Яремчанської центральної
міської лікарні у місті Яремче ІваноФранківської області
Бюджет Більшівцівської об`єднаної
територіальної громади
Придбання персональних комп`ютерів
для Кінашівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Більшівцівської селищної об`єднаної
територіальної громади ІваноФранківсткої області
Капітальний ремонт будинку культури в
смт.Більшівці Більшівцівської селищної
об`єднаної територіальної громади ІваноФранківської області

Загальний
фонд

0,000

0,000

0,000

0,000

Спеціальний
фонд

Разом

30,000

30,000

60,000

60,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

54,000

54,000

30,000

30,000

50,000

50,000

50,286

50,286

50,286

50,286

100,000

100,000

100,000

100,000

403,000

403,000

403,000

403,000

329,500

329,500

50,000

50,000

179,500

179,500

продовження додатка 1
Сума, тис. грн.
КПКВКМБ

7618800

7618800

7618800

7618800

7618800

7618800

Назва розпорядників коштів, об’єктів

Придбання та встановлення медичного
обладнання (напівавтоматичного
біохімічного аналізатора та дозованих
піпеток для нього) для Більшівцівської
лікарні, Більшівцівська селищна рада ОТГ
Івано-Франківської області
Бюджет Матеївецької об`єднаної
територіальної громади
Капітальний ремонт Залучанського
навчально-виховного комплексу
Матеївецької об`єднаної територіальної
громади Коломийського району
Бюджет Космацької об`єднаної
територіальної громади
Капітальний ремонт Брустурівської ЗОШ
І-ІІІ ступеня
Бюджет П`ядицької об`єднаної
територіальної громади
Генеральний план з врахуванням
інвестиційних зон с.П`ядики, П`ядицької
ОТГ Івано-Франківської області
Бюджет Витвицької об`єднаної
територіальної громади
Придбання обладнання та інвентаря для
Станковецького НВК в с. Станківці
Витвицької ОТГ
Бюджет Печеніжинської об`єднаної
територіальної громади
Придбання матеріалів для
Малоключівської загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів Печеніжинської ОТГ в
с. Малий Ключів

Загальний
фонд

0,000

0,000

0,000

0,000

80,000

80,000

Спеціальний
фонд

Разом

100,000

100,000

400,000

400,000

400,000

400,000

148,000

148,000

148,000

148,000

110,714

110,714

110,714

110,714

110,000

110,000

110,000

110,000

0,000

80,000

80,000

Додаток 2
до протоколу постійної комісії
обласної ради з питань бюджету,
фінансів та податків
від 01.12.2017 року № 55

Перерозподіл
обсягу субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на 2017 рік

загальний фонд
(зменшення обсягу)

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), вивезення
побутового сміття та рідких
нечистот
загальний фонд
(збільшення обсягу)

Богородчанський

-59 485,9

915,3

Верховинський

-16 451,2

Галицький
Городенківський

-4 153,2
1 600,0

288,4
473,8

283,9
94,0

Долинський
Калуський

-11 060,4
-10 236,6

815,8
612,8

442,7
223,7

Коломийський
Косівський

200,0
-4 419,6

1468,1
893,5

185,8
1082,9

0,0

1135,3

1020,0

Рогатинський
Рожнятівський

-298,1
-5 872,2

575,3
729,3

190,2
754,8

Снятинський
Тисменицький

-11 543,1
-726,7

1286,1
2097,2

276,5
132,5

Тлумацький

-19 130,3

780,4

82,5

м. Болехів
м. Бурштин

-4 952,7
-3 136,6

м. Івано-Франківськ
м. Калуш

-32 638,4
-16 866,5

3600,0
309,4

0,8
1,1

м. Коломия
м. Яремче
Всього

-11 224,2
-1 587,9
-211 983,6

983,5

4,7
312,8
6 409,2

Найменування
місцевого бюджету

Надвірнянський

субвенція з державного
бюджету місцевим
бюджетам на виплату
допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім'ям,
інвалідам з дитинства,
дітям-інвалідам,
тимчасової державної
допомоги дітям та
допомоги по догляду за
інвалідами І чи ІІ групи
внаслідок психічного
розладу

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

загальний фонд
(збільшення обсягу)

251,8
911,9

154,4
2,2

16964,2

Додаток 3
до протоколу постійної комісії
обласної ради з питань бюджету,
фінансів та податків
від 01.12.2017 року № 55

Перерозподіл
обсягу субвенції 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), вивезення побутового сміття та рідких нечистот на 2017 рік
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, тис. гривень
1 754,81805
-170,18915
-730,07432
1 989,31590
1 347,53173
102,58994
1 841,42484
-445,29963
23,30871
786,30325
1 898,41044
462,86884
-7 332,32705
1 443,32903
-8,40543
-713,13696
-1 727,31155
-1 237,14578
796,18013
-82,19099
0,00000

Додаток 4
до протоколу постійної комісії
обласної ради з питань бюджету,
фінансів та податків
від 01.12.2017 року № 55

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 між місцевими бюджетами
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, тис. гривень

58,78665
-30,86852

127,82801

155,74614

Додаток 5
до протоколу постійної комісії
обласної ради з питань бюджету,
фінансів та податків
від 01.12.2017 року № 55

Перерозподіл
обсягу субвенції 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), вивезення побутового сміття та рідких нечистот на 2017 рік
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, тис. гривень
15465,2
500,0
6873,4
8005,4
13783,8
10354,7
23604,7
15096,4
19182,7
9719,9
12327,1
20430,2
47191,9
13185,7
2654,1
2497,5
39657,0
7221,3
16618,2
2261,2
286630,4

Додаток 6
до протоколу постійної комісії
обласної ради з питань бюджету,
фінансів та податків
від 01.12.2017 року № 55

Внесення змін до переліку заходів на 2017 рік
Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки
№ з/п
підпрограми

1.7

1.8

1.12

1.13
1.14

1.15

1.18

2.9

2.11

2.12

2.15

2.16
2.23
2.24
2.47

Найменування заходу
Департамент освіти, науки та молодіжної політики
облдержадміністрації
Підпрограма 1. Розвиток системи дошкільної освіти
Здійснювати відзначення кращих дошкільних навчальних закладів за
результатами їх діяльності та нагородження їх з нагоди святкових і
ювілейних дат
Забезпечувати в області організацію заходів з нагоди відзначення
Всеукраїнського дня дошкілля в області та участь у Всеукраїнському
святі
Забезпечувати дошкільні навчальні заклади необхідною навчальнометодичною літературою. Проводити передплату дитячих журналів,
газет, педагогічної преси
Проводити обласні конкурси педагогічної майстерності серед
вихователів, інструкторів фізичного виховання, практичних психологів,
методистів, завідувачів та інших працівників дошкільних закладів
Проводити обласні науково-практичні конференції, педагогічні читання
з питань дошкільної освіти та виставки дидактичних матеріалів
Організовувати, проводити обласні та брати участь у всеукраїнських
конкурсах та інших заходах, пов’язаних із питаннями розвитку
дошкільної освіти (зокрема, "Кращий сайт дошкільного навчального
закладу", "Дошкільний навчальний заклад майбутнього", фестиваль
"Гармонія руху" тощо)
Здійснювати заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази
дошкільних закладів. Забезпечити дошкільні навчальні заклади ігровим
матеріалом та спортивним інвентарем згідно з діючими вимогами
Всього
Підпрограма 2. Розвиток загальної середньої освіти
Проводити обласні огляди-конкурси серед загальноосвітніх навчальних
закладів, районних (міських) методичних кабінетів з різних видів
навчально-виховної та методичної діяльності
Організовувати та проводити комплексні вивчення стану розвитку
освіти районів (міст) області, атестацію підвідомчих навчальних
закладів, тематичні перевірки, тощо. Вивчати, узагальнювати та
впроваджувати передовий педагогічний досвід, інноваційну діяльність.
Впроваджувати сучасні педтехнології в практику роботи педагогічних
колективів тощо
Забезпечити:
– передплату науково-методичної, педагогічної та літературнопубліцистичної преси для педагогічних колективів;
– навчальні заклади науковими, навчально-методичними посібниками,
розробками та іншою методичною літературою
Здійснювати відзначення кращих навчальних закладів всіх типів і форм
власності за результатами їх діяльності та нагородження їх з нагоди
святкових і ювілейних дат
Забезпечувати участь навчальних закладів області у міжнародних і
всеукраїнських моніторингових дослідженнях якості освіти.
Організовувати і проводити обласні моніторингові дослідження якості
освіти
Оснащення загальноосвітніх навчальних закладів шкільними меблями
Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази загальноосвітніх
навчальних закладів
Організовувати вивчення cтану розвитку шкіл-інтернатів області

Сума, грн.
-654728,21

-5801,0

-2028,82

-10000,00

-9600,00
-4000,00

-15000,00

-40000,00
-86429,82

-9444,66

-17482,10

-10000,00

-5000,00

-20000,00
-107500,00
40000,00
-8497,60

продовження додатка 6
№ з/п
підпрограми

2.50
2.65

3.3
3.4
3.5
3.10
3.12

3.15

4.3

4.10
4.14
4.15

4.17

5.12

5.16
5.17
5.18
5.19

5.21

Найменування заходу
Забезпечення проведення Всеукраїнських, обласних науковопрактичних конференцій, семінарів, педагогічних читань, круглих столів
з питання охорони дитинства, корекційної освіти тощо
Проведення заходів з національно-патріотичного виховання в
навчальних закладах
Всього
Підпрограма 3. Розвиток позашкільної освіти
Забезпечення проведення обласного конкурсу на кращу науковометодичну розробку з питань позашкільної освіти
Забезпечення проведення обласних та участь у всеукраїнських
конкурсах з фахової майстерності позашкільних закладів
Забезпечення проведення обласних науково-практичних конференцій,
семінарів, "круглих столів" , фестивалів тощо з питань позашкільної
освіти
Забезпечувати зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних
навчальних закладів
Участь наукових та педагогічних працівників, вихованців, учнів та
слухачів у міжнародних програмах, науково-практичних конференціях,
змаганнях і конкурсах за напрямами позашкільної освіти
Забезпечення видруку навчальних програм з позашкільної освіти,
навчально-методичної літератури, матеріалів переможців обласних
конкурсів професійної майстерності з позашкільної освіти тощо
Всього
Підпрограма 4. Обдаровані діти
Організовувати оздоровчі табори для учнів – переможців
всеукраїнських і обласних олімпіад, конкурсів, змагань, активістів
учнівського самоврядування та дітей пільговий категорій тощо.
Забезпечувати їх оздоровлення у стаціонарних відпочинкових
оздоровчих закладах
Організація, участь та проведення олімпіад, конкурсів, турнірів, зльотів,
змагань, фестивалів, оглядів, науково-практичних конференцій тощо
Проводити обласні та брати участь у всеукраїнських науковопрактичних конференціях
Проводити щорічні свята-зустрічі керівництва області з обдарованою
молоддю, традиційне свято обдарованої молоді "Ми – надія твоя,
Україно!"
Забезпечити функціонування системи адресної підтримки (стипендії,
фінансові винагороди, матеріальна допомога, цінні подарунки, призи
тощо), особливо обдарованих учнів та студентів, які є переможцями
всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів, змагань і учасниками й
переможцями міжнародних інтелектуальних та спортивних змагань
Всього
Програма 5. Вчитель
Проводити постійно діючий семінар керівників органів управління
освітою з питань удосконалення керівництва галузі, фінансовоекономічної діяльності, трудового законодавства тощо
Щорічно проводити обласний конкурс професійної майстерності
"Учитель року" з різних номінацій та інші обласні конкурси з
професійної майстерності
Відзначати професійні свята (День працівника освіти, День науки та
інші)
Забезпечити проведення щорічних науково-практичних конференцій з
проблем розвитку освіти
Продовжити співпрацю та обмін досвідом з органами управління
освітою та педагогічними колективами навчальних закладів зарубіжних
країн
Продовжити нагородження педагогічних та науково-педагогічних
працівників обласною педагогічною премією імені
М.Стельмаховича та запровадити іменні обласні, районні,
міські премії для педагогічних працівників

Сума, грн.
-10000,00
-15000,00
-162924,36
-8000,00
-2666,05
-10000,00
-104000,00
-800,31

-783,21
-126249,57

-16679,81

-129370,02
-8000,00
-13,11

-34820,00

-188882,94

-10000,00

-19576,78
-763,32
-10000,00
9110,00

-11,42

продовження додатка 6
№ з/п
підпрограми

Найменування заходу

Виплачувати щорічні стипендії голови облдержадміністрації та голови
обласної ради ветеранам праці системи освіти та видатним діячам
освіти
Всього
Підпрограма 10. Розвиток вищої освіти
Призначати стипендії голови облдержадміністрації та обласної ради
10.3
учасникам АТО, які навчаються за кошти фізичних осіб у ВНЗ
державної та комунальної форм власності
Всього
Всього по департаменту освіти, науки та молодіжної політики
облдержадміністрації
Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Підпрограма 4. Обдаровані діти
Організація, участь та проведення олімпіад, конкурсів, турнірів, зльотів,
4.10
змагань, фестивалів, оглядів, науково-практичних конференцій тощо
Всього
Разом по Програмі розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки
5.22

Сума, грн.
-27000,00
-58241,52

-32000,00
-32000,00
-654728,21

-48000,00
-48000,00
-702728,21

Додаток 7
до протоколу постійної комісії
обласної ради з питань бюджету,
фінансів та податків
від 01.12.2017 року № 55

Внесення змін до Переліку культурно-мистецьких заходів на 2017 рік
Регіональна цільова програма "Культура Івано-Франківщини" на 2016-2020 роки
№
п/п

Найменування заходу

Час
проведення

1

Обласний мандрівний фестиваль троїстих музик (п. 8.10)

липень

2

Обласний відкритий етап Всеукраїнського фестивалю
"Червона рута" (м. Івано-Франківськ) (п. 8.10)

3

Участь у фестивалі театрів "Молоко" (п. 8.10)

липень

4

Регіональний етап Всеукраїнського фестивалю творчості
осіб з обмеженими фізичними можливостями "Барви
життя" (м. Івано-Франківськ) (п. 8.10)

жовтень

5

Урочистості з нагоди вручення обласної премії імені
Параски Хоми (п. 8.10)

листопад

6

V кінофестиваль "Тіні забутих предків" (с-ще Верховина)
(п. 8.10)

вересень

7

Фінансова підтримка проведення культурно-мистецького
заходу-гастролей Київського національного театру оперети
(п. 8.10)

листопад

8

Участь у Всеукраїнському фестивалі творчості осіб з
обмеженими фізичними можливостями "Барви життя"
(м. Івано-Франківськ) (п. 8.11)

листопад

вересень

Виконавець
Управління культури, національностей та релігій
облдержадміністрації, театр фольклору, народних свят і
видовищ, навчально-методичний центр культури і
туризму Прикарпаття
Управління культури, національностей та релігій
облдержадміністрації, навчально-методичний центр
культури і туризму Прикарпаття
Управління культури, національностей та релігій
облдержадміністрації, навчально-методичний центр
культури і туризму Прикарпаття
Управління культури, національностей та релігій
облдержадміністрації, навчально-методичний центр
культури і туризму Прикарпаття
Управління культури, національностей та релігій
облдержадміністрації, навчально-методичний центр
культури і туризму Прикарпаття
Управління культури, національностей та релігій
облдержадміністрації, навчально-методичний центр
культури і туризму Прикарпаття
Управління культури, національностей та релігій
облдержадміністрації, навчально-методичний центр
культури і туризму Прикарпаття
Управління культури, національностей та релігій
облдержадміністрації, театр фольклору, народних свят і
видовищ, навчально-методичний центр культури і
туризму Прикарпаття

Сума,
тис. гривень
-20,0

-15,0

-7,0

-10,0

-10,0

-10,0

+20,0

+10,0

продовження додатка 7
№
п/п

Найменування заходу

Час
проведення

9

Участь гурту "Команда "Афган" у ХХІ Міжнародному
творчому Фестивалі патріотичної пісні Солдати миру ХХІ
століття" (п. 8.11)

10

Передпрем'єрний показ кінофільму "Кіборги", присвячений
Дню Збройних Сил України (п. 8.10)

грудень

11

Обласний конкурс обрядів різдвяно-новорічного циклу
(Вертепів та Меланок) та різдвяної атрибутики (дідухів,
павуків) (п. 8.10)

грудень

12

Непередбачені видатки

Всього:

листопад

протягом
року

Виконавець
Управління культури, національностей та релігій
облдержадміністрації, Івано-Франківська обласна
філармонія імені Іри Маланюк
Управління культури, національностей та релігій
облдержадміністрації, театр фольклору, народних свят і
видовищ, навчально-методичний центр культури і
туризму Прикарпаття
Управління культури, національностей та релігій
облдержадміністрації, театр фольклору, народних свят і
видовищ, навчально-методичний центр культури і
туризму Прикарпаття
Управління культури, національностей та релігій
облдержадміністрації, навчально-методичний центр
культури і туризму Прикарпаття

Сума,
тис. гривень
+5,424

+10,0

16,576

+10,0
0,0

Додаток 8
до протоколу постійної комісії
обласної ради з питань бюджету,
фінансів та податків
від 01.12.2017 року № 55

Зміни до календарних планів заходів на 2017 рік
регіональних цільових програм галузі "Охорона здоров’я"
№
п/п

Назва програми

Виконавець
Департамент охорони
здоров’я
облдержадміністрації
Обласна клінічна
лікарня

Назва заходу
1

Закупівля медикаментів для лікування хворих на
цукровий та нецукровий діабет

1

Отруєння грибами гепатонефротропної дії

2
1

1

Комплексна програма
"Здоров'я населення
Прикарпаття 2013-2020
роки"

Обласна дитяча
клінічна лікарня

2
3
4
1

Обласний
перинатальинй центр
2
Обласна клінічна
інфекційна лікарня

1

Медикаменти та медичні засоби для проведення
процедур гемодіалізу
Закупівля медикаментів для дітей, хворих на синдром
Шерешевського-Тернера, нецукровий діабет,
адреногенітальний синдром
Централізована закупівля продуктів лікувального
харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію
Заходи з дитячої кардіоревматології
Закупівля медикаментів для дітей з первинним
(вродженим) імунодефіцитом
Забезпечення процесу надання допомоги жінкам та
новонародженим дітям згідно сучасних перинатальних
технологій
Забезпечення акушерських відділень препаратами
невідкладної допомоги, лікування пізніх гестозів,
профілактики передчасних пологів та акушерських
кровотеч
Забезпечення вільного доступу населення до тестування
та консультацій

Термін
виконання

КЕКВ

Сума,
тис. грн.

протягом
року

2220

+2000,0

2282

+94,88029

2282

+45,11971

2282

-50,0

2282

+175,4884

2282

-124,52484

2282

-0,96356

протягом
року

2282

+51,0

протягом
року

2282

-51,0

протягом
року

2282

+10,0

протягом
року
протягом
року
протягом
року
протягом
року
протягом
року
протягом
року

продовження додатка 8
№
п/п

Назва програми

1

Комплексна програма
"Здоров'я населення
Прикарпаття 2013-2020
роки"

Виконавець

Обласна клінічна
інфекційна лікарня

Назва заходу

2

3

1

2

3

2

Регіональна цільова
програма запобігання та
лікування серцевосудинних і судинномозкових захворювань
на 2016-2020 роки

Обласний клінічний
кардіологічний
диспансер

4
5
6
7

8

9

Забезпечення праймерами та системами для визначення
генотипу, ДНК і РНК вірусних гепатитів рівнів вірусного
навантаження лабораторії ОКІЛ для моніторингу
протікання хронічних вірусних гепатитів
Забезпечення лікування та профілактики хронічних
вірусних гепатитів
Закупівля для кабінетів функціональної діагностики ОККД,
Долинської, Калуської, Коломийської, Косівської ЦРЛ
діагностичного обладнання (холтермонітори ЕКГ, АТ,
комбіновані холтермонітори, тредміл)
Закупівля для ОККД діагностичного обладнання
(автоматичний аналізатор крові, рентгендіагностичний
апарат 2 робочі місця, пересувний УЗ-апарат, пересувний
Rtg-апарат, комп’ютерний ЕЕГ (електроенцефалограф)
Закупівля виробів медичного призначення (штучні водії
ритму) для надання допомоги хворим з ССЗ
Закупівля виробів медичного призначення (штучні
клапани серця) для надання допомоги хворим з ССЗ
Закупівля виробів медичного призначення (оксигенатори)
для надання допомоги хворим з ССЗ
Закупівля виробів медичного призначення (стенти) для
надання допомоги хворим з ССЗ
Закупівля виробів медичного призначення (витратні
матеріали) для надання допомоги хворим з ССЗ
Закупівля обладнання та витратних матеріалів для
проведення реконструктивних втручань на артеріях та
венах (катетери, протези, шовний матеріал,
інструментарій, діатеромокоагулятори, апарат для
реінфузії крові)
Закупівля витратних матеріалів для ендоваскулярних
втручань при цереброваскулярних захворюваннях (ЦВЗ)

Термін
виконання

КЕКВ

Сума,
тис. грн.

протягом
року

2282

-6,3

протягом
року

2282

-3,7

протягом
року

3210

+29,4

протягом
року

3210

-29,4

2282

+93,6

2282

+129,96

2282

+96,55

2282

-80,23

2282

-114,47

протягом
року

2282

-1,13

протягом
року

2282

-36,37

протягом
року
протягом
року
протягом
року
протягом
року
протягом
року

продовження додатка 8
№
п/п

Назва програми

Виконавець

2

Регіональна цільова
програма запобігання та
лікування серцевосудинних і судинномозкових захворювань
на 2016-2020 роки

Обласний клінічний
кардіологічний
диспансер

Назва заходу

10

1

3

Обласна цільова
соціальна програма
протидії ВІЛінфекції/СНІДу на 20152018 роки

Обласна клінічна
інфекційна лікарня

2

3

4

4

Регіональна цільова
програма розвитку
первинної медикосанітарної допомоги на
засадах сімейної
медицини на період до
2020 року

Департамент охорони
здоров’я
облдержадміністрації

1

2

Для надання невідкладної допомоги при інсультах у
палатах інтенсивної терапії в обласній клінічній лікарні,
ЦМКЛ, Калуській та Коломийській ЦРЛ, забезпечити їх
тромболітиками (АКТИЛІЗЕ)
Забезпечення вільного доступу до безоплатного
консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію для
населення, передусім для груп підвищеного ризику щодо
інфікування ВІЛ, із застосуванням методів
імуноферментного аналізу та швидких тестів
Забезпечення діагностики опортуністичних інфекцій,
супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛінфекцію
Забезпечення лікування та медикаментозної
профілактики опортуністичних інфекцій, супутніх
захворювань, ускладнень ВІЛ-інфекції та хвороб,
зумовлених ВІЛ, у ВІЛ-інфікованих осіб
Забезпечення адаптованими молочними сумішами для
дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими
матерями
Створення умов для ефективного функціонування
лікувальних закладів - збільшення питомої ваги кількості
лікувальних закладів, що оснащені автотранспортними
засобами
Оснащення лікувальних закладів медичним
обладнанням, виробами медичного призначення

Термін
виконання

КЕКВ

Сума,
тис. грн.

протягом
року

2282

-87,91

протягом
року

2282

+34,825

протягом
року

2282

-9,0

протягом
року

2282

-15,1

протягом
року

2282

-10,725

протягом
року

3210

+420,0

протягом
року

3210

+80,0

продовження додатка 8
№
п/п

Назва програми

Виконавець
Обласна клінічна
лікарня

5

Обласна програма 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

КЗ "Прикарпатський
клінічний онкологічний
центр"

Назва заходу

1

Лікування постраждалих 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 першочергово, у медичних закладах області
та інших областей (згідно з медичними показами)

Термін
виконання
протягом
року

протягом
року

КЕКВ

Сума,
тис. грн.

2282

+50,0

2282

-50,0

Додаток 9
до протоколу постійної комісії
обласної ради з питань бюджету,
фінансів та податків
від 01.12.2017 року № 55

Календарний план заходів на 2017 рік
Програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2017 рік" (підрозділ 4.11. "Розвиток інформаційного
простору" розділу 4 "Розвиток гуманітарної та соціальної сфери")
№
п/п

Найменування заходу

Проведення інформаційних кампаній соціальної
реклами щодо надання соціальних гарантій та допомог
населенню області, військової служби у Збройних силах
1
України та Національної гвардії, формування та
підтримки позитивного іміджу Івано-Франківської
області (білборди, сіті-лайти, плакати, листівки)
Здійснення інформаційно-методичних заходів щодо
тенденцій розвитку інформаційного простору області,
реформування комунальних засобів масової
інформації, перехід місцевих телерадіоорганізацій на
цифрове мовлення, забезпечення організації
2
інформаційного супроводу проведення семінарів,
засідань "круглих столів", нарад, прес-конференцій,
брифінгів, прес-турів та конкурсів журналістської
майстерності, придбання обладнання і предметів
довгострокового користування для установ і організацій
задля реалізації проектів (фотоапарат)
ВСЬОГО

Виконавець

Термін виконання

Обсяг
фінансування,
тис.грн.

Управління інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації

жовтень-грудень

80,0

Управління інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації

жовтень-грудень

50,0

130,0

Додаток 10
до протоколу постійної комісії
обласної ради з питань бюджету,
фінансів та податків
від 01.12.2017 року № 55

Розподіл
медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

Назва місцевого
бюджету
Богородчанський район
Верховинський район
Городенківський район
Коломийський район
Косівський район
Рогатинський район
Рожнятівський район
Снятинський район
Тлумацький район
Департамент охорони
здоров'я
облдержадміністрації
Разом

(тис. грн.)
Збільшення обсягу медичної субвенції
(загальний фонд), тис. грн.
На лікування хворих
На оплату праці з
на цукровий і
нарахуванням
нецукровий діабет
3102,1
2004,3
2630,7
9957,3
6106,7
3643,3
425,6
2704,8
1200,0
1000,0

3000,0

32774,8

3000,0

Додаток 11
до протоколу постійної комісії
обласної ради з питань бюджету,
фінансів та податків
від 01.12.2017 року № 55

Перерозподіл
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і
прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках
сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного
вихователя
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

загальний фонд
(зменшення (-), збільшення
Сума, тис. грн.
-6,7
-67,3
-54,7
-15,3
0,0
-22,9
0,0
-56,5
-36,2
-3,7
-1,6
-29,4
-34,4
-3,1
0,0
0,0
-77,8
-121,7
-56,7
-11,2
-599,2

