Додаток
Інформація
про стан підготовки проектів Київських обласних комплексних цільових програм
та внесення змін до діючих програм
станом на 11.04.2018

№
з/п

Назва Програми (проекту/зміни)

Дата та
номер
розпоряджен
ня про
схвалення

Дата та номер
листа на КОР

Повернення
на
доопрацюва
ння(номер і
дата листа
на КОР)

Дата та
номер
розпоряджен
ня про
схвалення

Повторне
подання
програми
(змін до
програми)
на КОР

Дата
розгляду на
постійній
комісії КОР

Примітки

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації
1.

Проект комплексної програми
«Розвиток сільського
господарства та сільських громад
Київської області» на 2018-2019
роки

 20.10.2017
№ 541

16.01.2018
№ 11-30/998

06.04.2018
№860/07-02
.

-

-

Не
визначено -

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації
2.

Проект Київської обласної
комплексної програми«Здоров’я
Київщини на 2018-2020 роки»

02.03.2018
№113

12.03.2018
№ 11-30/896

04.04.2018
№ 828/07-02

-

-

Не
визначено -

Департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи  облдержадміністрації
3.

Проект «Обласної цільової
програми захисту населення і
територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та
природного характеру,

14.03.2018
№ 140

14.03.2018 №
11-30/949

06.04.2018
№861/07-02

-

Не
визначено --

1

забезпечення пожежної безпеки
на 2018-2021 роки».

Департамент соціального захисту населення  облдержадміністрації
4.

Проект Програми соціальної
підтримки в Київській області
учасників антитерористичної
операції та членів їх сімей, членів
сімей загиблих, а також родин
Героїв Небесної Сотні та
учасників Революції Гідності на
2018-2020 роки.

11.11 2017
№ 533

18.10.2017
№ 11-20/4511

21.02.2018
№05-01-12/4
6-01

19.02.2018
№75

20.02.2018

Не
розгл
ядала
сь

Служба у справах дітей та сім’ї  облдержадміністрації
5.

Проект Обласної комплексної
програми підтримки сім’ї та
забезпечення прав дітей
«Щаслива родина- успішна
країна» до 2022 року.

№139 від 14.03.2018

№11-19/950
від
14.03.2018

№829/07-02
від 04.04.2018

-

-

--

Не
визначено -

-

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації
6.

Київська обласна програма
«Вдос-коналення екстреної
медичної допомоги в Київській
області на 2016-2018 роки.(зміни)

14.03.2018
№ 142

14.03.2018
№11-30/948

28.03.2018
№ 767/07-02

-

Департамент соціального захисту населення  облдержадміністрації
7.

Київська обласна цільова Програма
«Турбота» на 2016-2020 роки
(зміни)

14 03.2018
№ 141

Проект не
повертався
з КОР

14.03.2018 №
11-30/946

Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації
8.

Програма будівництва,
реконструкції та ремонту об’єктів

05.04.2018
№ 224

05.04.2018
№11-19/1308

-

-

-

Не
визначено2

9.

10.

11.

12.

інфраструктури Київської області
на 2016-2018 роки. (зміни)
Програма «Питна вода
Київщини» на 2017-2020 роки
(зміни)
Програма енергозбереження
(підвищення енергоефективності)
Київської області на 2017-2020
роки (зміни)
Обласна програма розвитку
дорожнього руху та його безпека
«Нульова смертність на дорогах
Київщини» на 2017-2019 роки
(зміни)
Обласна цільова комплексна
програма профілактики та
протидії злочинності у Київській
області на 2017-2020 роки
«Безпечна Київщина» (зміни)

14.03.2018
№145

05.04.2018
№11-19/1308

-

-

-

Не
визначено -

14.03.2018
№146

05.04.2018
№11-19/1308

-

-

-

Не
визначено -

-

-

-

Не
визначено -

-

-

-

Не
визначено -

14.03.2018
№144

14.03.2018
№143

15.03.2018 №
11-30/971

15.03.2018 №
11-30/970

Департамент освіти і науки облдержадміністрації
13.

Програма розвитку системи освіти
Київської області на 2016-2018
роки. (зміни)

13 03.2018
№ 136

Київська обласна програма
охорони довкілля та
раціонального використання
природних ресурсів Київської
області на 2017-2018 роки (зміни)

20.02.2018
№ 86

14.03.2018 №
11-30/924

Не
визначено

05.04.2018
№ 837/07

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації

14.

21.02.2018 №
11-30/648

-

-

-

Не
визначено -

3

15.

Програма поводження з твердими
побутовими відходами у Київській
області на 2017-2020 роки (зміни)

20.02.2018
№ 85

01.03.2018 №
11-30/768

04.04.2018 №
830/07-02

-

16.

Регіональна програма розвитку
природно-заповідного фонду
Київської області «Київщина
заповідна» на 2017-2020 роки
(зміни)

20.02.2018
№ 84

21.02.2018 №
11-30/690

23.03.2018 №
732/07-02

02.04.2018
№ 201

-

Не
визначено --

без
фінансових
втрат на
2018 рік

05.04.2018
Не
№ 11-30/1306 визначено --

Управління з питань молодіжної політики та національно-патріотичного виховання облдержадміністрації
17.

Комплексна програма підтримки
та розвитку молоді Київської
області на 2015-2020 роки
«Молодь Київщини». (зміни)

19.02.2018
№ 79

21.02.2018
№ 11-30/647

14.03.2018№
631/07-02

02.04.2018
№ 212

18.

Програма
національно-патріотичного
виховання в Київській області на
2017-2020 роки (зміни)

05.03.2018
№ 125

06.03.2018
№ 11-30/855

15.03.2018№
646/07-02

02.04.2018
№ 211

19.

Київська обласна програма
розвитку фізичної культури та
спорту «Київщина спортивна» на
2017-2020 роки (зміни)

12.03.2018
№132

20.

Програма залучення інвестицій та
поліпшення інвестиційного
клімату в Київській області на
2016-2018 роки. (зміни)

03.04.2018
№
11-30/1264

03.04.2018
№
11-30/1263

Не
визначено -

Не
визначено -

Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації
13.03.2018 .
№11-90/901

26.03.2018
№ 736

05.04.2018
№225

06.04.2018

23.03.2018

Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації
05.03.2018
№120

від 06.03.2018
№11-30/842

06.04.2018
11-30/3369

-

-

Дату не
визначено

Управління культури,національностей та релігій облдержадміністрації
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21.

22.

23.

24.

Програма розвитку творчого
потенціалу та культурного
простору Київської області на
2017-2019 роки (зміни)

13.03 2018
№ 135

№ 11-30/933
14.03.2018

-

-

-

Не
визначено

Департамент містобудування та архітектури  облдержадміністрації

Програма забезпечення
містобудівною документацією
Київської області на 2016-2020
роки. (зміни)

Програма створення
геоінформаційної системи ведення
містобудівного кадастру та
містобудівного моніторингу Київської
області на 2017-2021 роки. (зміни)
Програма проведення інвентаризації
та нормативної грошової оцінка
земель у Київській області на
2017-2021 роки (зміни)

-

06.03.2018 №
127

07.03.2018
№11-30/873

-

Не визначено
-

Не визначено

06.03.2018 №
128

07.03.2018
№11-30/874

06.03.2018
№ 129

07.03.2018
№11-30/872

03.04.2018
№818/07-01
Не визначено

Управління інфраструктури облдержадміністрації
25.

Обласна цільова програма «Смарт
транспорт Київщини

05.03.2018 №119

07.03.2018
№11-29/860

05.04.2018
№11-30/131
3

Не
визначено

05.03.2018 №118

07.03.2018
№11-30/862

05.04.2018
№11-19/131
2

Не
визначено -

(Інтелектуальна транспортна
система) на 2017-2018 роки»
26.

(зміни)
Програма інформатизації на
2017-2020 рр «Електронна
Київщина» (зміни)

5

