
Програми 

затверджені Голованівською районною радою VІІ скликання 

 

№ 

п/п 

Назва програми Дата  

та номер 

рішення 

1 Про затвердження районної програми санаторного 

оздоровлення ветеранів війни та інвалідів на 2016-

2020роки 

№ 26 

25.12.2015 

2 Про затвердження програми соціального захисту 

малозабезпечених верств населення, інвалідів, 

ветеранів війни, праці та громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи 

Голованівського району на 2016-2020роки 

№ 27 

25.12.2015 

3 Про затвердження районної комплексної програми 

соціальної підтримки сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції, військовослужбовців і 

поранених учасників АТО та вшанування пам’яті 

загиблих на 2016-2020роки 

№ 28 

25.12.2015 

4 Про затвердження районної програми по створенню 

соціально-економічних умов для реалізації статутної 

діяльності Голованівської районної організації 

ветеранів України на 2016-2017роки 

№ 29 

25.12.2015 

5 Про районну програму по створенню умов для 

обслуговування адміністративного приміщення 

районної ради на 2016-2018роки 

№ 30 

25.12.2015 

6 Про затвердження районної цільової соціальної 

програми «Молодь Голованівщини» на 2016-2020роки 

№ 39 

25.12.2015 

7 Про районну програму «Дитяче харчування» на 2016-

2020роки 

№ 45 

26.02.2016 

8 Про районну програму розвитку малого і середнього 

підприємництва у Голованівському районі на 2016-

2020роки 

№ 46 

26.02.2016 

9 Про комплексну програму захисту населення 

Голованівського району від іонізуючого 

випромінювання на 2016-2018роки 

№ 47 

26.02.2016 

10 Про районну протиепізоотичну програму 

профілактики та боротьби з африканською чумою 

свиней на 2016-2017роки 

№ 48 

26.02.2016 

11 Про районну комплексну програму забезпечення 

кримінально-виконавчої інспекції та попередження 

росту рецидивної злочинності на 2016-2019роки 

№ 49 

26.02.2016 

12 Про районну комплексну програму профілактики 

злочинності на 2016-2020роки 

№ 50 

26.02.2016 



13 Про районну програму підтримки індивідуального 

житлового будівництва на селі «Власний дім» на 

2016-2020роки 

№ 58 

30.03.2016 

14 Про програму культурно-мистецького розвитку 

Голованівського району на 2016рік 

№ 59 

30.03.2016 

15 Про районну цільову програму протидії поширенню 

наркоманії і злочинності, пов’язаної з незаконним 

обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів на 2016-2018роки 

№ 78 

10.06.2016 

16 Про районну програму забезпечення соціальним та 

впорядкованим житлом дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 

на період до 2018року. 

№ 79 

10.06.2016 

17 Про продовження на 2016рік терміну дії Програми 

енергоефективності Голованівського району на 2012-

2015роки 

№ 88 

15.07.2016 

18 Про районну програму цивільного захисту 

Голованівського району на 2016-2020роки 

№ 89 

15.07.2016 

19 Про програму розвитку та вдосконалення 

функціонування ринків з продажу продовольчих та 

непродовольчих товарів у Голованівському районі на 

2016-2020роки 

№ 98 

30.09.2016 

20 Про програму реформування системи надання 

адміністративних послуг та впровадження реформи 

децентралізації надання адміністративних послуг в 

Голованівському районі на 2016-2018 роки 

№ 99 

30.09.2016 

21 Про програму підтримки місцевих органів виконавчої 

влади з питань реалізації ними делегованих і владних 

повноважень у Голованівському районі на 2016-

2018роки 

№ 122 

09.12.2016 

22 Про затвердження програми створення належних умов 

для обслуговування розпорядників та одержувачів 

бюджетних коштів та інших клієнтів у 

Голованівському районі на 2016-2018роки 

№ 123 

09.12.2016 

23 Про районну програму охорони, захисту, 

раціонального використання та відтворення 

полезахисних лісових смуг на 2016-2017роки 

№ 124 

09.12.2016 

24 Про районну програму підтримки та збереження 

об’єктів і майна спільної власності територіальних 

громад селищ та сіл Голованівського району на 2017-

2020роки 

№ 136  

23.12.2016 

25 Про затвердження районної програми забезпечення 

збереженості документів Національного архівного 

фонду та розвитку архівної справи в районі на 2017-

№ 137 

23.12.2016 



2019роки 

26 Про затвердження районної програми по створенню 

соціально-економічних умов для реалізації діяльності 

Об’єднаного Трудового архіву селищних, сільських 

рад Голованівського району на 2017-2019роки 

№ 138 

23.12.2016 

27 Про районну програму сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Голованівському районі 

на 2016-2020роки 

№ 139 

23.12.2016 

28 Про затвердження районної цільової соціальної 

програми протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДу на 2017-

2018роки 

№ 140 

23.12.2016 

29 Про затвердження програми культурно-мистецького 

розвитку Голованівського району на 2017рік 

№ 141 

23.12.2017 

30 Про програму формування позитивного міжнародного 

та інвестиційного іміджу Голованівського району на 

2017-2019роки 

№ 142 

23.12.2016 

31 Про районну програму по створенню соціально-

економічних умов для реалізації статутної діяльності 

Голованівської організації інвалідів КООІ ВОІ СОІУ 

на 2017-2019роки 

№ 143 

23.1.2.2016 

32 Про програму соціального і економічного розвитку 

Голованівського району на 2017рік 

№ 146 

23.12.2016 

33 Про затвердження районної цільової програми 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

на 2017-2021роки 

№ 191 

21.07.2017 

34 Про затвердження районної програми соціального 

захисту медичних працівників на 2017-2020роки 

№ 194 

21.07.2017 

35 Про затвердження районної комплексної програми 

охорони навколишнього природного середовища в 

Голованівському районі  

№ 222 

29.09.2017 

36 Про затвердження програми зайнятості населення 

Голованівського району на 2018-2020роки 

№ 233 

10.11.2017 

37 Про затвердження Положення про виплату стипендій 

обдарованим учням та премій педагогічним  

працівникам Голованівського району в новій редакції 

№ 234 

10.11.2017 

38 Про затвердження районної програми «Медичні 

кадри» на 2018-2022роки 

№ 254 

15.12.2017 

39 Про затвердження програми культурно-мистецького 

розвитку Голованівського району на 2018рік. 

№ 255 

15.12.2017 

40 Про затвердження районної цільової соціальної 

програми розвитку фізичної культури та спорту на 

2018-2022роки 

№ 256 

15.12.2017 

41 Про затвердження районної програми по створенню 

соціально-економічних умов для реалізації статутної 

№ 257 

15.12.2017 



діяльності Громадської організації Голованівської 

районної організації ветеранів України на 2018-

2019роки 

42 Про програму інформатизації Голованівського району 

«Електронна Голованівщина» на 2017-2019роки 

№ 258 

15.12.2017 

43 Про програму соціального і економічного розвитку 

Голованівського району на 2018рік 

№ 259 

15.12.2017 

44 Про районну комплексну соціальну  програму 

оздоровлення та відпочинку дітей району на 2018-

2022роки 

№ 267 

15.12.2017 

45 Про затвердження Положення про порядок 

використання шкільних автобусів 

№ 269 

02.02.2018 

46 Про затвердження Порядку призначення на посаду 

керівників загальноосвітніх навчальних закладів 

спільної власності територіальних громад селищ та сіл 

району 

№ 270 

02.02.2018 

47 Про затвердження районної програми розвитку 

дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти 

на 2018-2022роки 

№ 279 

02.02.2018 

48 Про затвердження районної комплексної  програми 

«Захисник Голованівщини» на 2018-2020роки 

№ 280 

02.02.2018 

 

 


