
ПЕРЕЛІК  

цільових районних програм,  які будуть реалізуватися у Вінницькому районі у 2013 році 

 

№ 

п/п 

Назва програм 

 

1 Єдина правоохоронна Програма Вінницького району на 2011 - 2014 роки 

2 Комплексна програма забезпечення безпеки дорожнього руху на території Вінницького району  

3 Районна програма правової освіти населення на 2011 - 2015 роки 

4 Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів всіх форм власності, 

розвитку інфраструктури підрозділів оперативно - рятувальної служби цивільного захисту в  Вінницькому районі 

на 2011 - 2015 роки 

5 Районна програма хімічної меліорації кислих ґрунтів у Вінницькому районі  

6 Районна програма використання коштів на освоєння земель для  сільськогосподарських потреб, поліпшення 

сільськогосподарських угідь і охорони земель у Вінницькому районі на 2009 - 2013 роки 

7 Районна програма розвитку лісового і мисливського господарства в лісах, які передані в постійне користування 

філії Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Віноблагроліс» - 

Вінницький «Райагроліс», підвищення лісистості району та озеленення населених пунктів на 2008 - 2017 роки 

8 Районна програма розвитку культури та духовного відродження на 2011 - 2015 роки 

9 Районна програма «Шкільний автобус» на 2010 - 2015 роки 

10 Районна програма паспортизації об’єктів культурної спадщини на період 2009 - 2013 роки 

11 Комплексна програма з питань реалізації державної молодіжної, сімейної, дитячої та гендерної політики у 

Вінницькому районі на період 2011 - 2015 роки 

12 Районна програма «Обдаровані діти» на 2011 - 2015 роки 

13 Районна програма розвитку дошкільної освіти Вінницького району на період до 2017 року 

14 Про районну Програму фізичної культури і спорту на 2012 - 2016 роки 

15 Про районну Програму розвитку інформаційних, телекомунікаційних та інших технологій в закладах освіти 

району на 2011 - 2015 роки 

 



16 Про районну Програму «Дитина із особистими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі» на 2011 - 

2015 роки 

17 Районна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2011 - 2015 роки 

18 Районна програма «Репродуктивне здоров’я до 2015 року» 

19 Районна програма забезпечення профілактики ВІЛ - інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ - інфікованих 

і хворих на СНІД Вінницькому районі на 2011 - 2013 роки 

20 Районну Програму імунопрофілактики та захисту населення Вінницького району від інфекційних хвороб на 2011 

- 2015 роки 

21 Районна програма управління майном, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ району на 

2011 - 2013 роки 

22 Районна програма енергоефективності та енергозбереження Вінницького району на 2011 - 2015 роки 

23 Програма економічного і соціального розвитку Вінницького району на 2013 рік 

24 Програма розвитку архівної справи Комунальної установи «Вінницький районний Трудовий архів» Вінницької 

районної ради на 2012-2016 роки 

25 Програма збереження документів Національного архівного фонду у Вінницькому районі на 2012 - 2016 роки 

26 Програма фінансової підтримки Комунальної організації «Редакція Вінницької регіональної газети «Подільська 

зоря» Вінницької районної ради на 2012 - 2016 роки 

27 Програма розвитку тваринництва у Вінницькому районі на 2012-2015 роки 

28 Комплексна програма захисту законних прав та інтересів дітей у Вінницькому районі на 2012 - 2016 роки 

 

29 Районна Програма «Організація харчування учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів на 2012-2016 

роки» 

 

30 Районна цільова соціальна Програма розвитку позашкільної освіти Вінницького району на 2012 - 2014 роки 

31 Районна цільова соціальна Програма подолання бідності на період до 2015 року 

32 Районна програма зайнятості населення Вінницького району на 2012 - 2013 роки 

33 Районна Програма соціального захисту ветеранів війни і праці, людей похилого віку та підтримки діяльності 

громадської районної організації ветеранів України на 2012-2013 роки 



 
 

 

Керуюча справами виконавчого  

апарату районної ради                                                                                                                                             Дунаєва Т.М. 
 

34 Про  районну Програму місцевих стимулів для медичних працівників Вінницького району на 2012 - 2014 роки 

35 Районна Програма розроблення та оновлення містобудівної документації (схеми планування на території району 

та генеральних планів) Вінницького району Вінницької області на 2012-2013 роки 


