Додаток 1
до протоколу постійної комісії
обласної ради з питань
бюджету, фінансів та податків
від 12.04.2019 року № 86

Розподіл
коштів для фінансової підтримки громадських організацій
фізкультурно-спортивного спрямування
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Найменування громадських організацій фізкультурно-спортивного
спрямування
Івано-Франківська обласна федерація футболу
Івано-Франківська обласна федерація спортивної гімнастики
Федерація лижного спорту Івано-Франківської області
Федерація баскетболу Івано-Франківської області
Федерація веслування Івано-Франківської області
Федерація гандболу Івано-Франківської області
Федерація пауерліфтингу Івано-Франківської області
Івано-Франківська обласна федерація важкої атлетики
Федерація вільної боротьби Івано-Франківської області
Спортивний клуб "Каменяр"
Івано-Франківська обласна федерація плавання
Федерація боксу Івано-Франківської області
Федерація волейболу Івано-Франківської області
Федерація настільного тенісу Івано-Франківської області
Федерація легкої атлетики Івано-Франківської області
Федерація кульової стрільби Івано-Франківської області
Відділення Національного Олімпійського комітету України в
17
Івано-Франківській області
18 Федерація регбі Івано-Франківської області
19 Громадська організація "Івано-Франківська обласна федерація шашок"
20 Івано-Франківська обласна федерація дзюдо
21 Федерація спортивного та бойового самбо Івано-Франківської області
22 Івано-Франківська обласна федерація таеквондо-ВТФ
Громадська організація "Івано-Франківська обласна асоціація карате
23
ВТКА"
Федерація греко-римської боротьби Івано-Франківська обласна
24
федерація
Громадська організація "Івано-Франківська обласна федерація
25
кікбоксингу "ВАКО"
26 Баскетбольний клуб "Говерла"
Громадська організація "Асоціація футболу учасників АТО Івано27
Франківської області"
28 ДЮФК "Надія Прикарпаття"
29 Обласна спортивна студентська спілка
Всього:

Сума,
тис. грн.
80,0
20,0
15,0
50,0
70,0
15,0
30,0
70,0
250,0
100,0
20,0
30,0
100,0
30,0
180,0
30,0
15,0
20,0
10,0
25,0
15,0
15,0
10,0
10,0
30,0
600,0
100,0
70,0
100,0
2110,0

Додаток 2
до протоколу постійної комісії
обласної ради з питань
бюджету, фінансів та податків
від 12.04.2019 року № 86

Календарний план заходів на 2019 рік
Регіональної цільової програми проведення лабораторно-діагностичних та лікувально-профілактичних робіт у сфері
ветеринарної медицини в Івано-Франківській області у 2019 році

Найменування заходів
Придбання ветеринарних препаратів, діагностикумів,
деззасобів та спеціалізованого лабораторного
обладнання (придбання лабораторного обладнання
для проведення лабораторно-діагностичних
досліджень по інфекційних захворюваннях ВРХ)
(п.1.з.п.)
Всього

Виконавець

Термін
виконання

Сума, тис. грн.

Івано-Франківська регіональна державна
лабораторія Державної служби України з питань
безпечності харчових продуктів так захисту
споживачів

протягом року

350,0

350,0

Додаток 3
до протоколу постійної комісії
обласної ради з питань
бюджету, фінансів та податків
від 12.04.2019 року № 86

Внесення змін до календарного плану заходів на 2019 рік
обласної комплексної Програми соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2017-2021 року
Код
бюджетної
програми

0813242

0813242

0813242

0813242
Всього

Назва заходу
Впровадження енергозберігаючих
технологій (заміна вікон, утеплення фасадів,
встановлення сучасних систем опалення
тощо) в інтернатних установах системи
соціального захисту населення області
(п.8.2 з.п.)
Проведення ремонтних робіт в інтернатних
установах системи соціального захисту
населення
Виплата одноразової грошової допомоги на
лікування та вирішення невідкладних
соціально-побутових питань жителям
області в установленому порядку (п.2.2 з.п.)
Виплата матеріальної допомоги сім’ям, у
яких народилося одночасно троє і більше
дітей (п.5.1 з.п)

Виконавець

Термін
виконання

Сума, тис.
гривень

Зміни, що
вносяться,
тис.
гривень

Уточнений
план, тис.
гривень

Департамент соціальної політики
облдержадміністрації

впродовж
року

800,00

-700,0

100,0

Департамент соціальної політики
облдержадміністрації

впродовж
року

2500,00

+1030,0

3530,0

Департамент соціальної політики
облдержадміністрації

впродовж
року

2017,6

+100,0

2117,6

Департамент соціальної політики
облдержадміністрації

впродовж
року

300,0

-100,0

200,0

+330,0

Додаток 4
до протоколу постійної комісії
обласної ради з питань
бюджету, фінансів та податків
від 12.04.2019 року № 86

Календарний план заходів на 2019 рік
регіональної цільової програми протипожежного захисту обласних закладів освіти, охорони здоров’я, культури та
соціального захисту на 2018-2021 роки
Код
бюджетної
програми
0813242
Всього

Назва заходу
Обладнання закладів соціального захисту
системами протипожежного захисту

Виконавець

Термін
виконання

Сума, тис.
гривень

Зміни, що
вносяться,
тис.
гривень

Уточнений
план, тис.
гривень

Департамент соціальної політики
облдержадміністрації

впродовж
року

0,0

+420,0

420,0

+420,0

Додаток 5
до протоколу постійної комісії
обласної ради з питань
бюджету, фінансів та податків
від 12.04.2019 року № 86

Внесення змін до календарного плану заходів на 2019 рік
обласної програми підтримки осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей
на 2019-2021 роки
Код
бюджетної
програми

0813242

0813242

Зміни, що
вносяться,
тис.
гривень

Уточнений
план, тис.
гривень

Назва заходу

Виконавець

Надання матеріальної допомоги на
лікування членам сімей загиблих
(померлих) осіб, які брали участь у бойових
діях на території інших держав; особам з
інвалідністю, які брали участь у бойових
діях на території інших держав; учасникам
бойових дій на території інших держав (п.2.2
з.п.)
Виготовлення відзнак та нагород для
учасників бойових дій на території інших
держав (п. 2.7 з.п.)

Департамент соціальної політики
облдержадміністрації, охорони
здоров’я обласної державної
адміністрації, обласний військовий
комісаріат, районні державні
адміністрації, виконавчі комітети
міських рад міст обласного значення
та ОТГ

впродовж
року

475,00

-225,00

250,00

Департамент соціальної політики
облдержадміністрації

впродовж
року

25,00

0,00

25,00

впродовж
року

-

+50,00

50,00

впродовж
року

-

+175,00

175,00

500,00

0,00

500,00

0813242

Надання матеріальної допомоги сім'ям осіб,
які брали участь у бойових діях на території
інших держав та які померли після
демобілізації (п.2.3. з.п.)

0813242

Надання матеріальної допомоги на
оздоровлення сім'ям загиблих у бойових
діях не території інших держав (п.2.4. з.п.)

Всього

Сума, тис.
гривень

Термін
виконання

Департамент соціальної політики
облдержадміністрації, районні
державні адміністрації, виконавчі
комітети міських рад міст обласного
значення та об’єднаних
територіальних громад
Департамент соціальної політики
облдержадміністрації, районні
державні адміністрації, виконавчі
комітети міських рад міст обласного
значення та об’єднаних
територіальних громад

Додаток 6
до протоколу постійної комісії
обласної ради з питань бюджету,
фінансів та податків
від 12.04.2019 року № 86

Внесення змін до календарного плану заходів на 2019 рік
обласної цільової соціальної програми "Молодь Прикарпаття"
на 2016-2020 роки
№
з/п

Пункт
Програми

1.

1.8.

2.

1.21.

3.

2.4.

4.

2.7.

5.

3.10.

6.

4.7.

7.

5.9.

Назва заходу
Проведення обласного фестивалю-конкурсу
стрілецької та повстанської пісні серед учнівської та
студентської молоді
Організація методичних виставок в бібліотеках,
читальних залах з історії України, з історії
національно-визвольних змагань українського
народу, з історії молодіжних організацій та
товариств "Пласт", "Сокіл", "Січ" "Луг", "Каменярі" та
інших
Проведення обласного етапу Всеукраїнського
фестивалю-конкурсу "Молодь обирає здоров’я"
Проведення інформаційно-профілактичних заходів
до Міжнародного дня боротьби з тютюнопалінням
(31 травня), Дня боротьби з наркоманією
(26 липня), Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом
(1 грудня)
Забезпечення діяльності громадської ради з питань
молодіжної політики при управлінні молоді і спорту
облдержадміністрації
Проведення зустрічей учнівської та студентської
молоді з роботодавцями "З перших вуст", що
орієнтують молодь на робітничі професії
Проведення навчальних семінарів з питань
соціального супроводження прийомних сімей та
дитячих будинків сімейного типу, дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей
та молоді з функціональними обмеженнями, сімей з
дітьми, які перебувають у складних життєвих
обставинах

Сума, грн.

Період
проведення

-36000

протягом
року

+99000

протягом
року

-17000

протягом
року

-15000

травень грудень

-5000

протягом
року

-20000

протягом
року

-6000

протягом
року

Додаток 7
до протоколу постійної комісії
обласної ради з питань
бюджету, фінансів та податків
від 12.04.2019 року № 86

Перелік заходів на 2019 рік
Програми сприяння розвитку громадянського суспільства
в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки
Найменування заходу

Сума,
грн.

2.2. Проведення досліджень (в т. ч. соціологічних опитувань)
громадської думки з метою виявлення пріоритетних напрямів у роботі
місцевих органів влади, потреб громадськості та ставлення населення до 50000
нагальних проблем розвитку держави, області та ІГС , соціально значущих
питань в масштабах Івано-Франківської області
3.1. Підтримка на конкурсних засадах проектів і програм громадських,
волонтерських та благодійних організацій, організацій учасників АТО,
творчих спілок, спрямованих на вирішення завдань регіональної політики за
напрямами: соціально-економічний розвиток; культурно-просвітницька
діяльність; патріотичне виховання; краєзнавча робота, охорона пам’яток
225000
історії та культури; аналітична діяльність та проведення соціологічних
досліджень; допомога соціально незахищеним верствам населення;
екологічна безпека; протидія корупції (відповідно до Положення про порядок
проведення конкурсу з визначення проектів (програм, заходів), розроблених
інститутами громадянського суспільства)
ВСЬОГО
275000

Додаток 8
до протоколу постійної комісії
обласної ради з питань
бюджету, фінансів та податків
від 12.04.2019 року № 86

Перелік заходів на 2019 рік
Програми розвитку місцевого самоврядування
в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки
V. Підпрограма "Фонд обласної ради на виконання депутатських повноважень"
Назва заходу

Сума,
грн.

5.1. Реалізація напрямів використання коштів Підпрограми "Фонд
7560000
обласної ради на виконання депутатських повноважень"
5.2. Відшкодування депутатам Івано-Франківської обласної ради витрат,
пов’язаних з депутатською діяльністю (компенсаційні беззвітні виплати 100000
депутатам обласної ради)
Всього
7660000
VI. Підпрограма "Обмін досвідом та сприяння розвитку місцевого
самоврядування"
6.1. Створення відповідних умов для забезпечення депутатів обласної
ради документами, довідково-інформаційними та іншими матеріалами, 500000
необхідними для ефективного здійснення депутатських повноважень.
6.7. Забезпечення проведення науково-практичних та соціологічних
100000
досліджень з проблематики місцевого самоврядування.
6.11. Забезпечення створення системи інформаційного забезпечення
діяльності органів місцевого самоврядування та сприяння функціонуванню
цієї системи; вирішення питання щодо створення інформаційного ресурсу 100000
органів місцевого самоврядування в міжнародній інформаційній мережі
Internet
6.12. Членські внески до Асоціації місцевих та регіональних влад.
50000
6.14. Співпраця обласної ради з іншими органами місцевого
самоврядування.
Сприяння
співробітництву
органів
місцевого
самоврядування області, їх асоціацій та інших об'єднань з органами
150000
місцевого самоврядування іноземних держав, їх асоціаціями, відповідними
міжнародними організаціями та фондами з питань розвитку місцевого
самоврядування.
6.15. Організація та проведення навчань для депутатів обласної,
районних, міських, селищних і сільських рад. Вдосконалення підготовки та 200000
підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування.
6.17. Встановлення нагород обласної ради: Грамота та Подяка голови
Івано-Франківської обласної ради і відзнака "Цінний подарунок голови Івано- 500000
Франківської обласної ради" та затвердження Положення про них.
6.18. Відзначення пам’ятних дат, Днів сіл, селищ та міст, ювілейних дат
300000
підприємств, установ та організацій.
6.19. Організація проведення змагань серед територіальних громад
області та відзначення учасників спортивного дозвілля. Забезпечення участі
200000
збірної команди області, сформованої з депутатів рад усіх рівнів у
Всеукраїнських спартакіадах.
Всього
2100000

продовження додатка 8

VII. Підпрограма "Висвітлення роботи обласної ради та органів місцевого
самоврядування в засобах масової інформації"
7.4. Надання фінансової підтримки засобам масової інформації,
засновниками (співзасновниками) яких є місцеві органи виконавчої влади 2000000
та органи місцевого самоврядування
Всього
2000000

РАЗОМ

11760000

