
Перелік  
програм, прийнятих обласною радою, які будуть діяти протягом  

2018 та наступних років 
 

№ 
з/п 

№ рішення Дата Назва рішення 

1 202-7/2011 21.06.2011. 
Про регіональну цільову програму заходів та 
робіт у галузі розвитку земельних відносин в 
Івано-Франківській області до 2020 року 

2 238-9/2011 16.09.2011. 
Про Програму формування регіональних 
ресурсів продовольчого зерна у Івано-
Франківській області на період до 2020 року 

3 467-13/2012 06.04.2012. 
Про регіональну цільову програму "Питна вода 
на 2012-2020 роки" 

4 546-15/2012 08.06.2012. 
Про регіональну цільову програму розвитку 
овочівництва та переробної галузі на період до 
2020 року 

5 717-19/2012 23.11.2012. 
Про комплексну програму “Здоров’я населення 
Прикарпаття 2013-2020” 

6 723-19/2012 23.11.2012. 
Про комплексну регіональну цільову програму 
розвитку водного господарства на період до 
2021 року в області 

7 685-19/2017 08.12.2017. 
Про регіональну цільову програму розвитку 
молодіжного житлового будівництва в області 
на 2018-2022 роки 

8 898-21/2013 18.04.2013. 
Про регіональну цільову програму розвитку 
рибництва на період до 2020 року 

9 744-19/2017 22.12.2017. 

Про програму розвитку та вдосконалення 
служби екстреної (швидкої) та невідкладної 
медичної допомоги Івано-Франківської області 
на 2018-2022 роки 

10 1029-23/2013 20.08.2013. 
Про регіональну цільову програму 
виробництва екологічно чистої продукції на 
період до 2020 року 

11 1259-28/2014 06.06.2014. 

Обласна програма підтримки сімей загиблих і 
постраждалих під час масових акцій 
громадського протесту в період з 21 листопада 
2013 року по 21 лютого 2014 року, учасників 
бойових дій, осіб, які перебувають чи 
перебували у складі добровольчих 
формувань, що утворилися для захисту 
незалежності, суверенітету та територіальної 
цілісності України, та інших громадян, які 
залучалися і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції в районах її 
проведення.  

12 1467-33/2014 05.12.2014. Обласна Програма соціальної підтримки та 
реабілітації інвалідів зору на 2015-2019 роки 

13 1468-33/2014 05.12.2014. 

Регіональна цільова програма соціального 
захисту працівників, зайнятих на роботах із 
шкідливими і важкими умовами праці, на  
2015-2019 роки  



№ 
з/п 

№ рішення Дата Назва рішення 

14 1491-33/2014 05.12.2014. 

Регіональна цільова програма фінансової 
підтримки Івано-Франківського обласного 
комунального агролісогосподарського 
підприємства “Івано-Франківськоблагроліс” на 
2015-2019 роки 

15 743-19/2017 22.12.2017.  

Регіональна цільова програма розвитку 
донорства крові, її компонентів та 
виготовлення препаратів з них на  
2018-2020 роки 

16 1598-35/2015 23.04.2015. 

Регіональна цільова програма впровадження в 
області ІІІ фази проекту ЄС/ПРООН "Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду" на  
2015-2018 роки 

17 1599-35/2015 23.04.2015. Обласна цільова соціальна програма протидії 
ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки 

18 1686-37/2015 03.07.2015. 
Комплексна цільова соціальна програма 
розвитку цивільного захисту Івано-
Франківської області на 2016-2020 роки 

19 1773-39/2015 09.10.2015. 
Про Програму розвитку місцевого 
самоврядування в Івано-Франківській області 
на 2016-2020 роки 

20 1820-39/2015 16.10.2015 Про комплексну регіональну цільову програму 
розвитку туризму в області на 2016-2020 роки 

21 1821-39/2015  16.10.2015. 
Про регіональну цільову Програму розвитку 
міжнародного співробітництва на 2016-2020 
роки 

22 1822-39/2015 16.10.2015. 
Про регіональну цільову програму запобігання 
та лікування серцево-судинних і судинно-
мозкових захворювань на 2016-2020 роки  

23 1823-39/2015 16.10.2015. 
Про регіональну цільову Програму сприяння 
залученню інвестицій в економіку Івано-
Франківської області на 2016-2020 роки 

24 1824-39/2015 16.10.2015. 
Про регіональну цільову програму 
“Репродуктивне здоров’я населення Івано-
Франківської області” на період до 2020 року 

25 1825-39/2015 16.10.2015. 

Про регіональну цільову програму розвитку 
первинної медико-санітарної допомоги на 
засадах сімейної медицини на період до  
2020 року 

26 1826-39/2015 16.10.2015. 

Про регіональну програму відтворення, 
поліпшення, раціонального використання та 
охорони лісових ресурсів Івано-Франківського 
обласного комунального агролісогоспо-
дарського підприємства “Івано-
Франківськоблагроліс” на 2016-2020 роки 

27 1827-39/2015 16.10.2015. Про регіональну цільову програму “Духовне  
життя” на 2016-2020 роки 



№ 
з/п 

№ рішення Дата Назва рішення 

28 1828-39/2015 16.10.2015. Про регіональну цільову програму “Культура 
Івано-Франківщини” на 2016-2020 роки 

29 1829-39/2015 16.10.2015. Про регіональну цільову програму підтримки 
книговидання на 2016-2020 роки 

30 1830-39/2015 16.10.2015. 

Про комплексну програму розвитку 
агропромислового комплексу та сільських 
територій Івано-Франківської області на  
2016-2020 роки 

31 1836-39/2015 16.10.2015. 
Про програму енергозбереження для 
населення Івано-Франківської області на  
2015-2018 роки 

32 42-2/2015 25.12.2015. Про затвердження Програми розвитку освіти 
Івано-Франківщини на 2016-2023 роки 

33 43-2/2015 25.12.2015. 

Про затвердження регіональної цільової 
програми сприяння розвитку громадянського 
суспільства в Івано-Франківській області на 
2016-2020 роки 

34 44-2/2015 25.12.2015. 
Про Програму забезпечення діяльності Івано-
Франківської обласної ради на 2016-2018 роки 

35 46-2/2015 25.12.2015. 
Про обласну програму “Теплий заклад 
культури “Прикарпаття” на 2016-2020 роки 

36 47-2/2015 25.12.2015. 
Про затвердження обласної цільової 
соціальної програми "Молодь Прикарпаття" на 
2016-2020 роки 

37 48-2/2015 25.12.2015. 
Про обласну цільову соціальну програму з 
оздоровлення та відпочинку дітей на  
2016-2020 роки 

38 49-2/2015 25.12.2015. 

Про регіональну цільову програму соціального 
захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, захисту 
їх житлових прав, попередження дитячої 
бездоглядності та безпритульності на  
2016-2020 роки 

39 50-2/2015 25.12.2015. 

Про регіональну цільову програму фінансової 
підтримки комунального підприємства 
обласної ради з питань  пошуку та 
перепоховання жертв воєн, депортацій та 
репресій тоталітарних режимів “Пам’ять” на 
2016-2018 роки 

40 51-2/2015 25.12.2015. 

Про обласну Програму пошуку та 
перепоховання жертв воєн, депортацій та 
репресій тоталітарних режимів на  
2016-2018 роки 

41 52-2/2015 25.12.2015. 

Про затвердження Регіональної програми 
будівництва, реконструкції та модернізації 
об’єктів дорожньо-транспортної 
інфраструктури Івано-Франківської області до 
2020 року 



№ 
з/п 

№ рішення Дата Назва рішення 

42 53-2/2015 25.12.2015. 
Про регіональну цільову програму зовнішнього 
освітлення селищних та сільських населених 
пунктів області до 2020 року 

43 54-2/2015 25.12.2015. 

Про регіональну цільову програму підтримки 
індивідуального житлового будівництва на селі  
та поліпшення житлово-побутових умов 
сільського населення “Власний дім” на  
2016-2020 роки 

44 55-2/2015 25.12.2015. 

Про регіональну цільову Програму 
паспортизації пам’яток містобудування та 
архітектури місцевого значення Івано-
Франківської області на 2016-2020 роки 

45 56-2/2015 25.12.2015. 
Про програму розвитку науково-технічної та 
інноваційної діяльності області до 2020 року 

46 59-2/2015 25.12.2015. 
Про Обласну програму охорони 
навколишнього природного середовища до 
2020 року 

47 229-5/2016 10.06.2016. 

Про регіональну цільову програму 
забезпечення збереженості документів 
Національного архівного фонду в Державному 
архіві Івано-Франківської області на  
2016-2018 роки 

48 230-5/2016 10.06.2016. 

Про цільову програму енергоефективності та 
розвитку сфери виробництва енергоносіїв з 
відновлювальних  джерел енергії Івано-
Франківської області на 2016-2020 роки 

49 226-5/2016 10.06.2016. 
Про регіональну цільову програму 
профілактики правопорушень на  
2016-2020 роки 

50 228-5/2016  10.06.2016. 

Про Цільову програму запобігання виникненню 
надзвичайних ситуацій природного і 
техногенного характеру та підвищення рівня 
готовності аварійно-рятувальної служби 
області до дій за призначенням на  
2016-2020 роки 

51 276-9/2016 23.09.2016. 
Про Програму протидії захворюванню на 
туберкульоз в області на 2017-2020 роки 

52 277-9/2016 23.09.2016. 
Про затвердження програми "Покращення 
діагностики, лікування та профілактики 
злоякісних новоутворів на 2017-2020 роки" 

53 315-10/2016 21.10.2016. 

Про затвердження обласної цільової Програми 
розвитку лісового та мисливського 
господарства Івано-Франківської області на 
2017-2021 роки 

54 286-9/2016 23.09.2016. 
Про Дністровський регіональний ландшафтний 
парк 

55 346-11/2016 09.12.2016. 

Про регіональну цільову програму 
забезпечення діяльності комунального 
підприємства Івано-Франківської обласної 
ради з експлуатації майна на 2017-2019 роки 



№ 
з/п 

№ рішення Дата Назва рішення 

56 347-11/2016 09.12.2016. 

Регіональна цільова програма діяльності 
господарського підрозділу господарського 
управління облдержадміністрації на  
2017-2019 роки 

57 405-12/2016 23.12.2016. 
Регіональна цільова програма ведення 
містобудівного кадастру Івано-Франківської 
області на 2017-2019 роки 

58 402-12/2016  23.12.2016. 
Обласна комплексна програма соціального 
захисту населення Івано-Франківської області 
на 2017-2021 роки 

59 401-12/2016  23.12.2016. 
Регіональна цільова програма розвитку малого 
та середнього підприємництва в Івано-
Франківській області на 2017-2018 роки 

60 406-12/2016  23.12.2016. 

Регіональна цільова програма проведення 
лабораторно-діагностичних та лікувально-
профілактичних робіт у сфері ветеринарної 
медицини в Івано-франківській області на 
2017-2018 роки 

61 403-12/2016  23.12.2016. 
Регіональна цільова програма "Просвіта ХХІ 
століття" на 2017-2021 роки 

62 404-12/2016  23.12.2016. 
Про затвердження обласної цільової 
соціальної програми розвитку фізичної 
культури та спорту на 2017-2021 роки 

63 400-12/2016  23.12.2016. 
Про затвердження антикорупційної програми 
на 2017-2020 роки 

64 484-13/2017 24.03.2017. 

Про виконання Програми приватизації об’єктів 
на 2014-2016 роки, Програму 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 

65 546-16/2017 30.06.2017.  

Про Програму з виконання робіт із 
землеустрою для забезпечення оформлення 
права на земельні ділянки спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області 
на 2017-2018 роки 

66 609-17/2017 15.09.2017. 

Про регіональну цільову програму боротьби з 
карантинним бур’яном – амброзією 
полинолистою в Івано-Франківській області 
на2017-2021 роки 

67 684-19/2017 08.12.2017. 

Про затвердження регіональної цільової 
програми "Відродження Галича як давньої 
столиці України" на  
2018-2021 роки 

68 686-19/2017 08.12.2017. 
Про Програму удосконалення казначейського 
обслуговування коштів місцевих бюджетів у 
Івано-Франківській області на 2017-2018 роки 

69 745-19/2017 22.12.2017. 
Про регіональну цільову програму з 
профілактики та лікування раку грудної залози 
на 2018-2020 роки 



№ 
з/п 

№ рішення Дата Назва рішення 

70 747-19/2017 22.12.2017. 
Про обласну програму "Розвиток паліативної 
допомоги на Прикарпатті на 2018-2022 роки" 

71 746-19/217 22.12.2017. 
Про регіональну цільову програму лікування 
хворих на хронічний лімфоїдний лейкоз на 
2018-2020 роки 

72 816-20/2018 02.03.2018. 

Про затвердження обласної комплексної 
програми "Відзначення в області 100-річчя 
створення Західноукраїнської Народної 
Республіки і 100-річчя Акту Злуки Української 
Народної Республіки та Західноукраїнської 
Народної Республіки" на 2018-2019 роки 

73 817-20/2018 02.03.2018. 
Про Програму забезпечення мобілізаційної 
підготовки та оборонної роботи в області на 
2018-2022 роки 

74 818-20/2018 02.03.2018. 
Про Програму правової освіти населення 
області на 2018-2022 роки 

75 819-20/2018 02.03.2018. 
Про програму розвитку та оновлення 
матеріально-технічного забезпечення ОТБ 
"Галичина" на 2018-2022 роки 

76 858-22/2018 22.06.2018. 

Про Програму з виконання робіт із 
землеустрою для забезпечення оформлення 
права на землі  лісового фонду на 2018-2022 
роки  

77 880-22/2018 22.06.2018. 

Про регіональну цільову програму 
"Відзначення в області 150-річчя від дня 
народження Василя Стефаника у 2021 році" на 
2018-2021 роки  

78 881-22/2018 22.06.2018. 

Про Регіональну цільову програму надання 
шефської допомоги військовим частинам 
Збройних Сил України, Національної гвардії 
України та Державної прикордонної служби 
України, військово-патріотичне виховання 
молоді на 2018-2020 роки  

    


