Додаток 1
до протоколу постійної комісії
обласної ради з питань
бюджету, фінансів та податків
від 18.06.2019 року № 89

Зменшення
обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання
підбіг 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, поводження з
побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення
рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну
вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського
обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у
багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами на 2019 рік
Назва районного,
міського бюджету
Богородчанський
Верховинський

Сума, тис. гривень
-44 355,0
-407,0

Галицький

-41 743,0

Городенківський

-62 045,0

Долинський

-83 363,0

Калуський

-30 808,0

Коломийський

-34 416,0

Косівський

-36 934,0

Надвірнянський

-50 846,0

Рогатинський

-39 895,0

Рожнятівський

-19 482,0

Снятинський

-31 662,0

Тисменицький

-47 302,0

Тлумацький

-27 250,0

м. Бурштин

- 2 720,0

м. Івано-Франківськ

-142 029,0

м. Калуш

-11 333,0

м. Коломия

-27 606,1

м. Яремче

-4 633,0

ВСЬОГО

-738 829,1

Додаток 2
до протоколу постійної комісії
обласної ради з питань
бюджету, фінансів та податків
від 18.06.2019 року № 89

Календарний план заходів на 2019 рік
регіональної цільової програми "Відзначення в області 150-річчя від дня народження Василя Стефаника у 2021 році" на
2018-2021 роки
Назва заходів
Капітальний ремонт Літературно-меморіального музею Василя
Стефаника в с. Русів Снятинського району Івано-Франківської
області (п. 2.4.)
Капітальний ремонт Русівського сільського будинку культури
(п. 2.7.)
Всього

Виконавець
Департамент будівництва,
житлово-комунального
господарства, містобудування та
архітектури облдержадміністрації
Департамент будівництва,
житлово-комунального
господарства, містобудування та
архітектури облдержадміністрації

Термін
виконання

Сума, тис. грн.

протягом року

400,0

протягом року

550,0
950,0

Додаток 3
до протоколу постійної комісії
обласної ради з питань
бюджету, фінансів та податків
від 18.06.2019 року № 89

Внесення змін до календарного плану 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-діагнос тичних
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

+200,0

+200,0

Додаток 4
до протоколу постійної комісії
обласної ради з питань
бюджету, фінансів та податків
від 18.06.2019 року № 89

Внесення змін до календарних планів заходів на 2019 рік
регіональних цільових програм галузі "Охорона здоров'я"
(тис. грн.)

№
п/п

Назва програми

Виконавець

1

Програма "Покращення
діагностики, лікування та
профілактики злоякісних
новоутворів на 2017-2020 роки"

КЗ "Прикарпатський
клінічний онкологічний
центр"

Зміст заходу

Оснащення сучасною апаратурою КЗ "Прикарпатський
клінічний онкологічний центр"

Термін
виконання

Зміни, що
вносяться,
+/-

протягом
року

+2000,0

Додаток 5
до протоколу постійної комісії
обласної ради з питань
бюджету, фінансів та податків
від 18.06.2019 року № 89

Внесення змін до календарних планів заходів на 2019 рік
регіональної цільової програми протипожежного захисту обласних закладів освіти, охоро ни здоров’я, культури та
соціального захисту на 2018-2021 роки

Код
бюджетної
програми
0813242
0813242
Всього

Назва заходу
Обладнання закладів соціального захисту
системами протипожежного захисту (п. 9)
Вогнезахисне просочення дерев'яних
конструкцій закладів соціального захисту
(п. 11)

Виконавець

Термін
виконання

Сума, тис.
гривень

Зміни, що
вносяться,
тис.
гривень

Уточнений
план, тис.
гривень

Департамент соціальної політики
облдержадміністрації

впродовж
року

420,0

-149,0

271,0

Департамент соціальної політики
облдержадміністрації

впродовж
року

0,0

+599,0

599,0

+450,0

Додаток 6
до протоколу постійної комісії
обласної ради з питань
бюджету, фінансів та податків
від 18.06.2019 року № 89

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
Всього

Назва заходу
Виплата одноразової грошової допомоги на
лікування та вирішення невідкладних
соціально-побутових питань жителям
області в установленому порядку (п.2.2 з.п.)
Співфінансування участі у міжнародних
грантових проектах по соціальному захисту
населення

Виконавець

Термін
виконання

Сума, тис.
гривень

Зміни, що
вносяться,
тис.
гривень

Уточнений
план, тис.
гривень

Департаменти соціальної політики
облдержадміністрації

впродовж
року

2117,6

+500,0

2617,6

Департаменти соціальної політики
облдержадміністрації

впродовж
року

200,0

-100,0

100,0

+400,0

Додаток 7
до протоколу постійної комісії
обласної ради з питань
бюджету, фінансів та податків
від 18.06.2019 року № 89

Внесення змін до календарного плану заходів на 2019 рік
обласної програми підтримки сімей загиблих, постраждалих учасників Революції Гідності, 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, чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні
їх здійснення
Код
бюджетної
програми

0813242

0813242

Назва заходу
Оздоровлення, першочергово, у санаторнокурортних закладах області та інших
областей (за зверненням заявників)
постраждалих учасників масових акцій
громадського протесту, які потребують
оздоровлення (п. 2.7 з.п.)
Оздоровлення, першочергово, у санаторнокурортних закладах області та інших
областей (за зверненням заявників)
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 антитерорис тичній
операції в районах її проведення
(п.3.16 з.п.)

Виконавець

Термін
виконання

Сума, тис.
гривень

Зміни, що
вносяться,
тис.
гривень

Уточнений
план, тис.
гривень

Департаменти соціальної політики
облдержадміністрації

впродовж
року

50,0

-11,908

38,092

Департаменти соціальної політики
облдержадміністрації

впродовж
року

150,0

+11,908

161,908

продовження додатка 7
Код
бюджетної
програми
0813242

0813242

Всього

Назва заходу
Надання матеріальної допомоги сім’ям
зниклих безвісти під час проведення
антитерористичної операції (п. 3.6 з.п.)
Виготовлення відзнак та нагород для
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 антитерорис тичній
операції в районах її проведення (п.3.24
з.п.)

Виконавець

Термін
виконання

Сума, тис.
гривень

Зміни, що
вносяться,
тис.
гривень

Уточнений
план, тис.
гривень

Департаменти соціальної політики
облдержадміністрації

впродовж
року

90,0

+60,0

150,0

Департаменти соціальної політики
облдержадміністрації

впродовж
року

150,0

-60,0

90,0

0,0

Додаток 8
до протоколу постійної комісії
обласної ради з питань
бюджету, фінансів та податків
від 18.06.2019 року № 89

Внесення змін до переліку заходів на 2019 рік
Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки
№ з/п
підпрограми

Найменування заходу

Код бюджетної програми 0611162
Підпрограма 3. Розвиток позашкільної освіти
3.14
Здійснювати фінансову підтримку дитячо-юнацьким спортивним школам
Всього
Підпрограма 4. Обдаровані діти
Організовувати оздоровчі табори для учнів – переможців всеукраїнських
і обласних олімпіад, конкурсів, змагань, активістів учнівського
4.3
самоврядування та дітей пільговий категорій тощо. Забезпечувати їх
оздоровлення у стаціонарних відпочинкових оздоровчих закладах
Організація, участь та проведення олімпіад, конкурсів, турнірів, зльотів,
4.10
змагань, фестивалів, оглядів, науково-практичних конференцій тощо
4.21
Організація відпочинку дітей пільгових категорій з інших областей
Всього
Разом по Програмі розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки

Сума,
грн.

-59400
-59400

-20600

400000
80000
459400
400000

Додаток 9
до протоколу постійної комісії
обласної ради з питань
бюджету, фінансів та податків
від 18.06.2019 року № 89

Календарний план заходів на 2019 рік
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
(по департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації)
№
з/п

1

Найменування заходу
Сприяти проведенню міжнародної наукової
конференції присвяченої 100-річчю створення
Західноукраїнської Народної Республіки і 100-річчю
Акту Злуки Української Народної Республіки та
Західноукраїнської Народної Республіки
(2018-2019 рр.) п. 6.
Всього

Виконавець

Термін
виконання

Обсяги
фінансування,
тис. грн.

департамент освіти, науки та молодіжної політики
облдержадміністрації

липень
серпень

30,0

30,0

