Станом на 14.03.2018

Перелік
регіональних цільових програм
з питань соціально-економічного розвитку області
у відповідних галузях та сферах діяльності,
які діють у 2018 році
№
з/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Документ, яким
Термін дії
затверджено
програми
програму
Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури
облдержадміністрації
Програма розвитку
Департамент
Рішення обласної
до 2020 року
науково-технічної та
економічного розвитку,
ради
інноваційної діяльності
промисловості та
від 25.12.2015
області до 2020 року
інфраструктури
№ 56-2/2015
облдержадміністрації
Регіональна цільова
Департамент
Рішення обласної
2017-2018
програма розвитку
економічного розвитку,
ради
роки
малого та середнього
промисловості та
від 23.12.2016
підприємництва в Іваноінфраструктури
№ 401-12/2016
Франківській області на
облдержадміністрації
2017-2018 роки
Програма
Департамент
Рішення обласної
2015-2018
енергозбереження для
економічного розвитку,
ради
роки
населення Іванопромисловості та
від 16.10.2015 р.
Франківської області на
інфраструктури
№ 1836-39/2015
2015-2018 роки
облдержадміністрації
Цільова програма
Департамент
Рішення обласної
2016-2020
енергоефективності та
економічного розвитку,
ради
роки
розвитку сфери
промисловості та
від 10.06.2016
виробництва
інфраструктури
№ 230-5/2016
енергоносіїв з
облдержадміністрації
від 15.09.2017
відновлюваних джерел
№ 604-17/2017
енергії ІваноФранківської області на
2016-2020 роки
Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації
Комплексна програма
Департамент
Рішення обласної
2016-2020
розвитку
агропромислового
ради
роки
агропромислового
розвитку
від 16.10.2015
комплексу та сільських
№ 1830-39/2015
територій ІваноФранківської області на
2016-2020 роки
Програма формування
Департамент
Рішення обласної
до 2020
регіональних ресурсів
агропромислового
ради
року
продовольчого зерна у
розвитку
від 16.09.2011
Івано-Франківській
№ 238-9/2011
області на період до 2020
року
Регіональна цільова
Департамент
Рішення обласної
до 2020
програма розвитку
агропромислового
ради
року
Назва програми

Координатор
виконання програми

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

овочівництва та переробної
розвитку
від 08.06.2012
галузі на період до 2020
№ 546-15/2012
року
Регіональна цільова
Департамент
Рішення обласної
до 2020 року
програма виробництва
агропромислового
ради
екологічно чистої
розвитку
від 20.08.2013
продукції на період до
№ 1029-23/2013
2020 року
Регіональна цільова
Департамент
Рішення обласної
до 2020
програма розвитку
агропромислового
ради
року
рибництва на період до
розвитку
від 18.04.2013
2020 року
№ 898-21/2013
Регіональна програма
Департамент
Рішення обласної
2016-2020
відтворення, поліпшення,
агропромислового
ради
роки
раціонального
розвитку
від 16.10.2015
використання та охорони
№ 1826-39/2015
лісових ресурсів ІваноФранківського обласного
комунального
агролісогосподарського
підприємства «ІваноФранківськоблагроліс» на
2016-2020 роки
Регіональна цільова
Департамент
Рішення обласної
2017-2018
програма проведення
агропромислового
ради
роки
лабораторно-діагностичних
розвитку
від 23.12.2016
та лікувально№ 406-12/2016
профілактичних робіт у
від 15.09.2017
сфері ветеринарної
№ 603-17/2017
медицини в ІваноФранківській області на
2017-2018 роки
Програма фінансової
Департамент
Рішення обласної
2015-2019
підтримки Іваноагропромислового
ради
роки
Франківського обласного
розвитку
від 05.12.2014
комунального
№ 1491-33/2014
агролісогосподарського
підприємства «Івано –
Франківськоблагроліс» на
2015-2019 роки
Регіональна цільова
Департамент
Рішення обласної
2017-2021
програма боротьби з
агропромислового
ради
роки
карантинним бур’яном –
розвитку
від 15.09.2017
амброзією полинолистою в
№ 609-17/2017
Івано-Франківській області
на 2017-2021 роки
Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області
Регіональна цільова
Головне управління
Рішення
до 2020 року
програма заходів та робіт у Держгеокадастру в Іванообласної ради
галузі розвитку земельних
Франківській області
від 21.06.2011
відносин в Івано№ 202-7/2011
Франківській області до
2020 року
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Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі
15.
Регіональна цільова
Обласний фонд
Рішення
2016-2020
програма підтримки
підтримки
обласної ради
роки
індивідуального житлового
індивідуального
від 25.12.2015
будівництва на селі та
житлового будівництва
№ 54-2/2015
поліпшення житловона селі
від 10.03.2017
побутових умов сільського
№ 444-13/2017
населення «Власний дім»
на 2016-2020 роки
Обласне управління водних ресурсів
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Комплексна регіональна
Обласне управління
Рішення
цільова програма
водних ресурсів
обласної ради
розвитку водного
від 23.11.2012
господарства на період
№ 723-19/2012
до 2021 року в області
Обласне управління лісового та мисливського господарства
Обласна цільова програма
Обласне управління
Рішення обласної
розвитку лісового та
лісового та мисливського
ради
мисливського господарства
господарства
від 21.10.2016
Івано-Франківської області
№ 315-10/2016
на 2017-2021 роки
Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
Регіональна цільова
Департамент охорони
Рішення
програма «Репродуктивне
здоров'я
обласної ради
здоров'я населення Іванооблдержадміністрації
від 16.10.2015
Франківської області» на
№ 1824-39/2015
період до 2020 року
від 16.02.2018
№ 769-20/2018
Регіональна цільова
Департамент охорони
Рішення
програма розвитку
здоров'я
обласної ради
первинної медикооблдержадміністрації
від 16.10.2015
санітарної допомоги на
№ 1825-39/2015
засадах сімейної медицини
на період до 2020 року
Регіональна цільова
Департамент охорони
Рішення обласної
програма розвитку
здоров'я
ради
донорства крові, її
облдержадміністрації
від 22.12.2017
компонентів та
№ 743-19/2017
виготовлення препаратів з
них на 2018-2020 роки
Регіональна цільова
Департамент охорони
Рішення
програма запобігання та
здоров'я
обласної ради
лікування серцевооблдержадміністрації
від 16.10.2015
судинних та судинно№ 1822-39/2015
мозкових захворювань на
2016-2020 роки
Комплексна програма
Департамент охорони
Рішення
«Здоров'я населення
здоров'я
обласної ради
Прикарпаття 2013-2020»
облдержадміністрації
від 23.11.2012
№ 717-19/2012
Програма протидії
Департамент охорони
Рішення
захворюванню на
здоров'я
обласної ради
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до 2021
року

2017-2021
роки

до 2020
року

до 2020
року

2018-2020
роки

2016-2020
роки

2013-2020
роки

2017-2020
роки

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

туберкульоз в області на
облдержадміністрації
від 23.09.2016
2017-2020 роки
№ 276-9/2016
Програма розвитку та
Департамент охорони
Рішення обласної
2018-2022
вдосконалення служби
здоров'я
ради
роки
екстреної (швидкої) та
облдержадміністрації
від 22.12.2017
невідкладної медичної
№ 744-19/2017
допомоги ІваноФранківської області на
2018-2022 роки
Обласна цільова
Департамент охорони
Рішення
2015-2018
соціальна програма
здоров'я
обласної ради
роки
протидії ВІЛоблдержадміністрації
від 23.04.2015
інфекції/СНІДу на
№ 1599-35/2015
2015-2018 роки
Програма «Покращення
Департамент охорони
Рішення
2017-2020
діагностики, лікування та
здоров'я
обласної ради
роки
профілактики злоякісних
облдержадміністрації
від 23.09.2016
новоутворів на 2017-2020
№ 277-9/2016
роки
Регіональна цільова
Департамент охорони
Рішення обласної
2018-2020
програма з профілактики та
здоров'я
ради
роки
лікування раку грудної
облдержадміністрації
від 22.12.2017
залози на 2018-2020 роки
№ 745-19/2017
Регіональна цільова
Департамент охорони
Рішення обласної
2018-2020
програма лікування
здоров'я
ради
роки
хворих на хронічний
облдержадміністрації
від 22.12.2017
лімфоїдний лейкоз на
№ 746-19/2017
2018-2020 роки
Обласна програма
Департамент охорони
Рішення обласної
2018-2022
«Розвиток паліативної
здоров'я
ради
роки
допомоги на Прикарпатті
облдержадміністрації
від 22.12.2017
на 2018-2022 роки»
№ 747-19/2017
Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації
Програма розвитку
Департамент освіти,
Рішення
2016-2023
освіти Іванонауки та молодіжної
обласної ради
роки
Франківщини на 2016політики
від 25.12.2015
2023 роки
облдержадміністрації
№ 42-2/2015
від 10.06.2016
№ 218-5/2016
від 09.12.2016
№ 342-11/2016
від 10.03.2017
№ 445-13/2017
від 30.06.2017
№ 542-16/2017
від 08.12.2017
№ 679-19/2017
Обласна цільова соціальна
Департамент освіти,
Рішення
2016-2020
програма
науки та молодіжної
обласної ради
роки
«Молодь Прикарпаття»
політики
від 25.12.2015
на 2016-2020 роки
облдержадміністрації
№ 47-2/2015
від 31.03.2016
№ 165-4/2016
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32

33

34.

35.

36.

37.

38.

39

Обласна цільова
соціальна програма з
оздоровлення та
відпочинку дітей на 20162020 роки

Департамент освіти,
науки та молодіжної
політики
облдержадміністрації

Рішення
обласної ради
від 25.12.2015
№ 48-2/2015
від 31.03.2016
№ 156-4/2016
від 12.08.2016
№ 253-7/2016
Управління спорту облдержадміністрації
Обласна цільова соціальна
Управління спорту
Рішення
програма розвитку
облдержадміністрації
обласної ради
фізичної культури та
від 23.12.2016
спорту на 2017-2021 роки
№ 404-12/2016
від 30.06.2017
№ 539-16/2017
Служба у справах дітей облдержадміністрації
Регіональна цільова
Служба у справах дітей
Рішення
програма соціального
обласної ради
захисту і підтримки дітейвід 25.12.2015
сиріт та дітей, позбавлених
№ 49-2/2015
батьківського піклування,
від 12.08.2016
захисту їх житлових прав,
№ 254-7/2016
попередження дитячої
бездоглядності та
безпритульності на
2016-2020 роки
Управління культури, національностей та релігій
Обласна програма
Управління культури,
Рішення обласної
«Теплий заклад культури
національностей та
ради
Прикарпаття» на 2016релігій
від 25.12.2015
2020 роки
№ 46-2/2015
від 08.12.2017
№ 680-19/2017
Регіональна цільова
Управління культури,
Рішення обласної
програма «Культура
національностей та
ради
Івано-Франківщини» на
релігій
від 16.10.2015
2016-2020 роки
№ 1828-39/2015
Регіональна цільова
Управління культури,
Рішення обласної
програма
національностей та
ради
«Духовне життя» на
релігій
від 16.10.2015
2016-2020 роки
№ 1827-39/2015
від 15.09.2017
№ 605-17/2017
Регіональна цільова
Управління культури,
Рішення
програма «Просвіта ХХІ
національностей та
обласної ради
століття» на
релігій
від 23.12.2016
2017-2021 роки
№ 403-12/2016
Регіональна цільова
Управління культури,
Рішення
програма «Відродження
національностей та
обласної ради
Галича як давньої
релігій
від 08.12.2017
столиці України» на
№ 684-19/2017
2018-2021 роки
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2016-2020
роки

2017-2021
роки

2016-2020
роки

2016-2020
роки

2016-2020
роки

2016-2020
роки

2017-2021
роки

2018-2021
роки

Департамент соціальної політики облдержадміністрації
40.
Обласна комплексна
Департамент соціальної
Рішення
програма соціального
політики
обласної ради
захисту населення Іванооблдержадміністрації
від 23.12.2016
Франківської області
№ 402-12/2016
на 2017-2021 роки
від 24.03.2017
№ 472-13/2017
від 15.09.2017
№ 603-17/2017
41. Обласна програма підтримки Департамент соціальної
Рішення обласної
сімей загиблих і
політики
ради
постраждалих під час
облдержадміністрації
від 06.06.2014
масових акцій громадського
№ 1259-28/2014
протесту в період з 21
від 24.03.2017
листопада 2013 року по 21
№ 471-13/2017
лютого 2014 року, учасників
від 15.09.2017
бойових дій та інших
№
602-17/2017
громадян, які залучалися і

2017-2021
роки

постійно

брали безпосередню участь в
антитерористичній операції в
районах її проведення

42.

43.

44.

45.

46.

47.

Регіональна цільова
Департамент соціальної
Рішення обласної
2015-2019
програма соціального
політики
ради
роки
захисту працівників,
облдержадміністрації
від 05.12.2014
зайнятих на роботах із
№ 1468-33/2014
шкідливими і важкими
умовами праці
на 2015-2019 роки
Обласна програма
Департамент соціальної
Рішення обласної
2015-2019
соціальної підтримки та
політики
ради
роки
реабілітації інвалідів зору
облдержадміністрації
від 05.12.2014
на 2015-2019 роки
№ 1467-33/2014
Програма зайнятості
Департамент соціальної
Розпорядження
до 2020 року
населення Іванополітики
ОДА
Франківської області на
облдержадміністрації
від 01.03.2018
період до 2020 року
№ 115
Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
Регіональна цільова
Управління інформаційної
Рішення обласної
2016-2020
програма підтримки
діяльності та комунікацій з
ради
роки
книговидання на
громадськістю
від 16.10.2015
2016-2020 роки
№ 1829-39/2015
Юридичний департамент облдержадміністрації
Антикорупційна
Юридичний департамент
Рішення
2017-2020
програма на 2017- 2020
облдержадміністрації
обласної ради
роки
роки
від 23.12.2016
№ 400-12/2016
Регіональна цільова
Юридичний департамент
Рішення
2016-2020
програма профілактики
облдержадміністрації
обласної ради
роки
правопорушень на 2016від 10.06.2016
2020 роки
№ 226-5/2016
від 30.06.2017
№ 543-16/2017
від 16.02.2018
№ 766-20/2018
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Головне територіальне управління юстиції в області
48.
Програма правової
Головне територіальне
Розпорядження
2018-2022
освіти населення на
управління юстиції в
ОДА
роки
2018-2022 роки
області
від 13.02.2018
№ 78
Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації
49.
Комплексна цільова
Управління з питань
Рішення обласної
2016-2020
соціальна програма
цивільного захисту
ради
роки
розвитку цивільного
облдержадміністрації
від 03.07.2015
захисту Івано№ 1686-37/2015
Франківської області на
від 23.12.2016
2016-2020 роки
№ 398-12/2016
50.
Цільова програма
Управління з питань
Рішення
2016-2020
запобігання виникненню
цивільного захисту
обласної ради
роки
надзвичайних ситуацій
облдержадміністрації
від 10.06.2016
природного і
№ 228-5/2016
техногенного характеру
від 10.03.2017
та підвищення рівня
№ 442-13/2017
готовності аварійнорятувальної служби
області до дій за
призначенням на 20162020 роки
Департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та
архітектури облдержадміністрації
51.

Регіональна цільова
програма розвитку
молодіжного житлового
будівництва в області на
2018-2022 роки

52.

Регіональна цільова
програма ведення
містобудівного кадастру
Івано-Франківської області
на 2017-2019 роки

53.

Регіональна цільова
програма паспортизації
пам’яток містобудування
та архітектури місцевого
значення ІваноФранківської області
на 2016-2020 роки
Регіональна цільова
програма «Питна вода» на
2012-2020 роки

54.

55.

Регіональна цільова
програма зовнішнього

Департамент
будівництва, житловокомунального
господарства,
містобудування та
архітектури
Департамент
будівництва, житловокомунального
господарства,
містобудування та
архітектури
Департамент
будівництва, житловокомунального
господарства,
містобудування та
архітектури

Рішення обласної
ради
від 08.12.2017
№ 685-19/2017

2018-2022
роки

Рішення
обласної ради
від 23.12.2016
№ 405-12/2016

2017-2019
роки

Рішення обласної
ради
від 25.12.2015
№ 55-2/2015

2016-2020
роки

Департамент
будівництва, житловокомунального
господарства,
містобудування та
архітектури
Департамент
будівництва, житлово-

Рішення обласної
ради
від 06.04.2012
№ 467-13/2012

2012-2020
роки

Рішення обласної
ради

2016-2020
роки
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56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

освітлення селищних та
комунального
від 25.12.2015
сільських населених
господарства,
№ 53-2/2015
пунктів області до 2020
містобудування та
від 22.12.2017
року
архітектури
№ 736-19/2017
Регіональна програма
Департамент
Рішення обласної
до 2020 року
будівництва,
будівництва, житловоради
реконструкції та
комунального
від 25.12.2015
модернізації об’єктів
господарства,
№ 52-2/2015
дорожньо-транспортної
містобудування та
інфраструктури Іваноархітектури
Франківської області до
2020 року
Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій
облдержадміністрації
Регіональна цільова
Управління
Рішення обласної
2016-2020
програма сприяння
міжнародного
ради
роки
залученню інвестицій в
співробітництва,
16.10.2015
економіку Іваноєвроінтеграції, туризму та
№ 1823-39/2015
Франківської області на
інвестицій
2016-2020 роки
облдержадміністрації
Комплексна регіональна
Управління
Рішення обласної
2016-2020
цільова програма розвитку
міжнародного
ради
роки
туризму в області на 2016співробітництва,
від 16.10.2015
2020 роки
євроінтеграції, туризму та
№ 1820-39/2015
інвестицій
від 09.12.2016
облдержадміністрації
№ 343-11/2016
Регіональна цільова
Управління
Рішення обласної
2015-2018
програма впровадження в
міжнародного
ради
роки
області ІІІ фази проекту
співробітництва,
від 23.04.2015
ЄС/ПРООН «Місцевий євроінтеграції, туризму та
№ 1598-35/2015
розвиток, орієнтований на
інвестицій
громаду» на 2015-2018 р.
облдержадміністрації
Регіональна цільова
Управління
Рішення обласної
2016-2020
програма розвитку
міжнародного
ради
роки
міжнародного
співробітництва,
від 16.10.2015
співробітництва області на євроінтеграції, туризму та
№ 1821-39/2015
2016-2020 роки
інвестицій
від 23.12.2016
облдержадміністрації
№ 395-12/2016
Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації
Обласна програма охорони Управління екології та
Рішення обласної
2016-2020
навколишнього
природних ресурсів
ради
роки
природного середовища до
облдержадміністрації
від 25.12.2015
2020 року
№ 59-2/2015
від 26.05.2016
№ 183-5/2016
від 23.12.2016
№ 397-12/2016
від 15.09.2017
№ 594-17/2017
Обласна рада
Програма розвитку
Обласна рада
Рішення обласної
2016-2020
місцевого самоврядування
ради
роки
в Івано-Франківській
від 09.10.2015
8

області на 2016-2020 роки

63.

Регіональна цільова
програма фінансової
підтримки комунального
підприємства обласної ради
з питань пошуку та
перепоховання жертв воєн,
депортації та репресій
тоталітарних режимів
«Пам'ять» на 2016-2018
роки
64.
Програма забезпечення
діяльності ІваноФранківської обласної
ради на 2016-2018 роки

Обласна рада

65.

Регіональна цільова
програма сприяння
розвитку громадянського
суспільства в ІваноФранківській області на
2016-2020 роки
66.
Регіональна цільова
програма забезпечення
діяльності комунального
підприємства ІваноФранківської обласної ради
з експлуатації майна на
2017-2019 роки

Обласна рада

67.

Обласна програма пошуку
та перепоховання жертв
воєн, депортації та
репресій тоталітарних
режимів на 2016-2018 роки

Обласна рада

68.

Програма приватизації
об’єктів на 2017-2020 роки
та Перелік об’єктів
спільної власності
територіальних громад сіл,
селищ, міст області, що
підлягають приватизації у
2017-2020 роках

Обласна рада

Обласна рада

Обласна рада
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№ 1773-39/2015
від 09.12.2016
№ 341-11/2016
від 10.03.2017
№ 443-13/2017
Рішення обласної
ради
від 25.12.2015
№ 50-2/2015
від 08.12.2017
№ 682-19/2017

Рішення обласної
ради
від 25.12.2015
№ 44-2/2015
від 09.12.2016
№ 340-11/2016
від 10.03.2017
№ 435-13/2017
Рішення обласної
ради
від 25.12.2015
№ 43-2/2015
від 24.03.2017
№ 473-13/2017
Рішення обласної
ради
від 09.12.2016
№ 346-11/2016
від 27.10.2017
№ 654-18/2017
від 16.02.2018
№ 768-20/2018
Рішення обласної
ради
від 25.12.2015
№ 51-2/2015
від 08.12.2017
№ 683-19/2017
Рішення обласної
ради
від 24.03.2017
№ 484-13/2017

2016-2018
роки

2016-2018
роки

2016-2020
роки

2017-2019
роки

2016-2018
роки

2017-2020
роки

69.

Програма розвитку
Обласна рада
Рішення
Дністровського
обласної ради
регіонального
від 23.09.2016
ландшафтного парку на
№ 286-9/2016
2017-2020 роки
70.
Програма з виконання
Обласна рада
Рішення
робіт із землеустрою для
обласної ради
забезпечення оформлення
від 30.06.2017
права на земельні ділянки
№ 546-16/2017
спільної власності
територіальних громад сіл,
селищ, міст області на
2017-2018 роки
Господарське управління обласної державної адміністрації
71.
Регіональна цільова
Господарське управління
Рішення
програма діяльності
облдержадміністрації
обласної ради
господарського підрозділу
від 09.12.2016
господарського управління
№ 347-11/2016
облдержадміністрації на
2017-2019 роки
Державний архів Івано-Франківської області
72.
Регіональна цільова
Державний архів ІваноРішення обласної
програма забезпечення
Франківської області
ради
збереженості документів
від 10.06.2016
Національного архівного
№ 229-5/2016
фонду в Державному архіві
Івано-Франківської області
на 2016-2018 роки

73.

Сектор мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації
Довгострокова Програма
Сектор мобілізаційної
Розпорядження
забезпечення
роботи апарату
ОДА
мобілізаційної підготовки
облдержадміністрації
від 20.12.2017
та оборонної роботи на
№ 804
2018-2022 роки

2017-2020
роки

2017-2018
роки

2017-2019
роки

2016-2018
роки

2018-2022
роки

Департамент фінансів облдержадміністрації (ГУ ДКС України в області)
74. Програма удосконалення
Департамент фінансів
Рішення обласної
2017-2018
казначейського обслугооблдержадміністрації (ГУ
ради
роки
вування коштів місцевих
ДКС України в області)
від 08.12.2017
бюджетів в Івано-Франків№ 686-19/2017
ській області на 2017-2018
роки
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