
 

  

Додаток 3 

Перелік 

регіональних цільових програм, які передбачається реалізувати 

 у 2021 році 
 

№ 

п/п 

 

Повна назва програми, 

замовники виконання програми 

 

Програма підготовлена на ви-

конання 

Програма 

затверджена 

 

Термін 

реалізації програ-

ми 

1 2 3 4 5 

1 Регіональна програма оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі 

дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2018 – 2021 роки 

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації 

Закон України «Про оздоровлен-

ня та відпочинок дітей» 

Рішення обласної ради 

від 30.11.2017№ 968 

 

2018 – 2021 роки 

2 Регіональна програма забезпечення житлом ветеранів війни в Афганістані 

та членів їх сімей на 2020 – 2024 роки 

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації 

Закон України «Про місцеве са-

моврядування в Україні» 

Рішення обласної ради 

від 20.12.2019 № 1640 

2020 – 2024 роки 

3 Регіональна програма забезпечення права дитини на виховання у сімей-

ному оточенні на  2018 – 2025 роки 

Служба у справах дітей облдержадміністрації 

 

Закони України «Про місцеве са-

моврядування в Україні», «Про  

органи  і  служби  у  справах  дітей  

та спеціальні установи для дітей», 

«Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захис-

ту дітей-сиріт та дітей, позбавле-

них батьківського піклування» 

Рішення обласної ради 

від 21.12.2017 №1023 

 

 

2018 – 2025 роки 

4 Обласна цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберку-

льоз на 2017 – 2021 роки 

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації 

Закони України «Про місцеве са-

моврядування в Україні», «Про 

внесення змiн до Закону України 

«Про боротьбу iз захворюванням 

на туберкульоз», «Про захист на-

селення від інфекційних хвороб» 

Рішення обласної ради 

від 22.12.2016 №  611 

 

2017 – 2021 роки 

5 Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2017 - 2021 роки 

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації 

Закони України «Про місцеве са-

моврядування в Україні», «Основи 

законодавства України про охоро-

ну здоров’я»  

Рішення обласної ради 

від 22.12.2016 № 610 

 

2021 рік  

6 Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я 

Закарпатської області на 2020 – 2021 роки 

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації 
 

Закони України «Про місцеве са-

моврядування в Україні», «Основи 

законодавства України про охоро-

ну здоров’я» 

Рішення обласної ради 

від 16.07.2020 № 1748 

 

2020 – 2021роки 



 

  

7 Програма забезпечення медикаментами, виробами медичного призначення 

і проведення безкоштовного зубопротезування ветеранів  та пільгової ка-

тегорії населення області на 2017 – 2021 роки 

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації 

 Закон України «Про місцеве са-

моврядування в Україні» 

Рішення обласної ради  

від 22.02.2018 № 1069 

 

2017 – 2021 роки 

8 Програма протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хвороба-

ми в області на 2017 – 2021 роки 

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації 

Закон України «Про місцеве само-

врядування в Україні» 

Рішення обласної ради 

від 22.12.2016 № 612 

 

2017 – 2021 роки  

9 

Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я 

Закарпатської області на 2020 – 2021 роки 

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації 

Закони України «Про місцеве са-

моврядування в Україні», «Про 

охорону дитинства», «Основи за-

конодавства України про охорону 

здоров’я» 

Рішення обласної ради 

від 20.012.2019 № 1637 

 

2020 – 2021 роки 

10 Програма розвитку освіти Закарпаття на 2013 – 2022 роки 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації 

 Закон України «Про місцеве са-

моврядування в Україні» 

Рішення обласної ради  

від 30.11. 2017 № 976 

від 04.04.2019 № 1417 

2013 – 2022 роки 

11 Програма правової освіти населення області на 2018 – 2022 роки 

Головне територіальне управління юстиції у Закарпатській області 

 

Закон України «Про місцеве само-

врядування в Україні», Указ Пре-

зидента України «Про Національ-

ну програму правової освіти насе-

лення» 

Рішення обласної ради 

від 21.12.2017 № 1025 

2018 – 2022 роки 

12 Програма охорони культурної спадщини Закарпатської області на 2021 – 

2023 роки 

Департамент культури облдержадміністрації 

Закон України «Про місцеве само-

врядування в Україні», «Про куль-

туру» 

Рішення обласної ради 

від 01.10.2020 № 1833 

 

2021 – 2023 роки 

13 Програма розвитку культури Закарпатської області на   2021 – 2023 роки  
Департамент культури облдержадміністрації 

Закон України «Про місцеве само-

врядування в Україні», «Про куль-

туру» 

Рішення обласної ради 

від 01.10.2020 № 1832 

 

2021 – 2023 роки 

14 Програма «Центр культур національних меншин Закарпаття» на 2021 – 

2025 роки 

Управління національностей та релігій облдержадміністрації 

Стаття 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Украї-

ні», «Про національні меншини в 

Україні»  

Рішення обласної ради 

від 01.10.2020 № 1834  

 

2021 – 2025 роки 

15 Регіональна програма із забезпечення участі громадськості у формуванні 

та реалізації державної політики і вивчення суспільної думки на 2019 – 

2021 роки 

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обл-

держадміністрації 

Закони України «Про місцеві дер-

жавні адміністрації», «Про інфор-

мацію», «Про державну підтримку 

засобів масової інформації та со-

ціальний захист журналістів»  

Рішення обласної ради 

від 13.12.2018 № 1336 

2019 – 2021 роки 

16 Програма діяльності державної установи «Закарпатський обласний конта-

ктний центр» на 2020 – 202 роки 

Закарпатська облдержадміністрація 

Закон України «Про місцеві дер-

жавні адміністрації» 

Рішення обласної ради 

від 20.12.2019 № 1642 

 

2020 – 2022 роки 

17 Програма інформатизації області на 2019 – 2021 роки  Закон України «Про місцеве само- Рішення обласної ради 2019 – 2021 роки 



 

  

Закарпатська облдержадміністрація врядування в Україні «Про Націо-

нальну програму інформатизації» 

від 13.12.2018 № 1333 

 

18 Програма кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування Закарпатської області на 2019 – 2021 роки 

Закарпатська облдержадміністрація 

Закон України «Про місцеве само-

врядування в Україні  

Рішення обласної ради 

від 13.12.2018 № 1332 

 

2019 – 2021 роки 

19 Обласна цільова програма «Власний дім» на 2021 – 2025 роки 

Обласний фонд інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості 

Закон України «Про місцеве само-

врядування в Україні» 

Рішення обласної ради 

від 01.10.2020 № 1835 

 

2021 – 2025 роки 

20 Регіональна програма розвитку автомобільних доріг загального користу-

вання місцевого значення на 2019 – 2022 роки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних 

доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального 

господарства облдержадміністрації 

Закон України «Про місцеве са-

моврядування в Україні» 

Рішення обласної ради 

від 27.09.2018 № 1286 

2019 – 2022 роки 

21 Програма розвитку Закарпатського обласного комунального підприємства 

«Міжнародний аеропорт «Ужгород» на 2021 – 2025 роки  
Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних 

доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального 

господарства облдержадміністрації 

Закон України «Про місцеве са-

моврядування в Україні» 

Рішення обласної ради 

від 16.07.2020№ 1743 

 

2021 – 2025 роки 

22 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 

Закон України «Про місцеве са-

моврядування в Україні» 

Рішення обласної ради 

від 22.02.2018 № 1065 

2018 – 2022 роки 

23 Комплексна соціально-економічна програма забезпечення молоді, учасни-

ків антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб житлом у 

Закарпатській області на 2018 – 2022 роки 

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації 

Закони України «Про місцеве са-

моврядування в Україні», «Про 

запобігання впливу світової фі-

нансової кризи на розвиток буді-

вельної галузі та житлового будів-

ництва», «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів Украї-

ни щодо сприяння іпотечному 

кредитуванню», «Про сприяння 

соціальному становленню та роз-

витку молоді в Україні», Указ 

Президента України від 08.11.2007 

№1077/2007 «Про заходи щодо 

будівництва доступного житла в 

Україні та поліпшення забезпе-

чення громадян житлом» 

Рішення обласної ради 

від 21.09.2017 № 909 

2018 – 2022 роки 



 

  

24 Програма створення та впровадження містобудівного кадастру Закарпат-

ської області на 2019 – 2023 роки 

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації 

 

Закон України «Про місцеве са-

моврядування в Україні», статті 

22 Закону України «Про регулю-

вання містобудівної діяльності» 

Рішення обласної ради 

від 13.12.2018 № 1337 

2019 – 2023 роки 

25 Комплексна програма розвитку цивільного захисту Закарпатської області 

на 2020 – 2024 роки  

Управління з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з пра-

воохоронними органами 

Закон України «Про місцеве само-

врядування в Україні» 

Рішення обласної ради 

20.12.2019 №1644 (зі 

змінами) 

2020 – 2024 роки 

26 Регіональна цільова програма розвитку водного господарства та екологіч-

ного оздоровлення басейну річки Тиса у Закарпатській області на 2013 – 

2021 роки 

Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса 

Закони України «Про місцеве са-

моврядування в Україні», «Про 

затвердження Загальнодержавної 

цільової програми розвитку вод-

ного господарства та екологічного 

оздоровлення басейну річки Дніп-

ро на період до 2021 року» 

Рішення обласної ради 

від 27.12.2013 № 847 

2013 – 2021 роки 

 


