ПЕРЕЛІК
районних цільових програм
станом на 01.04.2018 року
№
з/п

Назва районної програми

Затверджено
рішенням
сесії
22.04.2008
30.05.2013
20.12.2013
№ 404-VI

1
2
3

Програма „Питна вода Дворічанського району на 2007-2020 роки”
Районна екологічна програма на 2013-2018 роки
Програма забезпечення правової допомоги населенню Дворічанського
району на 2014-2018 роки

4

Програма правової освіти населення Дворічанського району на 20152018 роки

20.01.2015

5

Програма розвитку місцевого самоврядування в Дворічанському районі
на 2016-2020 роки

24.12.2015
№ 22-VII

6

Програма розвитку культури Дворічанського району на 2016-2018 роки

17.03.2016
№ 46-VII

7

Програма розвитку народних ремесел на Дворічанщині на 2016-2018
роки

17.03.2016
№ 47-VII

8

Програма розвитку сільського зеленого туризму в Дворічанському
районі на 2016-2018 роки

17.03.2016
№ 48-VII

9

Програма поповнення місцевого матеріального резерву для запобігання
та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в Дворічанському районі
на 2016 – 2018 роки
Районна Програма “Молодь Дворічанщини” на 2016 – 2020 роки

17.03.2016
№ 53-VII

Районна Програма розроблення, оновлення містобудівної документації
населених пунктів та території Дворічанського району на 2016 – 2020
роки
Районна програма забезпечення громадян, які страждають на рідкісні
(орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними
харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання на
2016-2018 роки
Програма розвитку профілактично-реабілітаційного комплексу, туризму
та відпочинку в Дворічанському районі на період до 2020 року
Програма здешевлення кредитів, отриманих населенням
Дворічанського району на впровадження енергозберігаючих заходів, на
2016 – 2020 роки
Комплексна Програма по захисту державного суверенітету,
конституційного ладу, територіальної цілісності України, протидії
тероризму, корупції та організованій злочинній діяльності у
Дворічанському районі на 2016-2020 роки
Програма підтримки розвитку архівної справи у Дворічанському районі
на 2017-2020 роки

21.07.2016
№ 118-VII

17

Районна програма «Розвитку житлово-комунального господарства,
енергозбереження та поводження з твердими побутовими відходами у
Дворічанському районі на 2017 - 2019 роки»

24.02.2017
№ 253-VII

18

Програма підтримки статутної діяльності комунального підприємства
«Дворічанське бюро технічної інветаризації» на 2017-2018 роки

24.02.2017
№ 256-VII

10
11

12

13
14

15

16

19.05.2016
№ 98-VII

21.07.2016
№ 119-VII

21.07.2016
№ 144-VII
20.10.2016
№ 158-VII
20.10.2016
№ 159-VII

24.02.2017
№ 252-VII

19

Районна Програма забезпечення централізованим підвезенням хворих,
які потребують проведення гемодіалізу, на період до 2020 року

24.02.2017
№ 279-VII

20

Програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху та розвитку
дорожнього господарства у Дворічанському районі на 2017 - 2020 роки

15.06.2017
№ 284-VII

21

Районна програма організації та забезпечення військово-облікової роботи, призову громадян на військову службу, мобілізаційної підготовки,
мобілізації людських та транспортних ресурсів на 2017 - 2019 роки

15.06.2017
№ 285-VII

22

Комплексна програма профілактики правопорушень та злочинності на
території Дворічанського району на 2017 - 2010 роки

15.06.2017
№ 286-VII

23

Районна Програма національно-патріотичного виховання дітей та
молоді на 2017-2020 роки
Районна програма фінансової та матеріально-технічної підтримки
закладів освіти району на 2018 рік

21.12.2017
№ 369-VII
21.12.2017
№ 368-VII

Районна Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2018-2022
роки

08.02.2018
№ 380-VII

Програма підтримки радіокомпанії Дворічанщини "Приоскілля" на 2018
рік
Програма розвитку інформаційного простору і поліпшення забезпечення
інформаційних потреб територіальної громади Дворічанського району
друкованими засобами масової інформації на 2018 рік
Програми соціального захисту населення Дворічанського району, що
фінансується за рахунок коштів районного бюджету, на 2018-2019 роки

08.02.2018
№ 382-VII

24

25
26
27
28

08.02.2018
№ 384-VII
08.02.2018
№ 378-VII
22.02.2018
№ 390-VII

29

Районна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2018-2020 роки

30

Програма по забезпечення пожежної і техногенної безпеки в
Дворічанському районі Харківської області на 2018-2020 роки

22.02.2018
№ 396-VII

31

Районна Програма розвитку сімейної медицини на 2018-2020 роки

32

Програма економічного і соціального розвитку Дворічанського району
на 2018 рік

22.02.2018
№ 394-VII
22.02.2018
№ 388-VII

33

Районна програма модернізації матеріально-технічної бази КЗОЗ
"Дворічанська ЦРЛ" на 2018 - 2020 роки

22.02.2018
№ 392-VII

34

Програма територіальної оборони Дворічанського району на
2018 – 2019 роки

22.03.2018
№ 413-VII

