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Порядок денний та регламент
п’ятнадцятої сесії Тлумацької районної ради
VІІ демократичного скликання
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Про виконання районного бюджету за перше півріччя 2017 року.
Інформує:
С.Овчарчин – начальник фінансового управління
райдержадміністрації
Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік.
Інформує:
С.Овчарчин – начальник фінансового управління
райдержадміністрації
Про передачу майна спільної власності територіальних громад сіл, селища,
міста району.
Інформує:
В.Гнатюк – заступник голови районної ради
Про перезакріплення майна спільної власності територіальних громад сіл,
селища, міста району на праві оперативного управління.
Інформує :
В.Гнатюк – заступник голови районної ради
Про реорганізацію структури Тлумацької централізованої бібліотечної
системи.
Інформує:
В.Гнатюк – заступник голови районної ради
Про затвердження базової мережі закладів культури Тлумацького району.
Інформує:
Г.Пилипонько - начальник відділу культури
райдержадміністрації
Про організацію безкоштовного харчування дітей, батьки яких брали участь
в антитерористичній операції.
Інформує:
В.Пеник – начальник відділу освіти
райдержадміністрації
Про затвердження Статуту опорного навчального закладу – Обертинська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів та положень філій.
Інформує:
В.Пеник – начальник відділу освіти
райдержадміністрації
Про призначення директора КП «Районний центр соціальної реабілітації
дітей-інвалідів».
Інформує:
В.Гнатюк – заступник голови районної ради
Про затвердження нормативної грошової оцінки земельної ділянки для
рибогосподарських потреб на території Прибилівської сільської ради.
Інформує:
Р.Дузінкевич – начальник відділу Держгеокадастру у
Тлумацькому районі
Про затвердження Програми проведення нормативної грошової оцінки
земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів.
Інформує:
Р.Дузінкевич – начальник відділу Держгеокадастру у
Тлумацькому районі
Про створення тимчасової контрольної комісії районної ради.
Інформує:
В.Гнатюк – заступник голови районної ради
Різне.
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УКРАЇНА
Івано-Франківська область
Тлумацька районна рада
VII демократичне скликання
(п’ятнадцята сесія )

РІШЕННЯ
Від 22 серпня 2017 р. № 000-15/17
м. Тлумач

Про затвердження звіту про
виконання районного бюджету
за І півріччя 2017 року

Заслухавши звіт начальника фінансового управління районної державної
адміністрації

С.Овчарчин

про

виконання

районного

бюджету

за

І півріччя 2017 року, районна рада
вирішила:
Затвердити звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2017 року
по

доходах в сумі 213 769,3 тис. грн., в тому числі по загальному фонду –

208 995,0 тис. грн. та спеціальному фонду – 4 774,3 тис. грн.; по видатках у сумі
211 426,1 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 207 428,8 тис. грн. та
спеціальному фонду – 3 997,3 тис. грн., а також видатки резервного фонду в
сумі 68,6 тис. грн.

Голова районної ради

Василь Двояк
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УКРАЇНА
ТЛУМАЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ТЛУМАЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
285070, м.Тлумач, вул.Макуха, 12, тел. 2-16-42

Про виконання
районного бюджету
за І півріччя 2017 року
Довідка
За І півріччя 2017 року забезпечено виконання дохідної частини районного
бюджету по власних доходах загального фонду на 105,2%, при уточненому плані
7079,7 тис. грн. в районний бюджет поступило
7450,5 тис. грн. По власних
доходах спеціального фонду з уточненого плану 1904,1 тис. грн. поступило 1540,8
тис. грн., що становить 80,9% до уточненого плану.
Протягом І півріччя 2017 року з державного бюджету до загального фонду
отримано 8404,3 тис.грн. базової дотації, додаткової дотації з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони здоров`я поступило 10807,4 тис. грн., субвенції
на виплати допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям поступило 50655,3
тис.грн. з уточненого плану 56243,6 тис.грн., або 90,1%, субвенція на надання пільг та
субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепловодопостачання поступило 65265,8 тис. грн. з уточненого плану 81707,7 тис. грн., що
становить 79,9% виконання, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу поступило 775,0 тис. грн. з уточненого
плану 775 тис. грн., що становить 100 % виконання, освітньої субвенції поступило
38727,8 тис. грн., медичної субвенції поступило 17971,4 тис. грн., 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 закладах поступило 8,6 тис. грн. при запланованих 29,4 тис. грн., що
становить 29,2%, іншої субвенції надійшло 8069,4 тис. грн., субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів поступило 2,6 тис. грн.
По спеціальному фонду поступило іншої субвенції в сумі 3233,5 тис. грн.

По власних надходженнях загального фонду структура доходів така:
- податку з доходів фізичних осіб поступило 7260,1 тис. грн. при уточненому
плані 6967,0 тис. грн., що становить 104,2 %;
- податку на прибуток підприємств комунальної власності поступило 32,0
тис.грн. при уточненому плані 23,5 тис.грн., що становить 136,0 % виконання;
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- частини чистого прибутку поступило 7,7 тис. грн з уточненого плану 12,8 тис.
грн., що становить 59,9 %;
- плати за надання адмінпослуг поступило 22,7 тис. грн.;
- плати за оренду комунального майна поступило 57,1 тис. грн. із запланованих
70,2 тис. грн., що становить 81,3 %;
- інших надходжень поступило 70,9 тис. грн., при уточненому плані 6,2
тис.грн., виконання становить 1143,4%.
Видаткова частина районного бюджету за І півріччя 2017 року по загальному
фонду виконана на 51,8 % (із уточненого плану на рік
400098,0 тис. грн. освоєно
207428,8 тис. грн.).
Зокрема: на утримання органів державного управління використано коштів
на 51,7 % (із уточненого плану на рік 2512,6 тис. грн. освоєно 1300,2 тис. грн.), в
тому числі на заробітну плату з нарахуваннями кошти освоєно в сумі 1000,9 тис. грн.
або на 47,6 %. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв кошти використано в
сумі 189,3 тис. грн. або на 92,4 %. На придбання предметів, матеріалів, обладнання та
інвентарю із уточненого плану на рік 176,6 тис. грн. освоєно 102,5 тис. грн., або на
58,0 %. На службові відрядження із уточненого плану на рік 5 тис. грн. кошти не
виділялись.
Установами освіти, які утримуються районним бюджетом, (начальник
відділу освіти Пеник В.М.) кошти освоєно на 61,4 % (із уточнених планових
призначень на рік 88275,3 тис. грн. освоєно 54218,2 тис. грн.). На видатки з оплати
праці з нарахуваннями освоєно 47851,7 тис. грн. або на 63,9 %. На продукти
харчування кошти використано в сумі 583,6 тис. грн. із уточненого плану на рік
1181,9 тис. грн. або на 49,4 %. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв кошти
використано в сумі 5548,0 тис. грн. або на 50,8 %. На придбання предметів,
матеріалів, обладнання та інвентарю кошти освоєно в сумі 203,4 тис. грн. із
уточненого плану на рік 599,4 тис. грн. або на 33,9 %. На службові відрядження із
уточненого плану на рік 85,6 тис. грн. освоєно
2,1 тис. грн. або на 2,4 %.
Установами охорони здоров’я (головний лікар Бойчук І.В.) кошти освоєно
на 47,6 % (із уточненого плану на рік 43061,3 тис. грн. використано 20481,5 тис.
грн.). На видатки з оплати праці з нарахуваннями освоєно 17938,7 тис. грн. або на
51,4 %. На продукти харчування кошти використано в сумі 93,4 тис. грн. із
уточненого плану на рік 550,0 тис. грн. або на 17,0 %. На оплату комунальних послуг
та енергоносіїв кошти використано в сумі
2037,0 тис. грн. або на 38,3 %. На
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів кошти освоєно в сумі 153,5
тис. грн. із уточненого плану на рік 734,0 тис. грн. або на 33,9 %.
На утримання установ культури (начальник відділу культури
Петрунько Г.С.) кошти освоєно на 46,8 % (із уточнених річних призначень 12921,9
тис. грн. освоєно 6050,9 тис. грн.), з них на оплату праці з нарахуваннями кошти
освоєно на 48,1 % в сумі 5742,9 тис. грн.
Установами культури освоєно кошти на оплату теплопостачання в сумі 63,3
тис. грн. або на 34,2 %. Кошти на оплату природного газу освоєно в сумі 82,8 тис. грн.
або на 53,1%, на оплату електроенергії кошти використано в сумі 81,7 тис. грн., що
становить 42,3 %.
На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю кошти освоєно
на 23,1 % (із уточненого плану на рік 215,0 тис. грн. освоєно
49,6 тис. грн.).
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На соціальний захист та соціальне забезпечення кошти використано в сумі
120783,7 тис. грн. із уточненого плану на рік 246502,3 тис. грн. або на 49,0 %, з них
:
-територіальним центром по обслуговуванню одиноких і непрацездатних
громадян (директор П. Сулима) використано коштів на 54,8 % (із уточнених річних
призначень 5546,0 тис. грн. освоєно 3041,7 тис. грн.), з них на оплату праці з
нарахуваннями використано 2796,5 тис. грн.або 55,6 %. На оплату за енергоносіїв
кошти використано в сумі 222,3 тис. грн. при уточненому плані на рік 369,3 тис. грн.
або на 60,2 %.
На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю кошти
використано в сумі 12,1 тис. грн. при уточненому плані на рік 64,0 тис. грн. або на
18,8 %.
- РЦСССДМ кошти освоєно на 43,8 %. (із уточненого плану на рік 601,2
тис. грн. використано 263,4 тис. грн.), з них на оплату праці з нарахуваннями кошти
освоєно на 44,8 % (із уточненого плану на рік
567,6 тис. грн. використано 254,2
тис. грн.). На оплату за енергоносії кошти використано в сумі 8,0 тис. грн. при
уточненому плані на рік 20,7 тис. грн. або на 38,6 %.
На фізичну культуру і спорт кошти використано в сумі 802,7 тис. грн. при
уточненому плані на рік 1539,6 тис. грн. або на 52,1 %.
На запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха кошти використано на 78,2 % (із уточненого плану на рік 83,8 тис.
грн. використано 65,6 тис. грн.).
Кошти з резервного фонду за І півріччя 2017 використані в сумі
68,6
тис. грн. із запланованих 100,0 тис. грн. (68,6%), і направлялись:
запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха – 65,6тис. грн.;
на соціальний захист та соціальне забезпечення – 3,0 тис.грн.
Видаткова частина спеціального фонду районного бюджету за
I
півріччя 2017 року виконана на 31,1 % (із уточненого плану на рік
12863,5 тис.
грн. освоєно 3997,3 тис. грн.). Зокрема, по галузях :
- освіта – 748,9 тис. грн. із уточненого плану на рік 2476,0 тис.грн. (виконано на
30,2 % );
- охорона здоров’я – 352,2 тис. грн. із уточненого плану на рік
918,1 тис.
грн. (виконано на 38,4 %) ;
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 114,3 тис. грн. із уточненого
плану на рік 114,3 тис. грн. (виконано на 100 %) ;
- культура і мистецтво – 218,0 тис. грн. із уточненого плану на рік
434,0 тис.
грн. (виконано на 50,2 %) ;
- будівництво – 831,1 тис. грн. із уточненого плану на рік 3526,0 тис. грн.
(виконано на 23,6 %).
- охорона навколишнього природного середовища - 49,4 тис.грн. із уточненого
плану на рік 1480,0 тис.грн.(виконано 3,3%).

Начальник фінансового управління
райдержадміністрації
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Світлана Овчарчин

УКРАЇНА
Івано-Франківська область
Тлумацька районна рада
VII демократичне скликання
(п’ятнадцята сесія )

РІШЕННЯ
Від 22 серпня 2017 р. № 000-15/17
м. Тлумач

Про внесення змін до районного
бюджету на 2017 рік
Відповідно до п. 17 частини 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», керуючись Бюджетним Кодексом України, районна
рада
ВИРІШИЛА:
1. Враховуючи протоколи засідань постійної комісії районної ради з питань
бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій №40 від 24.05.2017р.,
№41 від 20.06.2017р., №42 від 25.07.2017р., №43 від 10.08.2017р., №44 від
15.08.2017р. внести наступні зміни до районного бюджету на 2017 рік:
1.1.Збільшити дохідну частину районного бюджету по спеціальному фонду на
суму виділеної субвенції з обласного бюджету згідно рішення сесії ІваноФранківської обласної ради від 12.05.2017р. №512-15/2017 в розмірі 90 000 грн. та
відповідно видаткову відділу будівництва Тлумацької РДА по КПКВ 4716310
КЕКВ 3132 в сумі 90 000 грн. по об’єкту: «Капітальний ремонт Кутищенської
лікарської амбулаторії Тлумацького району».
1.2. Зменшити кошторисні призначення по загальному фонду КПКВ 7618800
КЕКВ 2620 для Обертинського селищного бюджету – переможцю обласного
конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування на: «Створення
умов для виховання та фізичного розвитку дітей через облаштування дитячого
майданчика в селищі Обертин» в сумі 20 000 грн. та відповідно збільшити їх по
спеціальному фонду по КПКВ 7618800 КЕКВ 3220 в сумі 20 000 грн. для
Обертинського селищного бюджету на виконання вищевказаного заходу.
1.3. Враховуючи протокол засідання постійної комісії Тлумацької міської ради
об’єднаної територіальної громади з питань бюджету, соціально-економічного
розвитку та інвестицій від 27.04.2017 р. №6 збільшити по загальному фонду
7

дохідну частину районного бюджету по КДК 41035000 на суму 205 345 грн. та
відповідно видаткову:
- по КПКВ 1523104 КЕКВ 2111 в сумі 106 550 грн. та КЕКВ 2120
в сумі 23 450 грн. (витрати на утримання стаціонарного відділення для постійного
проживання одиноких непрацездатних громадян в с. Петрів);
- центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді по КПКВ 1913160
КЕКВ 2730 в сумі 72 000 грн. на придбання путівок на реабілітацію для дітей
Тлумацької ОТГ, що підлягають реабілітації);
- по КПКВ 1523104 КЕКВ 2230 в сумі 3345 грн. на придбання великодніх пасок
для малозабезпечених.
1.4. Збільшити дохідну частину загального фонду районного бюджету за
рахунок перевиконання доходів за січень - квітень 2017 року на суму
1 150 000 грн. (в т. ч. КДК 11010100 – 900 000 грн., КДК 11010400 – 250 000грн.)
та відповідно кошторисні призначення:
- відділу освіти Тлумацької РДА по КПКВ 1011020 КЕКВ 2111 в сумі 901 700 грн.
та КЕКВ 2120 в сумі 198 300 грн.;
- управлінню агропромислового розвитку Тлумацької РДА по КПКВ 5318600 на
виконання Програми підтримки розвитку сільськогосподарського виробництва в
Тлумацькому районі на 2016 – 2020 роки (для фінансової підтримки фермерських
господарств) – 50 000 грн.
1.5. Внести зміни до кошторисних призначень по відділу освіти КПКВ
1011020 (додаткова дотація) зменшивши КЕКВ 2272 на суму 119 996,44 грн. та
віповіддно збільшити КЕКВ 2230 на вказану суму.
1.6. Враховуючи протокол засідання постійної комісії Тлумацької міської ради
об’єднаної територіальної громади з питань бюджету, соціально-економічного
розвитку та інвестицій від 23.05.2017 р. №8 зменшити по спеціальному фонду
дохідну частину районного бюджету по КДК 41035000 на суму 25 000 грн. та
відповідно видаткову відділу освіти Тлумацької РДА по КПКВ 1016310
КЕКВ 3132 на покращення матеріально - технічної бази Бортниківського НВК в с.
Бортники Тлумацької ОТГ в сумі 25 000 грн.
1.7. Збільшити дохідну частину загального фонду районного бюджету за
рахунок перевиконання доходів за січень - квітень 2017 року на суму 20 000 грн.
(КДК
11010400) та відповідно кошторисні призначення відділу освіти
Тлумацької РДА (спеціальний фонд) по КПКВ 1011020 КЕКВ 3110 в сумі 20 000
грн. для придбання електричного котла на опалення Делівського ДНЗ.
При цьому внести зміни до джерел фінансування районного бюджету:
Код 208400 (загальний фонд) - - 20 000 грн.;
(спеціальний фонд) - + 20 000 грн.;
Код 602400 (загальний фонд) - - 20 000 грн.;
(спеціальний фонд) – + 20 000 грн.
1.8. Збільшити дохідну частину загального фонду районного бюджету за
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(КДК 11010400) та відповідно кошторисні призначення управлінню
агропромислового розвитку Тлумацької РДА по КПКВ 5318600 на виконання
Програми підтримки розвитку сільськогосподарського виробництва в
Тлумацькому районі на 2016 – 2020 роки (інформаційне забезпечення
сільськогосподарського виробництва) – 10 000 грн.
1.9. Збільшити дохідну частину загального фонду районного бюджету за
рахунок перевиконання доходів за січень - квітень 2017 року на суму 20 000 грн.
(КДК 11010100) та відповідно кошторисні призначення по КПКВ 7618800 для
Живачівської сільської ради для реалізації проекту «Благоустрій центральної
частини села Живачів для потреб громади» в сумі 20 000 грн.
1.10. Збільшити дохідну частину районного бюджету (загальний фонд) по
КДК 41037000 на суму субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
підготовку і проведення позачергових місцевих виборів 11 червня 2017 року та на
виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців
та іменних запрошень в сумі 92 400 грн. та спрямувати їх як субвенцію
Підвербцівській сільській раді по КПКВ 7618510 КЕКВ 2620 в сумі 91 200 грн. на
підготовку і проведення позачергових місцевих виборів 11 червня 2017року
Підвербцівського сільського голови та Тлумацькій РДА на виготовлення
органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних
запрошень для підготовки і проведення позачергових місцевих виборів 11 червня
2017 року в сумі 1200 грн. по КПКВ 0318021 КЕКВ 2282.
1.11. Збільшити дохідну частину районного бюджету по загальному фонду
КДК 41034500 на суму виділеної Тлумацькому районному бюджету субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій в сумі 2000 000 грн. згідно
розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 травня 2017р. №310-р та
відповідно видаткову по спеціальному фонду КПКВ 4716410 КЕКВ 3122 по
об’єкту «Добудова Будзинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Тлумацької районної ради
Івано-Франківської області, с. Будзин Тлумацького району» в сумі 2000 000 грн.
При цьому внести зміни до джерел фінансування районного бюджету:
Код 208400 (загальний фонд) - -2000 000 грн.;
(спеціальний фонд) - + 2000 000 грн.;
Код 602400 (загальний фонд) - - 2000 000 грн.;
(спеціальний фонд) – + 2000 000 грн.
1.12. Збільшити по загальному фонду дохідну частину районного бюджету по
КДК 41035000 на суму 432 792 грн. та відповідно видаткову відділу освіти по
КПКВ 1011020 КЕКВ 2111 – 354750 грн. та КЕКВ 2120 – 78042 грн. на суму
виділеної іншої субвенції, а саме:
- Живачівською сільською радою – рішення сесії №85/9-2017 від 01.06.2017р. –
75000 грн. – на оплату праці непедагогічним працівникам Живачівського НВК;
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- Обертинською селищною радою – протокол засідання постійної комісії з питань
економіки, фінансів та бюджету Обертинської селищної ради №6 від 02.06.2017р.
– 130 000 грн. – на оплату праці працівникам Обертинської та Гончарівської шкіл;
- Хотимирською сільською радою – протокол засідання бюджетної комісії з
питань сільського бюджету Хотимирської сільської ради №6 від 07.06.2017р. –
45900 грн. – на заробітну плату з нарахуваннями непедагогічних працівників
Хотимирської та Жабокруцької шкіл;
- Палагицькою сільською радою - протокол засідання постійної комісії з питань
бюджету Палагицької сільської ради №3 від 16.06.2017р. – 91 892грн. – на оплату
праці непедагогічних працівників Палагицького НВК;
- Ісаківською сільською радою - протокол засідання комісії з питань бюджету та
соціально-економічного розвитку б/н від 19.06.2017р. – 90 000грн. – на виплату
заробітної плати для технічних працівників Ісаківського НВК.
1.13. На звернення Гостівської сільської ради від 06.06.2017р. №118/02-32
щодо виділення коштів в сумі 100 000 грн. на завершення ремонту сільського
клубу рекомендувати в наявній на сьогоднішній день фінансовій ситуації
звернутися до спонсорів та залучити інші можливі позабюджетні кошти.
1.14. Розгляд звернень управління соціального захисту населення Тлумацької
РДА №1652/01-18 від 16.06.2017р. про виділення коштів на придбання паперу,
заправки картриджів, ліцензованого комп’ютерного забезпечення та інших
видатків
в сумі 140 000 грн., служби в справах дітей Тлумацької РДА від
19.06.2017року №178/01-15/02 про передбачення фінансування заходів «Районної
цільової програми соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, попередження
дитячої бездоглядності та безпритульності на 2017-2020 роки» в сумі 30 000 грн.
розглянути на наступних засіданнях постійної комісії районної ради з питань
бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій за результатами
виконання дохідної частини районного бюджету.
1.15. Збільшити по загальному фонду дохідну частину районного
бюджету
по КДК 41035000 на суму іншої субвенції, виділеної Ісаківською
сільською радою згідно протоколу засідання комісії з питань бюджету та
соціально-економічного розвитку від 09.06.2017р. в розмірі 39 400 грн. та
відповідно видаткову відділу освіти по КПКВ 1011020 КЕКВ 2240 – 39400 грн. на
поточний ремонт Ісаківського НВК.
1.16. Враховуючи рішення сесії Івано-Франківської обласної ради
від 30.06.2017 №531-16/2017:
1. Збільшити дохідну частину районного бюджету по загальному фонду КДК
41035000 на суму 95 000 грн. та відповідно видаткову:
1.1. Відділу освіти Тлумацької РДА:
- по КПКВ 1011020 КЕКВ 2210 для облаштування санвузлів та внутрішніх
туалетів Гончарівського НВК в сумі 25 000 грн;
- по КПКВ 1011020 КЕКВ 2210 для придбання спортивного обладнання та
інвентарю Яківської ЗОШ I - II ступенів в сумі 10 000 грн.;
1.2. Фінансовому управлінню Тлумацької РДА по КПКВ 7618800
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опалення в Народному домі с. Грушка в сумі 30 000 грн. та для Тлумацької
міської ради об’єднаної територіальної громади на впровадження міні - котельні,
газифікації клубу с. Остриня в сумі 30 000 грн.
1.17. Збільшити дохідну частину районного бюджету по спеціальному фонду
КДК 41035000 на суму 270 000 грн та відповідно видаткову:
відділу освіти:
- по КПКВ 1011020 КЕКВ 3110 для придбання спортивного обладнання та
інвентарю Яківської ЗОШ I-II ступенів в сумі 30 000 грн.;
- по КПКВ 1011020 КЕКВ 3132 для капітального ремонту Делівської ЗОШ I-IIІ
ступенів в сумі 140 000 грн;
фінансовому управлінню Тлумацької РДА:
- по КПКВ 7618800 КЕКВ 3220 для Жуківського сільського бюджету для
капітального ремонту клубу в с. Жуків в сумі 100 000 грн.
1.18. Збільшити дохідну частину районного бюджету (загальний фонд)
по КДК 41036600 на суму виділеної 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 внутрішньо будинкових систем) що вироблялися,
транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам
теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення,
які надають населенню такі послуги, та тарифи, що затверджувалися та/або
погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування в розмірі
126 619,77 грн. та відповідно видаткову частину по КПКВ 7616150 КЕКВ 2610
(для КП «Тлумач – водоканал»)
1.19. Враховуючи рішення сесії Івано - Франківської обласної ради
від 30.06.2017 №534-16/2017 збільшити дохідну частину районного бюджету по
спеціальному фонду КДК 41035000 на суму 752 783 грн та затвердити перелік
природоохоронних заходів для здійснення фінансування за рахунок
понадпланових річних надходжень коштів обласного фонду охорони
навколишнього природного середовища у 2017 році згідно додатку №1.
1.20. У зв’язку із тим, що установи культури, які розташовані на території
об’єднаної територіальної громади, переходять на фінансування з їх бюджету
зменшити дохідну частину районного бюджету (загальний фонд) по
КДК
41035000 на суму 1 072 584,16 грн. та відповідно видаткову:
КПКВК 2414090:
КЕКВ 2111 – 638 580,42 грн.;
КЕКВ 2120 – 141 286,84 грн.;
КЕКВ 2210 – 47 570,43 грн.;
КЕКВ 2240 – 56 320,08 грн.;
КЕКВ 2250 – 3 600 грн.;
КЕКВ 2271 – 71 679,56 грн.;
КЕКВ 2272 – 9 991,40 грн.;
КЕКВ 2273 - 49 599,43 грн.
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КЕКВ 2111 – 44 200 грн.;
КЕКВ 2120 – 9 756 грн.
1.21. Збільшити по загальному фонду дохідну частину районного бюджету по
КДК 41035000 на суму 50 000 грн. та відповідно видаткову:
- відділу освіти по КПКВ 1011020 КЕКВ 2111 – 36 885 грн. та КЕКВ 2120
– 8115 грн. на суму виділеної іншої субвенції Гавриляцькою сільською радою
згідно рішення сесії Гавриляцької сільської ради від 18.06.2017р. в
розмірі
45 000 грн. на зарплату з нарахуваннями податків непедагогічних працівників
Гавриляцької ЗОШ І-ІІ ст.;
- фінансовому управлінню по КПКВ 7618370 на суму виділеної іншої субвенції
в розмірі 5000 грн. Палагицькою сільською радою згідно рішення сесії сільської
ради від 03.05.2017р. на виконання «Комплексної цільової соціальної програми
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного і техногенного
характеру та підвищення рівня готовності аварійно-рятувальної служби
Тлумацького району до дій за призначенням на 2016 - 2020 роки для ДПРЧ
– 5 м. Тлумач».
1.22. Внести зміни до
«Програми забезпечення системи державного
управління Тлумацької районної державної адміністрації на 2017 рік», а саме:
зменшити видатки передбачені заходом №12 «Забезпечення функціонування
державних реєстраторів» – 15740,00грн
та відповідно збільшити видатки на захід №9 – «Забезпечення функціонування
архівного відділу» на суму 15740,00грн.
1.23. Зменшити кошторисні призначення:
- управлінню соціального захисту населення Тлумацької РДА по
КПКВ 1523104 КЕКВ 2111 – 330 000 грн., КЕКВ 2120 – 72 600 грн.;
- відділу культури по КПКВ 2414060 КЕКВ 2111 – 192 000 грн., КЕКВ 2120 –
41 800 грн., КПКВ 2414090 КЕКВ 2111 – 202 000 грн., КЕКВ 2120 – 44 200 грн.,
КПКВ 2414100 КЕКВ 2111 – 70 000 грн., КЕКВ 2120 – 15 000 грн.
та відповідно збільшити кошторисні призначення відділу освіти по
КПКВ 1011020 КЕКВ 2111 – 596 000 грн., КЕКВ 2120 – 357 600 грн., КПКВ
1011090 КЕКВ 2120 – 8000 грн., КПКВ 1021010 КЕКВ 2120 – 6000 грн.
1.24. Внести зміни до кошторисних призначень управління соціального
захисту населення Тлумацької РДА зменшивши КПКВ 1513190 КЕКВ 2730
в сумі 62 000 грн. та відповідно збільшити їх по КПКВ 1513400 КЕКВ 2730 на
вказану суму.
1.25. За рахунок перевиконання дохідної частини районного бюджету за
І півріччя 2017 року збільшити по загальному фонду дохідну частину по
КДК 11010400 в сумі 310000 грн. та КДК 24060300 в сумі 60 815 грн. та
відповідно видаткову:
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- фінансовому управлінню по КПКВ 7618010 КЕКВ 9000 (резервний фонд)
в сумі 70 000 грн.;
- по КПКВ 7618370 КЕКВ 2620 на виконання заходів районної комплексної
Програми соціального захисту населення Тлумацького району на 2017 – 2021
роки на суму 30 000 грн.;
- по КПКВ 7618370 КЕКВ 2620 на виконання Програми забезпечення системи
державного управління Тлумацької районної державної адміністрації на 2017 рік
в сумі 70 000 грн.;
- по КПКВ 7618800 КЕКВ 2620 для Петрівського сільського бюджету на
проект «Благоустрій дошкільного навчального закладу села Петрів (дитячого
садка «Сонечко») – 20 000 грн.;
- по КПКВ 1118600 КЕКВ 2240 на виконання «Районної програми підтримки
спортивних споруд на період з 2017 по 2020 роки» - 50 000 грн.;
- по КПКВ 7618800 КЕКВ 2620 для Олешанського сільського бюджету на
утримання пожежної частини – 50 000 грн.;
- по КПКВ 1118600 КЕКВ 2210 на виконання «Районної програми
підтримки сільських футбольних команд Тлумаччини на 2016 – 2017 роки» в
сумі 26 000 грн.;
- по КПКВ 4718600 КЕКВ 2210 в сумі 10 000 грн. на програму «Духовне
життя Тлумаччини на 2016-2020 роки» (для УАПЦ церкви св.. Миколая с.
Олешів);
- по КПКВ 7318600 КЕКВ 2240 на виконання заходів «Програми розвитку
туризму в Тлумацькому районі на 2016-2020 роки» в сумі 1314 грн.
- КПКВ 7618800 КЕКВ 2620 в сумі 43 501 грн.
1.26. У зв’язку із тим, що установи охорони здоров’я, які розташовані на
території об’єднаної територіальної громади, переходять на фінансування з їх
бюджету зменшити дохідну частину районного бюджету (загальний фонд):
по КДК 41034200 на суму 2 776 560 грн. та відповідно видаткову:
по КПКВ 0322150 КЕКВ 2282 – 647 600 грн.;
по КПКВ 0322120 КЕКВ 2282 – 849 900 грн.;
по КПКВ 0322010 КЕКВ 2282 – 1 279 060 грн.
по КДК 41020200 на суму 39 440 грн. та відповідно видаткову:
по КПКВ 0322150 КЕКВ 2282 – 27 700 грн.;
по КПКВ 0322120 КЕКВ 2282 – 11 740 грн.;
по КДК 41035000 на суму 131 100 грн. та відповідно видаткову по КПКВ
0322200 КЕКВ 2282 на зазначену суму.
1.27. На звернення Тисменицької об’єднаної державної податкової інспекції
Головного управління ДФС в Івано-Франківській області від 06.07.2017р.
№15/9/09-14-01/558 щодо виділення коштів на «Програму оптимізації процесів
оподаткування та збільшення надходжень до районного та місцевого бюджетів на
2015-2017 роки» рекомендувати Тисменицькій об’єднаній державній податковій
інспекції Головного управління ДФС в Івано-Франківській області звернутися до
Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади.
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1.28. Враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 липня
2017 р. №463-р збільшити дохідну частину районного бюджету по спеціальному
фонду КДК 41034500 на суму субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій в сумі 5 795 000 грн. та відповідно видаткову:
1). передбачену додатком №1 до вищевказаного розпорядження:
- для Олешанської сільської ради по КПКВ 7618440 КЕКВ 3220 по об’єкту
«Будівництво - прибудова спортивного залу в с. Олеша Тлумацького
району» в сумі 1000 000 грн.;
- для Нижнівської сільської ради по КПКВ 7618440 КЕКВ 3220 по об’єкту
«Капітальний ремонт дитячого садка по вул. Дністровська, 12А, c. Нижнів
Тлумацького району Івано-Франківської області» в сумі 297 000 грн ;
- для Нижнівської сільської ради по КПКВ 7618440 КЕКВ 3220 по об’єкту
«Придбання
меблевого
інвентаря
для
дитячого
садка
по
вул. Дністровська, 12А, с. Нижнів Тлумацького району Івано-Франківської
області» в сумі 123 000 грн.;
- відділу будівництва Тлумацької РДА по КПКВ 4716410 КЕКВ 3132 по
об’єкту « Капітальний ремонт Народного дому в с. Петрів Тлумацького
району Івано-Франківської області» в сумі 1000 000 грн.;
- відділу будівництва Тлумацької РДА КПКВ 4716410 КЕКВ 3132 по
об’єкту «Капітальний ремонт (заміна вікон) у Тлумацькій ЗОШ I-III
ступеня отг м. Тлумач Івано-Франківської області» в сумі 1000 000 грн.;
- відділу будівництва Тлумацької РДА по КПКВ 4716410 КЕКВ 3132 по
об’єкту «Капітальний ремонт системи опалення Ісаківського НВК
Тлумацького району Івано-Франківської області» в сумі 400 000 грн.;
2). передбачену додатком №1 до вищевказаного розпорядження:
- відділу будівництва Тлумацької РДА по КПКВ 4716410 КЕКВ 3132 по
об’єкту «Капітальний ремонт ясел-садочка «Дзвіночок» в смт. Обертин
Тлумацького району Івано-Франківської області» - 100 000 грн.;
- для Олешанської сільської ради по КПКВ 7618440 КЕКВ 3220 по об’єкту
«Капітальний ремонт (заміна системи опалення) Олешанської ЗОШ І-ІІІ
ст. Тлумацького району Івано-Франківської області» - 575 000 грн.;
- для Підвербцівського сільського бюджету по КПКВ 7618440 КЕКВ 3220
по об’єкту «Нове будівництво комплексного спортивного майданчика з
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штучним покриттям для фізкультурно-оздоровчих занять в селі Підвербці
Тлумацького району Івано-Франківської області» - 600 000 грн.;
- для Яківського сільського бюджету по КПКВ 7618440 КЕКВ 3220 по
об’єкту «Нове будівництво комплексного спортивного майданчика з
штучним покриттям для фізкультурно-оздоровчих занять в селі Яківка
Тлумацького району Івано-Франківської області» - 600 000 грн.;
- відділу будівництва Тлумацької РДА по КПКВ 4716410 КЕКВ 3132 по
об’єкту «Капітальний ремонт вулиць І.Франка та Верхня Томирівка в
с. Ісаків Тлумацького району Івано-Франківської області» - 100 000 грн.
1.29. Збільшити по загальному фонду дохідну частину районного бюджету по
КДК 41035200 в сумі 1 490 000 грн. та відповідно видаткову по спеціальному
фонду відділу освіти Тлумацької РДА по КФК 1016310 КЕКВ 3132 в сумі
1 490 000 грн. на проведення заходів з впровадження енергозберігаючих
технологій в опорних школах, які утворилися в поточному році (Обертинська
ЗОШ І-ІІІ ступенів).
При цьому внести зміни до джерел фінансування районного бюджету:
Код 208400 (загальний фонд) - - 1 490 000 грн.;
(спеціальний фонд) - +1 490 000 грн.;
Код 602400 (загальний фонд) - - 1 490 000 грн.;
(спеціальний фонд) – + 1 490 000 грн.
Зменшити дохідну частину районного бюджету по загальному фонду по КДК
41035400 (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами) на суму 5592
грн. та відповідно видаткову відділу освіти Тлумацької РДА по КПКВ 1011020
КЕКВ 2111 – 4580 грн. та КЕКВ 2120 – 1012 грн.
1.30. Внести зміни до кошторисних призначень управління соціального захисту
населення Тлумацької РДА зменшивши КПКВ 1513190 КЕКВ 2730 на
суму 43 000 грн. та відповідно збільшити їх по КПКВ 1513181 КЕКВ 2730 на
вказану суму.
1.31. Звернення Петрилівської сільської ради від 09.08.2017р. №167/2-24 про
виділення коштів в сумі 50 000 грн. на поточний ремонт клубу в с. Петрилів взяти
до уваги та повернутися до цього питання на наступних засіданнях постійної
комісії районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та
інвестицій комісій при наявності додаткових коштів.
1.32. Звернення територіального центру соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) Тлумацького району №11-04/317 від 02.08.2017р. про
виділення коштів на святкову пайки взяти до уваги та повернутися до цього
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питання на наступних засіданнях постійної комісії районної ради з питань

бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій
додаткових коштів.

при наявності

1.33. Враховуючи вільний залишок коштів, який склався в районному
бюджеті станом на 01.01.2017 року по загальному фонду, внести зміни до
районного бюджету збільшивши в 2017 році код 602100 та 208100 на суму 5000
грн. і кошторисні призначення по КПКВ 7618370 КЕКВ 2620 на виконання
Програми забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг
Тлумацької райдержадміністрації на 2017 рік в сумі 5000 грн.
1.34. Зменшити кошторисні призначення відділу будівництва Тлумацької
РДА по КПКВ 4716410 КЕКВ 3132 по об’єкту «Капітальний ремонт ясел-садочка
«Дзвіночок» в смт. Обертин Тлумацького району Івано-Франківської області» в
сумі 100 000 грн. та відповідно збільшити їх по КПКВ 7618440 КЕКВ 3220 в сумі
100 000 грн. для Обертинського селищного бюджету на вищевказаний об’єкт.
2. Збільшити дохідну частину районного бюджету (загальний фонд) по КДК
41035000 в сумі 5000 грн. та видаткову частину фінансовому управлінню по
КПКВ 7618370 КЕКВ 2620 на суму виділеної іншої субвенції в розмірі 5000 грн.
Живачівською сільською радою згідно рішення сесії сільської ради
від
01.06.2017р. №84/9-2017 на виконання «Комплексної цільової соціальної
програми запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного і
техногенного характеру та підвищення рівня готовності аварійно-рятувальної
служби Тлумацького району до дій за призначенням на 2016 - 2020 роки».
3. Внести зміни до кошторисних призначень на 2017 рік по субвенціях з
державного бюджету згідно додатку №2.
4. Фінансовому управлінню Тлумацької РДА та головним розпорядникам
коштів районного бюджету внести відповідні зміни до розпису та кошторисних
призначень загального та спеціального фондів на 2017 рік.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної
ради Гнатюка В.В.
Голова районної ради

Василь Двояк
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Україна
Івано –Франківська область
Тл ума ц ь ка р а й о н н а р а д а
VІІ демократичне скликання
(п'ятнадцята сесія)

РІШЕННЯ
Від 22 серпня 2017р. № 000-15/17
м. Тлумач
Про передачу майна спільної власності
територіальних громад сіл, селища,
міста району
Керуючись п.5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», рішенням районної ради від 23.08.2016 року № 129-07/16 «Про
порядок управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл,
селища, міста району» у новій редакції, враховуючи рекомендацію постійної
комісії з питань управління майном та комунальними підприємствами
(протокол № 17 від 28.07.2017року) з метою створення належних умов для
функціонування комунального закладу «Тлумацький центр первинної
медичної (медико – санітарної) допомоги Тлумацької міської ради об'єднаної
територіальної громади Тлумацького району Івано – Франківської області»,
районна рада
вирішила:
1. Доручити Тлумацькій центральній районній лікарні (І. Бойчук)
укласти з комунальним закладом «Тлумацький центр первинної медичної
допомоги Тлумацької міської ради об'єднаної
(медико–санітарної)
територіальної громади Тлумацького району Івано–Франківської області :
- договір оренди на нежитлові приміщення, розташовані на першому
поверсі адміністративного корпусу Тлумацької центральної районної лікарні
(дитяча поліклініка) за адресою м. Тлумач, вул. Винниченка 84, загальною
площею 573,8 кв.м, частину гаражного боксу загальною площею 27,95 кв.м,
- договір позички автомобілів: УАЗ 31-512 1994 року випуску,
державний номерний знак 18-81 ІВА, балансовою вартістю 6757,00 грн,
OPEL COMBO 2010 року випуску, державний номерний знак АТ 88-34 АХ,
балансовою вартістю 141651,00 грн., УАЗ 39-62, державний номерний знак
АТ 52-48 АА, закріплений за Бортниківською лікарською амбулаторією, 2004
року випуску балансовою вартістю 39682,00 грн.
терміном на один рік.
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2. Доручити Тлумацькій центральній районній лікарні (І. Бойчук)
безоплатно передати на баланс для користування комунальному закладу
«Тлумацький центр первинної медичної (медико–санітарної) допомоги
Тлумацької міської ради об'єднаної територіальної громади Тлумацького
району Івано–Франківської області медичне обладнання (перелік додається),
матеріальні цінності, інвентар терміном на один рік.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради В. Гнатюка.
Голова районної ради

Василь Двояк
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Додаток
до рішення сесії районної ради
від 22 серпня 2017 р. №000-15/17

№ з/п
1
2
3
4
5
6

Назва основних засобів
Електрокардіограф Юкард
Електродіагностичний спір.апарат
Ультразвукова доплерівська система
Набір офтальмологічних пробних лінз
Стерелізатор ГП -40 повітряний
Дихальний мішок

ВСЬОГО

К-сть
2
1
1
1
1
1

Первісна вартість
грн.
82796,00
47989,00
6698,00
10379,00
6794,00
4286,00
158942,00

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради
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Михайло Вишневський

Україна
Івано –Франківська область
Тл ума ц ь ка р а й о н н а р а д а
VІІ демократичне скликання
(п'ятнадцята сесія)

РІШЕННЯ
Від 22 серпня 2017р. № 000-15/17
м. Тлумач
Про перезакріплення майна спільної
власності територіальних громад сіл, селища,
міста району на праві оперативного управління
Керуючись п.5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», рішенням районної ради від 03.02.2014 року № 471-26/14 «Про
затвердження положення «Про порядок управління об'єктами спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міста району» у новій редакції,
враховуючи рекомендацію постійної комісії з питань управління майном та
комунальними підприємствами (протокол № 17 від 28.07.2017року), районна
рада
вирішила:
1. Вилучити з оперативного управління відділу освіти Тлумацької
районної державної адміністрації громадську будівлю (спортивна зала),
розташовану за адресою м. Тлумач, вул. Грушевського, 51а загальною
площею 959,0 кв.м, балансовою вартістю 4971601,10 грн. та закріпити
вказаний об'єкт (майно) спільної власності територіальних громад сіл,
селища, міста району на праві оперативного управління за відділом освіти
Тлумацької міської ради об'єднаної територіальної громади Тлумацького
району Івано–Франківської області терміном на один рік.
2. Доручити відділу майна та бюджетних програм виконавчого
апарату районної ради (Л. Риндич) спільно з відділом освіти Тлумацької
районної державної адміністрації (В. Пеник) у місячний термін з дня
прийняття цього рішення здійснити передачу майна спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міста району.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради В. Гнатюка.
Голова районної ради

Василь Двояк
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УКРАЇНА
Івано-Франківська область
Тлумацька районна рада
VII демократичне скликання
(п’ятнадцята сесія)

РІШЕННЯ
Від 22 серпня 2017 р. № 000-15/17
м. Тлумач

Про реорганізацію структури Тлумацької
централізованої бібліотечної системи
Розглянувши звернення Тлумацької міської ради об'єднаної територіальної
громади від 24.07.2017 року № 630, відповідно до Закону України «Про
добровільне об’єднання територіальних громад», враховуючи рекомендації
постійних комісій районної ради з питань управління майном та комунальними
підприємствами та з питань охорони здоров’я, соціального захисту, освіти,
культури, духовності та захисту прав громадян, керуючись ст. 43 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Вивести зі структури Тлумацької централізованої бібліотечної системи
(код ЄДРПОУ 05539933) Тлумацьку центральну районну бібліотеку, Тлумацьку
центральну бібліотеку для дітей та бібліотеки-філії сіл Королівка, Гринівці,
Остриня, Бортники, Братишів, Вікняни, Колінці, Надорожна, Прибилів, Пужники,
Тарасівка.
2. Об’єкти, зазначені у п.1 цього рішення, передати відділу культури і
туризму Тлумацької міської ради об'єднаної територіальної громади Тлумацького
району Івано–Франківської області.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради В.Гнатюка.
Голова районної ради

Василь Двояк
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УКРАЇНА
Івано-Франківська область
Тлумацька районна рада
VІІ демократичне скликання

(п’ятнадцята сесія)

РІШЕННЯ
Від 22 серпня 2017 р. №000-15/17
м. Тлумач

Про затвердження базової мережі
закладів культури Тлумацького району
Відповідно до ч.2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статей 22, п.2 23, 24 Закону України «Про культуру», Постанови
Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 р. №984 «Про затвердження Порядку
формування базової мережі закладів культури», враховуючи рекомендації
постійної комісії районної ради з питань освіти, культури та духовності районна
рада
вирішила:
1. Затвердити базову мережу закладів культури Тлумацького району
(додається).
2. У разі ліквідації, реорганізації або створення нових закладів культури
зміни до базової мережі закладів культури затверджується відповідним рішенням
районної ради.
3. Рішення районної ради від 3 грудня 2014 року № 558-31/14 «Про
затвердження базової мережі закладів культури Тлумацького району» вважати
таким, що втратило чинність.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради В.Гнатюка та постійну комісію районної ради з питань охорони
здоров’я, соціального захисту, освіти, культури, духовності та захисту прав
громадян (В.Ціник).

Голова районної ради

Василь Двояк
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Додаток до рішення районної ради
від 22 серпня 2017 р. №000-15/17

Мережа закладів культури Тлумацького району районного рівня
Бібліотеки

№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Найменування
закладу культури
Тлумацька
централізована
бібліотечна система
Бібліотека-філія
с-ще. Обертин
Дитяча бібліотекафілія
с-ще. Обертин
Бібліотека-філія
с. Антонівка
Бібліотека-філія
с. Будзин
Бібліотека-філія
с. Буківна
Бібліотека-філія
с. Гавриляк
Бібліотека-філія
с. Гарасимів
Бібліотека-філія
с. Гончарів
Бібліотека-філія
Гончарівка

Засновник
(засновники)
Тлумацька
районна рада

Код
згідно з
ЄДРПОУ

Дата
реєстрації

05539933

30.04.1998

23

Місцезнаходження

Тип закладів
культури згідно
зі статтею 23
Закону України
«Про культуру»
Бібліотеки

вул. Грушевського, 2,
м. Тлумач
Івано-Франківська обл.
пл. Незалежності,
Бібліотека
с-ще. Обертин
пл. Незалежності,
Бібліотека
с-ще. Обертин
вул. Л. Українки, 7б,
с. Антонівка
вул. Шевченка,
с. Будзин
вул. Шевченка,
с. Буківна
вул. Л.Українки, 79,
с. Гавриляк
вул. Українська, 61а,
с. Гарасимів
вул. Січових
Стрільців, с. Гончарів
вул. Центральна, 51а,
с. Гончарівка

Форма власності
та організаційноправова форма
Комунальна
Комунальна
Комунальна

Бібліотека

Комунальна

Бібліотека

Комунальна

Бібліотека

Комунальна

Бібліотека

Комунальна

Бібліотека

Комунальна

Бібліотека

Комунальна

Бібліотека

Комунальна

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Бібліотека-філія
с. Гостів
Бібліотека-філія
с. Грушка
Бібліотека-філія
с. Делева
Бібліотека-філія
с. Діброва
Бібліотека-філія
с. Долина
Бібліотека-філія
с. Жабокруки
Бібліотека-філія
с. Живачів
Бібліотека-філія
с. Жуків
Бібліотека-філія
с. Ісаків
Бібліотека-філія
с. Кутище
Бібліотека-філія
с. Локітка
Бібліотека-філія
с. Нижнів
Бібліотека-філія
с. Новосілка
Бібліотека-філія
с. Одаївський
Суходіл
Бібліотека-філія
с. Одаїв
Бібліотека-філія
с. Озеряни

вул. Василенчука, 5а,
с. Гостів
вул. Бартки, 1а,
с. Грушка
вул. Вигін, 12,
с. Делева
вул. Тернопільська,
с. Діброва
вул. Січових
Стрільців, 61,
с. Долина
вул. Хотимирська, 68,
с. Жабокруки
вул. Вавшківа,
с. Живачів
вул. Незалежності,
с. Жуків
вул. Івана Франка, 26а,
с. Ісаків
вул. Центральна,
с. Кутище
вул. Центральна,
с. Локітка
вул. Дністерська, 14,
с. Нижнів
вул. Л.Українки, 24,
с. Новосілка
вул. Л. Українки, 15,
с. Одаївський Суходіл

24

вул. І. Франка, 34,
с. Одаїв
вул. Центральна,
с. Озеряни

Бібліотека

Комунальна

Бібліотека

Комунальна

Бібліотека

Комунальна

Бібліотека

Комунальна

Бібліотека

Комунальна

Бібліотека

Комунальна

Бібліотека

Комунальна

Бібліотека

Комунальна

Бібліотека

Комунальна

Бібліотека

Комунальна

Бібліотека

Комунальна

Бібліотека

Комунальна

Бібліотека

Комунальна

Бібліотека

Комунальна

Бібліотека

Комунальна

Бібліотека

Комунальна

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Бібліотека-філія
с. Олеша
Бібліотека-філія
с. Олешів
Бібліотека-філія
с. Олещино
Бібліотека-філія
с. Палагичі
Бібліотека-філія
с. Петрилів
Бібліотека-філія
с. Петрів
Бібліотека-філія
с. Підвербці

вул. Грушевського,
с. Олеша
вул. Центральна,
с. Олешів
вул. Шевченка, 23,
с. Олещино
вул. Шевченка,
с. Палагичі
вул. Незалежності, 1,
с. Петрилів
вул. Незалежності,
с. Петрів
вул. Січових
Стрільців, 1а,
с. Підвербці
вул. Церковна,
с. Попелів
вул. Незалежності, 4,
с. Сокирчин
вул. Осередок, 15,
с. Хотимир
вул. Центральна, 1в,
с. Яківка

Бібліотека-філія
с. Попелів
Бібліотека-філія
с. Сокирчин
Бібліотека-філія
с. Хотимир
Бібліотека-філія
с. Яківка
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Бібліотека

Комунальна

Бібліотека

Комунальна

Бібліотека

Комунальна

Бібліотека

Комунальна

Бібліотека

Комунальна

Бібліотека

Комунальна

Бібліотека

Комунальна

Бібліотека

Комунальна

Бібліотека

Комунальна

Бібліотека

Комунальна

Бібліотека

Комунальна

Мережа закладів культури Тлумацького району місцевого рівня
Клубні заклади

№
з/п

Найменування
закладу культури

1

Клуб с. Антонівка

2

Клуб с. Будзин

3

Клуб с. Буківна

4

Клуб с. Гавриляк

5

Клуб с. Гончарів

6

Клуб с. Гончарівка

7

Клуб с. Гостів

8

Клуб с. Делева

9

Клуб с. Діброва

10

Клуб с. Долина

11

Клуб с. Жабокруки

12

Клуб с. Живачів

13

Клуб с. Жуків

Засновник
(засновники)
Олешівська
сільська рада
Будзинська
сільська рада
Олешівська
сільська рада
Гавриляцька
сільська рада
Обертинська
селищна рада
Палагицька
сільська рада
Гостівська
сільська рада
Делівська
сільська рада
Петрилівська
сільська рада
Долинська
сільська рада
Хотимирська
сільська рада
Живачівська
сільська рада
Жуківська

Код
згідно з
ЄДРПОУ
(код
сільських
рад )

Дата
реєстрації
(сільських
рад)

04356952

21.05.1997

03566400

Місцезнаходження

Тип закладів
культури згідно
зі статтею 23
Закону України
«Про культуру»

Форма
власності та
організаційноправова форма

Клубний заклад

Комунальна

21.05.1997

вул. Л.Українки, 7б,
с. Антонівка
с. Будзин

Клубний заклад

Комунальна

04356952

21.05.1997

с. Буківна

Клубний заклад

Комунальна

20550062

21.05.1997

Клубний заклад

Комунальна

04357727

26.03.1992

Клубний заклад

Комунальна

04356917

26.03.1992

Клубний заклад

Комунальна

04357762

21.05.1997

Клубний заклад

Комунальна

04357791

21.05.1997

вул. Л.Українки, 67
с. Гавриляк
вул. Січових Стрільців,
98, с. Гончарів
вул. Центральна, 51а,
с. Гончарівка
вул. Василенчука,
с. Гостів
с. Делева

Клубний заклад

Комунальна

04356923

21.05.1997

Клубний заклад

Комунальна

04357809

21.05.1997

вул. Тернопільська, 2,
с. Діброва
с. Долина

Клубний заклад

Комунальна

04357822

21.05.1997

Клубний заклад

Комунальна

04357816

21.05.1997

Клубний заклад

Комунальна

04356969

21.05.1998
26

вул. Хотимирська, 68,
с. Жабокруки
вул. Вавшківа, 60а,
с. Живачів
вул. Шевченка,12,

Клубний заклад

Комунальна

14

Клуб с. Ісаків

15

Клуб с. Локітка

16

Клуб с. Новосілка

17

Клуб с. Одаїв

18
19

Клуб с. Одаївський
Суходіл
Клуб с. Озеряни

20

Клуб с. Олешів

21

Клуб с. Олещино

22
23

Народний дім
с. Петрів
Клуб с. Підвербці

24

Клуб с. Попелів

25

Клуб с. Сокирчин

26

Клуб с. Хотимир

27

Клуб с. Яківка

28

Народний дім
с. Гарасимів
Народний дім
с. Грушка

29

сільська рада
Ісаківська
сільська рада
Палагицька
сільська рада
Петрилівська
сільська рада
Будзинська
сільська рада
Будзинська
сільська рада
Озерянська
сільська рада
Олешівська
сільська рада
Жуківська
сільська рада
Петрівська
сільська рада
Підвербцівська
сільська рада
Палагицька
сільська рада
Петрівська
сільська рада
Хотимирська
сільська рада
Яківська
сільська рада
Гарасимівська
сільська рада
Грушківська
сільська рада

25697692

20.03.1998

04356917

26.03.1992

04356923

21.05.1997

03566400

21.05.1997

03566400

21.05.1997

20559941

21.05.1997

04356952

21.05.1997

04356969

21.05.1998

04356934

21.05.1997

20569989

21.05.1997

04356917

26.03.1992

04356934

21.05.1997

04357822

21.05.1997

04357839

21.05.1997

04357756

21.05.1997

04357785

21.05.1997
27

с. Жуків
с. Ісаків

Клубний заклад

Комунальна

вул. Центральна, 39а,
с. Локітка
вул. Л.Українки,
с. Новосілка
вул. І.Франка, 39,
с. Одаїв
с. Одаївський Суходіл

Клубний заклад

Комунальна

Клубний заклад

Комунальна

Клубний заклад

Комунальна

Клубний заклад

Комунальна

вул. Центральна, 22,
с. Озеряни
с. Олешів

Клубний заклад

Комунальна

Клубний заклад

Комунальна

вул. Шевченка, 23,
с. Олещино
вул. Незалежності, 3,
с. Петрів
вул. Січових
Стрільців,1а,
с. Підвербці
вул. Церковна, 5,
с. Попелів
с. Сокирчин

Клубний заклад

Комунальна

Клубний заклад

Комунальна

Клубний заклад

Комунальна

Клубний заклад

Комунальна

Клубний заклад

Комунальна

вул. Осередок, 15,
с. Хотимир
вул. Центральна, 16,
с. Яківка
вул. Українська, 61а,
с. Гарасимів
вул. Бартки, 1а,
с. Грушка

Клубний заклад

Комунальна

Клубний заклад

Комунальна

Клубний заклад

Комунальна

Клубний заклад

Комунальна

30
31
32
33
34
35

Народний дім
с. Кутище
Народний дім
с. Нижнів
Народний дім
с. Олеша
Народний дім
с. Палагичі
Клуб
с. Петрилів
Народний дім сел.
Обертин

Кутищенська
сільська рада
Нижнівська
сільська рада
Олешанська
сільська рада
Палагицька
сільська рада
Петрилівська
сільська рада
Обертинська
селищна рада

04356998

21.05.1997

04357012

21.05.1997

04356946

21.05.1997

04356917

26.03.1992

04356923

21.05.1997

04357727

26.03.1992

Керуючий справами
виконавчого апарату районної ради

вул. Центральна,
с. Кутище
вул. Дністерська, 14,
с. Нижнів
с. Олеша
вул. Шевченка, 4а,
с. Палагичі
вул. Незалежності, 19а,
с. Петрилів
вул. Незалежності, 10,
сел. Обертин

Клубний заклад

Комунальна

Клубний заклад

Комунальна

Клубний заклад

Комунальна

Клубний заклад

Комунальна

Клубний заклад

Комунальна

Клубний заклад

Комунальна

М.Вишневський
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Україна
Івано –Франківська область
Тл ума ц ь ка р а й о н н а р а д а
VІІ демократичне скликання
(п'ятнадцята сесія)

РІШЕННЯ

Від 22 серпня 2017р. № 000-15/17
м. Тлумач
Про організацію безкоштовного
харчування дітей, батьки яких
брали участь в антитерористичній операції
Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 6 ст. 32
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом
України «Про загальну середню освіту», з метою соціального захисту
дітей, батьки яких мають статус учасника бойових дій, які захищали
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення, районна рада
вирішила:
1. Встановити, що учні загальноосвітніх та вихованці дошкільних
навчальних закладів району з числа дітей, батьки яких мають статус учасника
бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції
забезпечуються безкоштовним харчуванням з 1 вересня 2017 року. Безоплатне
харчування здійснюється тільки в навчальні дні та в час перебування дітей у
дошкільному закладі.
2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (С.Овчарчин) при
формуванні районного бюджету щорічно передбачати кошти на харчування
даної категорії дітей.
3. Відділу освіти райдержадміністрації (В. Пеник)
3.1. забезпечувати безкоштовне харчування дітей даної категорії за
нормами, передбаченими постановою Кабінету Міністрів України від 22
листопада 2004 року №1591 та відповідними змінами до вказаної постанови;
3.2. безкоштовне харчування здійснювати на підставі заяви батьків, або
осіб, що їх замінюють, на ім’я керівника навчального закладу та
документального підтвердження статусу учасника бойових дій.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради В. Гнатюка.
Голова районної ради

Василь Двояк
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УКРАЇНА
Івано-Франківська область
Тлумацька районна рада
VII демократичне скликання
(п’ятнадцята сесія)

РІШЕННЯ

Від 22 серпня 2017 р. № 000-15/17
м. Тлумач
Про затвердження Статуту
опорного навчального закладу –
Обертинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
та положень філій
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року №79
«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», Положення про
освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня
2010 року №777 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016
року №79), Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»,
рішення Тлумацької районної ради від 02.06.2017р. № 227-14/17 «Про створення
Обертинського опорного освітнього округу з опорним навчальним закладом та
філіями», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань охорони
здоров’я, соціального захисту, освіти, культури, духовності та захисту прав громадян,
районна рада
вирішила:
1. Затвердити Статут опорного навчального закладу – Обертинська загальноосвітня
школа I-III ступенів Тлумацької районної ради (додаток №1) та положення філій:
- філії Опорного навчального закладу - Обертинська загальноосвітня школа I-III
ступенів Тлумацької районної ради - Гавриляцька загальноосвітня школа ІІ ступеня
(додаток №2);
- філії Опорного навчального закладу - Обертинська загальноосвітня школа I-III
ступенів Тлумацької районної ради - Хотимирський НВК (загальноосвітня школа ІІ
ступеня (додаток №3);
- філії Опорного навчального закладу - Обертинська загальноосвітня школа I-III
ступенів Тлумацької районної ради - Гончарівський НВК (загальноосвітня школа ІІ
ступеня (додаток №4).
2. Доручити директору опорного навчального закладу – Обертинська загальноосвітня
школа I-III ступенів Тлумацької районної ради подати у встановленому законодавством
порядку необхідні документи для проведення державної реєстрації.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради
з питань охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, культури, духовності та захисту
прав громадян (В.Ціник).

Голова районної ради

Василь Двояк
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УКРАЇНА
Івано-Франківська область
Тлумацька районна рада
VII демократичне скликання
(п’ятнадцята сесія)

РІШЕННЯ
Від 22 серпня 2017 р. № 000-15/17
м. Тлумач

Про призначення директора
КП «Районний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів»
Відповідно до п.20 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», п 7.1 розділу VII Положення про комунальне підприємство «Районний
центр реабілітації дітей-інвалідів», затвердженого рішенням сесії районної ради
від 02.06.2017 року № 226-14/17 «Про затвердження Положення про комунальне
підприємство «Районний центр реабілітації дітей-інвалідів» у новій редакції»,
враховуючи розпорядження голови районної ради від 08.08.2017 року № 17-к,
районна рада
вирішила:
1.

Призначити

Бойчука

Дмитра

Павловича

на

посаду

директора

комунального підприємства «Районний центр реабілітації дітей-інвалідів».
2. Доручити голові Тлумацької районної ради Двояку В.М. укласти контракт
з директором комунального підприємства «Районний центр реабілітації дітейінвалідів» Бойчуком Д.П. терміном на один рік.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної
ради В. Гнатюка.

Голова районної ради

Василь Двояк
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УКРАЇНА
Івано-Франківська область
Тлумацька районна рада
VII демократичне скликання
(п’ятнадцята сесія )

РІШЕННЯ
Від 22 серпня 2017 р. № 000-15/17
м. Тлумач
Про затвердження нормативної грошової
оцінки
земельної
ділянки
для
рибогосподарських потреб на території
Прибилівської сільської ради
Розглянувши клопотання гр. Матійчука Михайла Васильовича, жителя с. Прибилів та
технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надається в
оренду гр. Матійчуку Михайлу Васильовичу для рибогосподарських потреб за межами
населеного пункту с. Прибилів (урочище «Корчуванка») Прибилівської сільської ради,
розроблену ПП «Західземпроект», беручи до уваги позитивний висновок державної
експертизи землевпорядної документації від 12.06.2017 року № 53, керуючись ст.10
Земельного Кодексу України та ст. ст. 13, 23 Закону України «Про оцінку земель», районна
рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити технічну документацію по розрахунку нормативної грошової оцінки
земельної ділянки площею 11,8817 га. – грошова оцінка якої складає 423791 грн. в тому
числі за 1м.кв – 3,57 грн., яка надається в оренду гр. Матійчуку Михайлу Васильовичу для
рибогосподарських потреб за межами населеного пункту с. Прибилів Прибилівської
сільської ради.
2. Відділу у Тлумацькому районі Головного управління Держгеокадастру в ІваноФранківській області врахувати дану оцінку при розрахунку орендної плати.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради
В.Гнатюка.
Голова районної ради

Василь Двояк
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УКРАЇНА
Івано-Франківська область
Тлумацька районна рада
VII демократичне скликання
(п’ятнадцята сесія)

РІШЕННЯ
Від 22 серпня 2017 р. № 000-15/17
м. Тлумач

Про затвердження Програми
проведення нормативної грошової
оцінки земель сільськогосподарського
призначення за межами населених
пунктів
З метою збільшення надходжень до бюджетів у вигляді земельного
податку, орендної плати, відшкодування втрат сільськогосподарського
виробництва, збільшення державного мита при міні, спадкуванні та
даруванні земельних ділянок, керуючись ст. 209 Земельного кодексу
України, районна рада
вирішила:
1. Затвердити Програму проведення нормативної грошової оцінки
земель сільськогсподарського призначення за межами населених пунктів за
рахунок, виділених як субвенція районному бюджету зі спеціального фонду
сільських бюджетів коштів, що поступили в порядку відшкодування втрат
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради В.Гнатюка.

Голова районної ради

Василь Двояк
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Додаток
до Програми проведення нормативної
грошової оцінки земель
сільськогосподарського призначення
за межами населених пунктів

Реалізація програми
проведення нормативної грошової оцінки земель
сільськогосподарського призначення
№

Зміст заходу

п/п

Площа с/г угідь

Вартість по

за межами

розрахунку НГО

населих пунктів

(грн.)

(га)
1.

Оформлення Технічної
документації з нормативної
грошової оцінки земель

30029,9799

сільськгосподарського

160415,00

призначення за межами
населених пунктів

Керуючий справами
виконавчого апарату районної ради
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Михайло Вишневський

УКРАЇНА
Івано-Франківська область
Тлумацька районна рада
VII демократичне скликання
(п’ятнадцята сесія )

РІШЕННЯ
Від 22 серпня 2017 р. № 000-15/17
м. Тлумач
Про
створення
тимчасової
контрольної комісії районної ради
Розглянувши звернення групи депутатів районної ради, керуючись статтею
48 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Створити тимчасову контрольну комісію районної ради з питань боротьби
з корупцією та перевищенням службових повноважень згідно з додатком.
2. Головою комісії призначити депутата _____________________________.
3. Рекомендувати комісії у своїй роботі співпрацювати з громадськими
активістами та громадськими організаціями.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної
ради В.Гнатюка.

Голова районної ради

Василь Двояк
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Додаток
до рішення районної ради
від 22 серпня2017 року №000-15/17

Склад
тимчасової контрольної комісії районної ради
з питань боротьби з корупцією та перевищенням службових
повноважень

1.__________________________________
2.__________________________________
3.__________________________________
4.__________________________________
5.__________________________________
6.__________________________________
7.__________________________________
8.__________________________________
9.__________________________________
10._________________________________
11._________________________________
12._________________________________

Керуючий справами районної ради

М. Вишневський
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