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Перелік регіональних програм,  

які передбачається реалізувати в області у 2021 році   

 

№ 

з/п 

Назва програми, 

дата і номер нормативно-правового акта про її 

затвердження 

Термін 

реалізації 

Чернігівська обласна рада, Чернігівська обласна державна адміністрація, 

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації 

1.  Програма відзначення державних та професійних свят, 

ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Чернігівською 

областю, здійснення представницьких та інших заходів на 

2018-2022 роки,  затверджена рішенням одинадцятої сесії  

обласної ради сьомого скликання від 07.12.2017 №16-11/VII 

2018-2022 

роки 

Чернігівська обласна рада 

2.  Програма сприяння виконанню повноважень депутатами 

Чернігівської обласної ради на 2021-2022 роки (проєкт) 

2021-2022 

роки 

Чернігівська обласна державна адміністрація 

3.  Програма інформатизації Чернігівської області на                              

2021-2023 роки (проєкт) 

2021-2023 

роки 

Департамент розвитку економіки та  

сільського господарства облдержадміністрації 

4.  Обласна Програма підтримки індивідуального житлового 

будівництва та розвитку особистого селянського 

господарства «Власний дім» на 2021-2027 роки, 

затверджена рішенням двадцять п’ятої сесії обласної ради 

сьомого скликання від 28.10.2020 № 42-25/VII  

2021-2027 

роки 

5.  Комплексна програма підвищення конкурентоспроможності 

Чернігівської області на 2021-2027 роки «Чернігівщина 

конкурентоспроможна» (проєкт)   

2021-2027 

роки 

6.  Обласна Програма розвитку малого і середнього 

підприємництва на 2021-2027 роки, затверджена рішенням 

двадцять п’ятої сесії обласної ради сьомого скликання від 

28.10.2020 № 41-25/VII  

2021-2027 

роки 

7.  Комплексна Програма підтримки розвитку агропромисло-

вого комплексу Чернігівської області на 2021-2027 роки 

(проєкт) 

2021-2027 

роки 

8.  Програма фінансової підтримки органічного виробництва в 

Чернігівській області на 2016-2021 роки, затверджена 

рішенням сесії обласної ради 29.04.2015 (зі змінами від 

27.01.2016, рішення від № 6-3/VII) 

2016-2021 

роки 
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№ 

з/п 

Назва програми, 

дата і номер нормативно-правового акта про її 

затвердження 

Термін 

реалізації 

9.  Програма підтримки розвитку сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів Чернігівської області  на 2017-

2021 роки затверджена рішенням сьомої сесії обласної ради 

сьомого скликання від 20.12.2016  № 10-7/VII  

2017-2021 

роки 

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації 

10.  Програма протидії незаконним рубкам лісів і діяльності 

нелегальних деревообробних пунктів у Чернігівській 

області на 2020-2024 роки, затверджена рішенням двадцять 

третьої сесії обласної ради сьомого скликання від 12.05.2020 

№ 13-23/VII 

2020-2024 

роки 

11.  Програма охорони навколишнього природного середовища 

Чернігівської області на 2021-2027 роки (проєкт) 

2021-2027 

роки 

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації  

12.  Програма «Соціальне партнерство» на 2021-2023 роки 

(проєкт) 

2021-2023 

роки 

13.  Програма соціальної підтримки учасників антитеро-

ристичної операції, операції Об’єднаних сил, членів їх 

сімей, бійців-добровольців у Чернігівській області на 2019-

2023 роки,  затверджена рішенням двадцять п’ятої  сесії 

обласної ради сьомого скликання від 28.10.2020                     

№45-25/VII 

2019-2023 

роки 

14.  Програма забезпечення житлом учасників антитерористичної 

операції, операції Об’єднаних сил та членів їх сімей, 

внутрішньо переміщених осіб у Чернігівській області                        

на  2020-2022 роки, затверджена рішенням двадцять 

третьої сесії обласної ради сьомого скликання                             

від 12.05.2020 № 6-23/VII 

2020-2022 

роки 

15.  Обласна Програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища в Чернігівській області на                    

2020-2022 роки, затверджена рішенням двадцять 

четвертої сесії обласної ради сьомого скликання                             

від 01.07.2020  №30-24/VII 

2020-2022 

роки 

16.  Обласна Програма залучення організацій громадянського 

суспільства до надання соціальних послуг за рахунок 

бюджетних коштів у 2021-2022 роках (проєкт) 

2021-2022 

роки 

Департамент енергоефективності, транспорту, зв’язку та  

житлово-комунального господарства облдержадміністрації 

17.  Програма підтримки об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків Чернігівської області 

«ЕНЕРГОДІМ» на 2021-2023 роки (проєкт)  

2021-2023 

роки 
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№ 

з/п 

Назва програми, 

дата і номер нормативно-правового акта про її 

затвердження 

Термін 

реалізації 

18.  Програма стимулювання до запровадження 

енергоефективних заходів населення Чернігівської області 

на 2021 рік 

2021 рік 

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації 

19.  Обласна Програма реставрації пам’яток архітектури 

національного значення на території Чернігівської області 

на 2020-2023 роки, затверджена рішенням двадцять третьої 

сесії сьомого скликання від 12.05.2020 № 7-23/VII (проєкт 

змін, продовження терміну дії на 2023 рік) 

2020-2023 

роки 

20.  Програма паспортизації об’єктів культурної спадщини  

містобудування та архітектури, садово-паркового мистецтва 

Чернігівської області на 2013-2021 роки (проєкт змін, 

продовження терміну дії на 2021 рік)  

2013-2021 

роки 

21.  Регіональна цільова Програма створення та ведення 

містобудівного кадастру Чернігівської області на 2016-2021 

роки (рішення другої сесії обласної ради сьомого скликання 

від 18.12.2015 № 17-2/VII) (проєкт змін, продовження 

терміну дії на 2021 рік) 

2016-2021 

роки 

Управління капітального будівництва облдержадміністрації 

22.  Регіональна програма розвитку автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення на 2019-2022 

роки, затверджена рішенням шістнадцятої сесії обласної 

ради сьомого скликання від 20.12.2018 № 9-16/VII 

2019-2022 

роки 

Департамент культури і туризму, національностей та релігій 

облдержадміністрації 

23.  Обласна цільова довгострокова програма «Мистецька освіта 

Чернігівщини» на 2011-2025 роки, затверджена рішенням 

п’ятої сесії обласної ради шостого скликання від 30.09.2011 

(зі змінами, внесеними 28.10.2020, рішення № 47-25/VII)  

2011-2025 

роки 

24.  Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській 

області на 2021-2027 роки, затверджена рішенням двадцять 

п’ятої сесії обласної ради сьомого скликання від 28.10.2020 

№ 46-25/VII 

2021-2027 

роки 

25.  Обласна цільова програма проведення археологічних 

досліджень в Чернігівській області на 2021-2025 роки 

(проєкт)  

2021-2025 

роки 

26.  Програма оновлення та розвитку Менського зоологічного 

парку загальнодержавного значення на 2021-2025 роки, 

затверджена рішенням двадцять п’ятої сесії обласної ради 

сьомого скликання від 28.10.2020 № 48-25/VII 

2021-2025 

роки 
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№ 

з/п 

Назва програми, 

дата і номер нормативно-правового акта про її 

затвердження 

Термін 

реалізації 

27.  Обласна цільова Програма охорони та збереження 

нематеріальної культурної спадщини на 2021-2025 роки 

(проєкт) 

2021-2025 

роки 

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації 

28.  Обласна Програма боротьби з онкологічними 

захворюваннями на 2017-2021 роки, затверджена рішенням 

восьмої сесії обласної ради сьомого скликання від 23.02.2017 

№ 9-8/VII 

2017-2021 

роки 

29.  Обласна Програма розвитку, підтримки комунальних 

закладів охорони здоров'я Чернігівської обласної ради та 

надання населенню медичних послуг понад обсяг, 

передбачений  програмою державних гарантій медичного 

обслуговування населення на 2020-2021 роки, затверджена 

рішенням двадцять другої сесії обласної ради сьомого 

скликання від 20.03.2020 № 1-22/VII 

2020-2021 

роки 

30.  Обласна програма з діагностики та лікування на території 

Чернігівської області гострої респіраторної хвороби 

COVID-19 на 2021-2022 роки (проєкт) 

2021-2022 

роки 

Управління освіти і науки облдержадміністрації 

31.  Обласна Програма забезпечення речовим майном 

вихованців Чернігівського ліцею з посиленою військово-

фізичною підготовкою Чернігівської обласної ради                        

на 2021-2027 роки, затверджена рішенням двадцять 

четвертої сесії сьомого скликання обласної ради сьомого 

скликання від 01.07.2020 № 32-24/VII 

2021-2027 

роки 

Департамент сім‘ї, молоді та спорту облдержадміністрації 

32.  Комплексна обласна програма підтримки сім’ї, 

забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми 

на період до 2025 року (проєкт) 

2021-2025 

роки 

33.  Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту 

Чернігівської області на 2021-2025 роки (проєкт) 

2021-2025 

роки 

34.  Обласна цільова програма національно-патріотичного 

виховання на 2021-2025 роки (проєкт) 

2021-2025 

роки 

35.  Обласна Програма розвитку молодіжного житлового 

кредитування у Чернігівській області на 2021-2025 роки 

(проєкт) 

2021-2025 

роки 

36.  Обласна Програма оздоровлення та відпочинку дітей 

Чернігівської області на 2021 - 2025 роки (проєкт) 

2021-2025 

роки 

37.  Обласна Програма «Молодь Чернігівщини» на                          

2021-2025 роки (проєкт) 

2021-2025 

роки 
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№ 

з/п 

Назва програми, 

дата і номер нормативно-правового акта про її 

затвердження 

Термін 

реалізації 

Служба у справах дітей облдержадміністрації 

 

38.  Обласна Програма попередження дитячої безпритульності 

та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на 

2017-2021 роки, затверджена рішенням сьомої сесії  

обласної ради сьомого скликання від 20.12.2016  № 11-7/VII  

2017-2021 

роки 

Департамент інформаційної діяльності  

та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації 

39.  Обласна Програма підтримки розвитку інформаційної та 

видавничої сфер Чернігівщини на 2021-2022 роки (проєкт)  

2021-2022 

роки 

40.  Обласна Програма сприяння розвитку громадянського 

суспільства «Чернігівська громада» на 2021-2023 роки 

(проєкт) 

2021-2023 

роки 

41.  Обласна програма підтримки розвитку телерадіопростору 

Чернігівщини на 2021-2022 роки (проєкт) 

2021-2022 

роки 

Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи 

облдержадміністрації 

42.  Цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту 

Чернігівської області на 2021-2025 роки (проєкт)  

2021-2025 

роки 

43.  Програма покращання матеріально-технічного забезпечення 

заходів територіальної оборони, військових частин та 

правоохоронних органів, які дислокуються на території 

Чернігівської області, на 2021 рік (проєкт) 

2021 рік 

44.  Програма впровадження пілотного проєкту з організації 

територіальної оборони Чернігівської області  (проєкт) 

2021-2022 

роки 

45.  Програма профілактики правопорушень у Чернігівській 

області на 201-2025 роки  (проєкт) 

2021-2025 

роки 

Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій  

у Чернігівській області 

46.  Програма забезпечення пожежної безпеки на території 

Чернігівської області на 2021-2027 роки, затверджена 

рішенням двадцять п’ятої сесії обласної ради сьомого 

скликання від 28.10.2020 № 44-25/VII 

2021-2027 

роки 

Деснянське басейнове управління водних ресурсів 

47.  Регіональна цільова програма розвитку водного 

господарства Чернігівської області на період до 2021 року, 

затверджена рішенням дванадцятої сесії обласної ради 

шостого скликання від 29.03.2013 

2013-2021 

роки 
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№ 

з/п 

Назва програми, 

дата і номер нормативно-правового акта про її 

затвердження 

Термін 

реалізації 

Державний архів області 

48.  Програма створення страхового фонду документації  

Чернігівської області на 2021-2025 роки, затверджена 

рішенням двадцять п’ятої сесії обласної ради сьомого 

скликання від 28.10.2020 № 49-25/VII  

2021-2025 

роки 

 

 

Директор Департаменту розвитку 

економіки та сільського господарства 

облдержадміністрації                                                           Олександра ХОМИК 


