Додаток 3
Перелік
регіональних цільових програм, які передбачається реалізувати
у 2019 – 2020 роках
№
п/п

Повна назва програми,
замовники виконання програми

Програма підготовлена на
виконання

1

2

3

Програма
затверджена

Термін
реалізації програми

4

5

Планується фінансувати у 2019
році з обласного
бюджету
6

НАПРЯМ «СОЦІАЛЬНІ»
Зайнятість населення, ринок праці та соціальне забезпечення
1.

2.

3.

Регіональна програма сімейної, демографічної, гендерної
політики, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми на 2016 – 2020 роки
Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про попередження насильства в сім’ї», «Про забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків», «Про протидію торгівлі
людьми»
Регіональна програма оздоровлення та відпочинку дітей і Закон України «Про оздоророзвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпо- влення та відпочинок дітей»
чинку на 2018 – 2021 роки
Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації
Регіональна Програма щодо виконання завдань і заходів Закон України «Про місцеві
Державної цільової програми «Національний план дій з державні
адміністрації»,
реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до постанова Кабінету Мініст2020 року
рів України від 01.08.12
Департамент соціального захисту населення облдер- № 706 «Про затвердження
жадміністрації
Державної цільової програми «Національний план дій з
реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до

Рішення обласної ради
від 05.01.2016
№ 128

2016 – 2020
роки

Фінансуватиметься

Рішення обласної ради
від 30.11.2017 № 968

2018 – 2021 роки

Фінансуватиметься

Розпорядження голови облдержадміністрації від 10.10.2012
№ 538

2012 – 2020 роки

2020 року»
4.

Регіональна програма забезпечення права дитини на вихо- Закони України «Про місце- Рішення обласної ради
вання у сімейному оточенні на 2018 – 2025 роки
ве самоврядування в Украї- від 21.12.2017 № 1023
Служба у справах дітей облдержадміністрації
ні», «Про органи і служби
у справах дітей та спеціальні установи для дітей»,
«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування»
Охорона здоров’я, материнства і дитинства

2018 – 2025 роки

Фінансуватиметься

5.

Обласна програма «Цукровий та нецукровий діабет на 2016 Закони України «Про міс– 2020 роки»
цеве самоврядування в УкДепартамент охорони здоров’я облдержадміністрації
раїні, «Основи законодавства України про охорону
здоров’я»
Регіональна програма «Репродуктивне здоров’я населення Закони України «Про місцеЗакарпатської області на період до 2020 року»
ве самоврядування в УкраїДепартамент охорони здоров’я облдержадміністрації
ні», «Основи законодавства
України про охорону здоров’я», постанова Кабінету
Міністрів України від 6 серпня 2014 року № 385 «Державна стратегія регіонального розвитку на період до
2020 року»
Обласна програма забезпечення жителів області, які стра- Закони України «Про місцеждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими
ве самоврядування в Україзасобами та відповідними харчовими продуктами для спе- ні», «Основи законодавства
ціального дієтичного споживання на 2016 – 2020 роки
України про охорону здоДепартамент охорони здоров’я
ров’я», Постанова Кабінету
облдержадміністрації
Міністрів України від 31
березня 2015 року № 160
«Про затвердження Порядку

Рішення обласної ради
від 22.12.2015 № 86
від 17.03.2016 № 205
від 13.10.2016 № 519

2016 – 2020 роки

Фінансуватиметься

Рішення обласної ради
від 22.12.2015 № 87
від 23.03.2017 № 695

2016 – 2020 роки

Фінансуватиметься

Рішення обласної ради
від 22.12.2015 № 84
від 23.03.2017 № 696
від 27.07.2017 № 847

2016 – 2020 роки

Фінансуватиметься

6.

7.

8.

Обласна цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2017 – 2021 роки
Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації

9.

Обласна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2021 року
Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації

10.

Програма розвитку та вдосконалення нефрологічної служби в області на 2016 – 2020 роки
Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації

11.

12.

13.

забезпечення громадян, які
страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання»»
Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про внесення змiн до
Закону України «Про боротьбу iз захворюванням на
туберкульоз», «Про захист
населення від інфекційних
хвороб»
Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Основи законодавства
України про охорону здоров’я»
Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні»

Рішення обласної ради
від 22.12.2016 № 611

2017 – 2021 роки

Фінансуватиметься

Рішення обласної ради
від 22.12.2016 № 610

2017 – 2021 роки

Фінансуватиметься

Рішення обласної ради
від 22.12.2015 № 85
від 17.03.2016 № 195
від 23.03.2017 № 697
Програма забезпечення медикаментами, виробами медич- Закон України «Про місцеве Рішення обласної ради
ного призначення і проведення безкоштовного зубопротезу- самоврядування в Україні» від 22.12.2016 № 613
вання ветеранів та пільгової категорії населення області на
Від 22.02.2018 № 1069
2017 – 2021 роки
Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації
Програма протиепідемічних заходів та боротьби з інфекцій- Закон України «Про місцеве Рішення обласної ради
ними хворобами в області на 2017 – 2021 роки
самоврядування в Україні» від 22.12.2016 № 612
Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації
Програма поліпшення надання медичної допомоги дітям, Закони України «Про місце- Рішення обласної ради
які страждають на хворобу Крона, на 2017 – 2019 роки
ве самоврядування в Украї- від 27.07.2017 № 860
Департамент охорони здоров’я
ні», «Про охорону дитинстоблдержадміністрації
ва», «Основи законодавства

2016 – 2020 роки

Фінансуватиметься

2017 – 2021 роки

Фінансуватиметься

2017 – 2021 роки

Фінансуватиметься

2017 – 2019 роки

Фінансуватиметься

України про охорону здоров’я»
Освіта
14.

15.

16.

Програма розвитку освіти Закарпаття на 2013 – 2022 роки
Департамент освіти і науки
облдержадміністрації

Закон України «Про місцеве Рішення обласної ради
самоврядування в Україні» від 16.11.2012 № 544
від 31.05.2013 № 773
від 12.09.2013 № 807
від 03.02.2014 № 898
від 16.10.2015 № 1362
від 30.11. 2017 № 976
Програма поліпшення вивчення української мови у загаль- Закон України «Про місцеве Рішення обласної ради
ноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами наці- самоврядування в Україні» від 14.06.2016 № 357
ональних меншин
Департамент освіти і науки
облдержадміністрації
Про Програму правової освіти населення області на Закон України «Про місцеве Рішення обласної ради
2018 – 2022 роки
самоврядування в Україні», від 21.12.2017 № 1025
Головне територіальне управління юстиції у Закарпатській
Указ Президента України
області
«Про Національну програму
правової освіти населення»

2013 – 2022 роки

Фінансуватиметься

2016 – 2020 роки

2018 – 2020 роки

Культура
17.

18.

19.

Програма розвитку культури і мистецтва в області на Закон України «Про місцеве
2016 – 2020 роки
самоврядування в Україні»,
Управління культури облдержадміністрації
«Про культуру», Бюджетний
кодекс України

Рішення обласної ради
від 22.12.2015 № 92
від 21.09.2017 № 924
від 06.07.2018 № 1184
від 27.09.2018 № 1294
Комплексна програма збереження та використання Закон України «Про місцеве Рішення обласної ради
пам’яток культурної спадщини Закарпатської області на самоврядування в Україні», від 22.12.2015 № 91
2016 – 2020 роки
«Про культуру», Бюджетний від 21.09.2017 № 923
Управління культури облдержадміністрації
кодекс України
Програма «Центр культур національних меншин Закарпат- Стаття 43 Закону України Рішення обласної ради
тя» на 2016 – 2020 роки
«Про місцеве самоврядуван- від 22.12.2015 № 83
Відділ національностей та релігій облдержадміністрації
ня в Україні», «Про націона- від 22.12.2016 № 599
льні меншини в Україні»
від 21.09.2017 № 922

2016 – 2020 роки

Фінансуватиметься

2016 – 2020 роки

Фінансуватиметься

2016 – 2020 роки

Фінансуватиметься

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Програма забезпечення розвитку освіти, культури, традицій національних меншин області на 2016 – 2020 роки та
співпраці із закордонними українцями на період до 2020
року
Відділ національностей та релігій облдержадміністрації

Стаття 43 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про національні меншини в Україні»

Рішення обласної ради
від 22.12.2015 № 82
від 28.07.2016 № 405
від 21.09.2017 № 937
від 30.11.2017 № 973
від 26.07.2018 № 1249
Програма «Ромське населення Закарпаття» на 2016 – 2020 Стаття 43 Закону України Рішення обласної ради
роки
«Про місцеве самоврядуван- від 05.01.2016 № 130
Відділ національностей та релігій облдержадміністрації
ня в Україні», Закон України
«Про національні меншини в
Україні»
Фізичне виховання і спорт
Програма розвитку фізичної культури і спорту в Закарпат- Закони України «Про місцеській області на період до 2020 року
ве самоврядування в УкраїУправління молоді та спорту облдержадміністрації
ні», «Про фізичну культуру і
спорт»
Регіональна програма «Спортивний майданчик» на Закони України «Про місце2016 – 2020 роки
ве
самоврядування
в
Управління молоді та спорту облдержадміністрації
Україні», «Про фізичну
культуру і спорт»
Регіональна програма «Молодь Закарпаття» на 2016 – 2020 Закон України «Про місцеве
роки
самоврядування в Україні»
Управління молоді та спорту облдержадміністрації
Захист прав і свобод громадян

Рішення обласної ради
від 22.12.2016 № 614
від 23.03.2017 № 699
від 29.03.2018 № 1141
Рішення обласної ради
від 05.01.2016 № 129

2016 – 2020 роки

Фінансуватиметься

2016 – 2020 роки

Фінансуватиметься

До 2020 року

Фінансуватиметься

2016 – 2020 роки

Рішення обласної ради
від 22.12.2015 № 90

2016 – 2020 роки

Фінансуватиметься

Програма підтримки розвитку інформаційної галузі Закар- Закони України «Про місце- Рішення обласної ради
паття на 2018 – 2020 роки
ві державні адміністрації», від 21.12.2017 № 1020
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з гро- «Про інформацію», «Про
мадськістю облдержадміністрації
державну підтримку засобів
масової інформації та соціальний захист журналістів»,
«Про порядок висвітлення
діяльності органів державної
влади та органів місцевого
самоврядування в Україні
засобами масової інформа-

2018 – 2020 роки

Фінансуватиметься

26.

27.

28.

29.

30.

ції», «Про реформування
державних і комунальних
друкованих засобів масової
інформації»
Закони України «Про місцеве самоврядування», «Про
державну підтримку книговидавничої справи в Україні», «Про видавничу справу»
Закони України «Про місцеве
самоврядування
в
Україні», «Про Національну
поліцію»

Програма підтримки видання творів місцевих авторів, популяризації закарпатської книги та сприяння розповсюдженню на 2018 – 2020 роки
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації
Програма профілактики злочинності на території Закарпатської області на 2016 – 2020 роки
Головне управління Національної поліції в Закарпатській області та відділ по взаємодії з правоохоронними органами, запобігання і виявлення корупції та оборонної роботи Закарпатської
обласної державної адміністрації
Регіональна програма боротьби з контрабандою, організо- Закон України «Про місцеве
ваною злочинністю та корупцією на 2016 – 2020 роки
самоврядування в Україні»
Відділ взаємодії з правоохоронними органами, запобігання і
виявлення корупції та оборонної роботи
Програма підвищення спроможності та поліпшення умов
несення служби у відділах прикордонної служби на українсько-угорському, українсько-словацькому та українськопольському державних кордонах (на ділянці відповідальності Чопського прикордонного загону), розташованих на території Закарпатської області, на 2016 – 2020 роки
Відділ взаємодії з правоохоронними органами, запобігання і
виявлення корупції та оборонної роботи
Програма підвищення спроможності та поліпшення умов
несення служби у відділах прикордонної служби на українсько-угорському, українсько-словацькому та українськорумунському державних кордонах (на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону), розташованих
на території Закарпатської області, на 2016 – 2020 роки
Відділ взаємодії з правоохоронними органами, запобігання і
виявлення корупції та оборонної роботи

Рішення обласної ради
від 21.12.2017 № 1021
від 07.06.2018 № 1186

2018 – 2020 роки

Рішення обласної ради
від 28.07.2016 № 400
від 21.09.2017 № 920

2016 – 2020 роки

Рішення обласної ради
від 28.07.2016 № 401
від 07.12.2016 № 563
від 23.03.2017 № 698
від 21.09.2017 № 919
Закони України «Про місце- Рішення обласної ради
ве самоврядування в Украї- від 17.03.2016 № 184
ні», «Про Державний кор- від 21.09.2017 № 921
дон України», «Про Державну прикордонну службу
України»

2016 – 2020 роки

Закони України «Про місце- Рішення обласної ради
ве самоврядування в Украї- від 17.03.2016 № 185
ні», «Про Державний кордон від 30.11.2017 № 974
України», «Про Державну
прикордонну службу України»

2016 – 2020 роки

2016 – 2020 роки

Фінансуватиметься

31.

Програма діяльності державної установи Закарпатський Закон України «Про місцеві Рішення обласної ради
обласний контактний центр на 2017 – 2019 роки
державні
адміністрації», від 22.09.2016 № 462
Закарпатська облдержадміністрація
розпорядження
Кабінету від 27.07.2017 № 854
Міністрів України від 9 червня 2011 року №589-р «Про
схвалення Концепції створення Національної системи
опрацювання звернень до
органів виконавчої влади»
Розвиток житлово-комунального господарства

2016 – 2019 роки

Фінансуватиметься

32.

Програма енергоефективності та енергозбереження Закарпатської області на 2016 – 2020 роки
Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі
автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержадміністрації
Обласна Програма «Питна вода Закарпаття на 2012 – 2020
роки»
Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі
автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержадміністрації
Програма поводження з твердими побутовими відходами у
Закарпатській області на 2016 – 2020 роки
Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі
автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержадміністрації
Програма із благоустрою населених пунктів Закарпатської
області на 2017 – 2020 роки
Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі
автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержадміністрації
Обласна цільова програма «Власний дім» на 2016 – 2020
роки

Закон України «Про місцеве Рішення обласної ради
самоврядування в Україні» від 17.03.2016 № 189

2016 – 2020 роки

Фінансуватиметься

Закони України «Про місцеве
самоврядування
в
Україні», «Про Загальнодержавну програму «Питна
вода України» на 2011-2020
роки»

Рішення обласної ради
від 08.06.2012 № 473
від 27.08.2015 № 1300
від 26.07.2018 №1248

2012 – 2020 роки

Закон
України
«Про Рішення обласної ради
місцеве самоврядування в від 14.06.2016 № 355
від 29.03.2018 № 1128
Україні»

2016 – 2020 роки

Закон
України
«Про Рішення обласної ради
місцеве самоврядування в від 25.05.2017 № 792
Україні»

2017 – 2020 роки

Закон України «Про місцеве Рішення обласної ради
самоврядування в Україні» від 27.08.2015 № 1297

2016 – 2020 роки

33.

34.

35.

36.

Фінансуватиметься

від 27.09.2018 № 1289

Фінансуватиметься

Обласний фонд інвестування об’єктів соціальної сфери та
промисловості

від 28.07.2016 № 404
від 07.06.2018 № 1185
НАПРЯМ «ЕКОНОМІЧНІ»

37.

Програма підвищення ефективності виконання повнова- Закон України «Про місцеве
жень органами виконавчої влади щодо реалізації державної самоврядування в Україні»
регіональної політики та впровадження реформ на
2016 – 2019 роки
Департамент економічного розвитку та торгівлі облдержадміністрації
Розвиток аграрного сектору

Рішення обласної ради
від 22.12.2015 № 81
від 07.12.2016 № 560
від 27.07.2017 № 844
від 26.07.2018 № 1247

2016 – 2019 роки

38.

Програма розвитку та підтримки галузі рослинництва в Закон України «Про місцеве
області на 2016 – 2020 роки
самоврядування в Україні»
Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації
Програма розвитку та підтримки тваринництва, птахівни- Закон України «Про місцеве
цтва і бджільництва в області на 2016 – 2020 роки
самоврядування в Україні»
Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації
Розвиток інфраструктури

Рішення обласної ради
від 17.03.2016 № 182

2016 – 2020 роки

Фінансуватиметься

Рішення обласної ради
від 22.12.2015 № 89

2016 – 2020 роки

Фінансуватиметься

Закон України «Про місцеве Рішення обласної ради
самоврядування в Україні» від 27.09.2018 № 1286

2019 – 2020 роки

Фінансуватиметься

Закон України «Про місце- Рішення обласної ради
ве самоврядування в Украї- 27.09.2018 № 1285
ні»

2018 – 2020 роки

Закон України «Про місцеве Рішення обласної ради
самоврядування в Україні» від 22.12.2016 № 608

2017 – 2020 роки

39.

40.

41.

42.

Регіональна програма розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 2019 – 2022
роки
Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі
автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержадміністрації
Регіональна програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху у Закарпатській області на період до 2020 року
Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі
автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержадміністрації
Програма підвищення ефективності функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжна-

Фінансуватиметься

43.

44.

45.

родний аеропорт «Ужгород» на 2017 – 2020 роки
Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі
автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержадміністрації
Програма розвитку прикордонної інфраструктури в Закарпатській області на 2018 –2022 роки
Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі
автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержадміністрації
Комплексна соціально-економічна програма забезпечення
молоді, учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб житлом у Закарпатській області на
2018 – 2022 роки
Управління містобудування та архітектури Закарпатської
облдержадміністрації

від 25.05.2017 № 793
від 27.07.2017 № 845
від 30.11.2017 № 969
від 22.09.2018 № 1290
Закони України «Про місце- Рішення обласної ради
ве самоврядування в Украї- від 22.02.2018 № 1065
ні»

2018 – 2022 роки

Закони України «Про місце- Рішення обласної ради
ве самоврядування в Украї- від 21.09.2017 № 909
ні», «Про запобігання впливу світової фінансової кризи
на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва», «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів
України щодо сприяння іпотечному
кредитуванню»,
«Про сприяння соціальному
становленню та розвитку
молоді в Україні», Указ Президента
України
від
08.11.2007 №1077/2007 «Про
заходи щодо будівництва
доступного житла в Україні
та поліпшення забезпечення
громадян житлом»
Розвиток зовнішньоекономічних зв’язків та туристично-рекреаційної сфери

2018 – 2022 роки

Фінансуватиметься

2016 – 2020

Фінансуватиметься

Програма розвитку туризму і курортів у Закарпатській об- Закони України «Про місцеласті на 2016 – 2020 роки
ве самоврядування в УкраїДепартамент економічного розвитку і торгівлі Закарпатської ні», «Про туризм»
облдержадміністрації

Рішення обласної ради
від 22.12.2015 № 95
від 14.06.2016 № 353
від 22.09.2016 № 466
від 07.12.2016 № 558

46.

47.

48.

49.

Програма розвитку транскордонного співробітництва Закарпатської області на 2016 – 2020 роки
Управління зовнішньоекономічних зв’язків, інвестицій та транскордонного співробітництва облдержадміністрації
Програма формування позитивного міжнародного інвестиційного іміджу та залучення іноземних інвестицій у Закарпатську область на 2016 – 2020 роки
Управління зовнішньоекономічних зв’язків, інвестицій та транскордонного співробітництва облдержадміністрації
Програма спільних дій Пряшівського самоврядного краю
(ПСК) та Закарпатської обласної державної адміністрації
(ЗОДА), Закарпатської обласної ради (ЗОР) на період з травня 2018 року по травень 2019 року
Закарпатська обласна рада

Виконавчий протокол № 10 до Меморандуму про співпрацю
між Закарпатською обласною державною адміністрацією
(ЗОДА), Закарпатською обласною радою (ЗОР) та Кошицьким самоврядним краєм (КСК) на період з травня 2018 року
по травень 2019 року
Закарпатська обласна рада

від 22.12.2016 № 602
від 21.09.2017 № 918
від 29.03.2018 № 1126
Закони України «Про місце- Рішення обласної ради
ве самоврядування в Украї- від 22.12.2015 № 96
ні», «Про транскордонне від 07.12.2016 № 561
співробітництво»
Закон України «Про місцеве Рішення обласної ради
самоврядування в Україні» від 22.12.2015 № 97
від 07.12.2016 № 562
Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про транскордонне
співробітництво», Указ Президента України від 18 вересня 1996 року №841/96 «Про
заходи щодо вдосконалення
координації діяльності органів виконавчої влади у сфері
зовнішніх зносин», Угода
про співробітництво між
Закарпатською
областю,
Україна, і Пряшівським самоврядним краєм, Словацька
Республіка, 15 березня 2005
року
Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про транскордонне
співробітництво», Указ Президента України від 18 вересня 1996 року №841/96 «Про
заходи щодо вдосконалення
координації діяльності орга-

2016 – 2020 роки

Фінансуватиметься

2016 – 2020 роки

Фінансуватиметься

Рішення обласної ради
від 07.06.2018 № 1175

2018 – 2019 роки

Рішення обласної ради
від 07.06.2018 № 1176

2018 – 2019 роки

нів виконавчої влади у сфері
зовнішніх зносин», Рамкова
Угода між Закарпатською
обласною державною адміністрацією та Кошицьким
самоврядним краєм про торговельно-економічне, науково-технічне та культурне
співробітництво від 8 червня
2006 року
Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про транскордонне
співробітництво»,
Указу
Президента України від 25
травня 2001 року №341/2001
«Про Концепцію державної
регіональної політики», Угода між Закарпатською обласною державною адміністрацією України та Підкарпатським воєводством Республіка Польща від 21 червня 2002 року
Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні»

50.

Програма спільних дій на 2019 рік між Закарпатською областю (Україна) та Підкарпатським воєводством (Республіка Польща)
Закарпатська обласна рада

51.

Програма проведення заходів із ліквідації комунальних
підприємств Закарпатської обласної ради, щодо яких нею
прийняті рішення про ліквідацію на 2018 – 2019 роки
Закарпатська обласна рада
НАПРЯМ «ЕКОЛОГІЧНІ»

Рішення обласної ради
від 27.09.2018 № 1288

2019 рік

Рішення обласної ради
від 26.07.2018 № 1241

2018 – 2019 роки

Рішення обласної ради
від 22.12.2015 № 78
від 22.09.2016 № 468
від 27.07.2017 № 848
від 27.09.2018 № 1293

2016 – 2020 роки

Природна і техногенна безпека
52.

Програма створення та накопичення регіонального матері- Закон України «Про місцеве
ального резерву та засобів індивідуального захисту органів самоврядування в Україні»
дихання непрацюючого населення Закарпатської області на
2016 – 2020 роки
Управління цивільного захисту облдержадміністрації

Фінансуватиметься

53.

Програма розвитку системи зв’язку, оповіщення та інфор- Закон України «Про місцеве
матизації цивільного захисту Закарпатської області на 2016 самоврядування в Україні»
– 2020 роки
Управління цивільного захисту
облдержадміністрації

54.

Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки на
території Закарпатської області на 2019 – 2020 роки
Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області
Програма створення страхового фонду документації Закарпатської області на період до 2020 року
Управління цивільного захисту
облдержадміністрації
Регіональна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Тиса у Закарпатській області на 2013 – 2021 роки
Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса

55.

56.

57.

Рішення обласної ради
від 22.12.2015 № 79
від 28.07.2016 № 413
від 23.03.2017 № 692
від 27.07.2017 № 849

2016 – 2020 роки

Закон України «Про місцеве Рішення обласної ради
самоврядування в Україні» від 26.07.2018 № 1240

2019 – 2020 роки

Закон України «Про місцеве Рішення обласної ради
самоврядування в Україні» від 22.09.2016 № 463

2016 – 2020 роки

Закони України «Про місце- Рішення обласної ради
ве самоврядування в Украї- від 27.12.2013 № 847
ні», «Про затвердження Загальнодержавної
цільової
програми розвитку водного
господарства та екологічного оздоровлення басейну
річки Дніпро на період до
2021 року»
Розвиток земельних відносин

2013 – 2021 роки

Регіональна програма розвитку земельних відносин у Зака- Закони України «Про місцеві Рішення обласної ради
рпатській області на 2018 – 2020 роки
державні
адміністрації», від 21.12.2017 № 1026
Головне управління Держгеокадастру у Закарпатській області «Про землеустрій», «Про
оцінку земель», Концепція
Державної цільової програми розвитку земельних відносин в Україні на період до
2020 року затвердженої розпорядженням
КМУ
від
17.06.2009 № 743-р

2018 – 2020 роки

Фінансуватиметься

