
№ 

п/п 

 

Перелік районних програм, 

прийнятих Баштанською районною радою, по галузях   

станом на 01.06.2020 
 

 

Дата  прийняття 
рішення,  

№ рішення 

1 2 3 
 

Економіка 
 

1. Програма розвитку автомобільних доріг загального користування 

Баштанського району Миколаївської області на 2016-2018 роки 
 

від 25.04.2016 

№1 

 

2. Районна Програма часткового відшкодування кредитів на реалізацію 

енергозберігаючих заходів у житловому фонді Баштанського району 

на 2016-2020 роки 
    

від 14.11.2016 

№3 

 

3. Районна Програма збереження архівних фондів на 2017-2020 роки  
 

від 20.12.2016 

№6 

 

4. Програма економічного і соціального розвитку Баштанського району 

на 2018-2020 роки      

 

від 21.12.2017 

№2 

 

5. Програма розвитку малого і середнього підприємництва у 

Баштанському районі на 2019-2020 роки 

 

від 03.12.2018 

№2 

 

6. Програми забезпечення виконання Баштанською районною 

державною адміністрацією делегованих їй районною радою 

повноважень на 2019-2020 роки 

 

від 03.12.2018 

№3 
 

7. Районна Програма енергозбереження та розвитку альтернативних 
джерел енергії на період до 2025 року 

від 16.05.2019 
№4 

 

8. Програма розвитку водного господарства Баштанського району на 

2019-2021 роки 

від 16.05.2019 

№6 

 
 

Соціальний  напрямок 
 

9. Програма забезпечення населення Баштанського району якісною 

питною водою на період 2005-2020 роки 
 

від 27.10.2005 

№7 

10. Районна Цільова соціальна програма протидії захворюванню на 

туберкульоз на 2013-2016 роки з продовженим строком дії протягом 

2017 року включно та на період до прийняття нової 
 

від 22.04.2013 

№2 

 

11. Районна Цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 

2015-2018 роки з продовженим строком дії на 2019 рік, на 2020-2021 

роки 

від 18.06.2015 

№12 

 

12. Районна Комплексна програма соціального захисту населення 
«Турбота» на період до 2020 року   

від 24.12.2015 
№7 

 

13. Районна Програма «Безбар’єрна Баштанщина» на період до 2020 року  від 24.12.2015  

№9 

14. Соціальна комплексна програма підтримки сім᾿ї та дітей, 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у 

Баштанському районі на 2017-2021 роки  

від 27.02.2017 

№12 
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15. Програма зайнятості населення Баштанського району на період до          

2020 року 

від 22.02.2018 

№3 

16. Районна Програма сприяння розвитку громадянського суспільства у 

Баштанському районі на 2019-2020 роки 

від 16.05.2019 

№5 
 

 

Охорона здоров’я 
 

17. Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на період до         

2016 року з продовженим строком дії на період 2017 року включно  

та на 2018-2019 роки, на 2020-2021 роки    

від 22.02.2011 

№9 

18. Програма розвитку донорства крові та її компонентів у 

Баштанському районі на 2013-2017 роки з продовженим строком дії 

на 2018-2020 роки                                                                             

від 19.08.2013 

№12 
 

19. Районна Програма запобігання і лікування серцево-судинних та 

судинно-мозкових захворювань на 2018-2020 роки 

від 16.08.2018 

№5 

20. Районна Програма розвитку та фінансової підтримки комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги Баштанського району» Баштанської районної ради 

Миколаївської області на 2018-2020 роки 

від 20.12.2018 

№12 

21. Програма оздоровлення та відпочинку дітей Баштанського району на 

2019-2023 роки  

 

від 06.03.2014 

№12 

22. Стратегія розвитку галузі охорони здоров’я Баштанського району на 

2019-2021 роки  

від 16.05.2019 

№14 

23. Районна Програма розвитку та фінансової підтримки комунального 

некомерційного підприємства «Багатопрофільна лікарня 

Баштанського району» Баштанської районної ради Миколаївської 

області на 2019-2021 роки 

від 16.05.2019 

№15 

 

 

Освіта, культура, молодіжна політика, спорт 
 

24. Програма «Перспективи розвитку Баштанської центральної 

бібліотечної системи  на  період до 2017 року» з продовженим 

строком дії на період до 2023 року 
 

від 06.06.2013 

№7 

 

25. Програма військово-патріотичного виховання населення 

Баштанського району на 2015-2020 роки 

від 22.10.2015 

№5 

 

26. Районна Програма «Молодь Баштанщини» на 2016-2020 роки  
 

від 23.06.2016 

№10 

27. Комплексна програма увічнення пам’яті учасників 

антитерористичної операції, жертв воєн та політичних репресій у 

Баштанському районі  на 2017-2020 роки 

 

від 27.02.2017 

№13 

 

28. Районна Програма підтримки вітчизняного книговидання, 

книгорозповсюдження та популяризації української книги у 

Баштанському районі на 2017-2021 роки 
 

від 27.02.2017 

№14 

 

29. Програма розвитку освіти Баштанського району на 2017-2021 роки   

 

від 19.06.2017 

№2 

30. Районна Програма підтримки засобів масової інформації та 

забезпечення  відкритості у діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування на 2017-2021 роки  

від 19.06.2017 

№3 

31. Програма розвитку фізичної культури і спорту в Баштанському 

районі на 2019-2023 роки 

від 16.05.2019 

№7 
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32. Програма розвитку культури в Баштанському районі на 2019-2021 

роки 
 

від 16.05.2019 

№11 

 33. Районна Цільова національно-культурна програма «Збереження та 

розвиток етнічної, культурної та мовної самобутності національних 

меншин у Баштанському районі» на 2019-2021 роки    

від 16.05.2019 

№13 

 
 

Правопорядок 
 

 34. Програма правової освіти населення в Баштанському районі на 

2017-2020 роки (нова редакція)  

 

від 28.08.2017 

№6 

 35. Комплексна програма сприяння оборонній та мобілізаційній 

готовності Баштанського району на 2020-2023 роки 

від 27.02.2017 

№11 

 36. Районна Комплексна програма профілактики злочинності та 

вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод 

громадян у Баштанському районі на 2017-2021 роки 

від 27.04.2017 

№13 

 

 37. Районна Комплексна програма захисту прав дітей Баштанського 

району «Дитинство» на 2018-2020 роки 

від 22.02.2018 

№2 

38. Цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру Баштанського 

району на 2020-2023 роки 

від 27.02.2020 

№11 

 

Екологія 
 

39. Програма поводження з твердими побутовими відходами в 

Баштанському районі на період до 2020 року 
 

від 12.03.2009 

№8 

 


