Перелік бюджетних програм
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Про затвердження Програми «Питна вода Запорізького району на 2007-2020 роки»
Про районну Програму виконання завдань і заходів Державної цільової програми
«Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до
2020 року
Про затвердження цільової районної Програми "Сільське подвір'я" на період до
2020 року
Про Програму збереження об’єктів культурної спадщини у Запорізькому районі на
2016 – 2020 роки
Про Програму розвитку рекреаційно-курортного комплексу та туризму в
Запорізькому районі на 2016 – 2020 роки
Про Комплексну районну програму з оздоровлення та відпочинку дітей, сімейної,
гендерної політики та протидії торгівлі людьми на 2017-2021 роки
Про районну цільову програму «Забезпечення територіальної оборони
Запорізького району на 2017 – 2021 роки
Про районну цільову програму національно-патріотичного виховання молоді на
2017 – 2021 роки
Про районну цільову програму «Молодь Запорізького краю» на 2017 – 2021 роки
Про районну програму соціального захисту бездомних громадян, безпритульних
дітей, осіб, звільнених з місць позбавлення волі та осіб, які перебувають у
складних життєвих обставинах, на 2018 – 2025 роки
Про затвердження районної програми протидії захворюванню на туберкульоз на
2018-2020 роки
Про Програму розвитку освіти Запорізького району на 2018-2020 роки
Про затвердження районної Програми удосконалення системи надання медичної
допомоги хворим нефрологічного профілю у Запорізькому районі на 2018 – 2020
роки
Про районну програму сприяння розвитку матеріально-технічної бази, соціальної,
інформаційної та організаційної підтримки військових частин Збройних Сил
України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби
України, які дислокуються на території Запорізької області на 2018 – 2022 роки
Про затвердження районної цільової Програми захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018 – 2022 роки
Про районну цільову Програму розвитку архівної справи у Запорізькому районі на
2018 – 2022 роки
Про Програму зайнятості населення Запорізького району на 2018 – 2020 роки
Про затвердження нової редакції районної програми «Цукровий діабет» на 20182020 роки
Про Програму розвитку культури Запорізького району на 2018 - 2022 роки
Про затвердження районної Програми створення містобудівного кадастру
Запорізького району Запорізької області на 2018 – 2020 роки
Про звіт райдержадміністрації щодо виконання Комплексної програми розвитку
малого і середнього підприємництва в Запорізькому районі на 2017-2018 роки та
про Комплексну програму розвитку малого і середнього підприємництва в
Запорізькому районі на 2019-2020 роки
Про районну Програму соціального захисту пільгових категорій громадян
Запорізького району з надання інших передбачених законодавством пільг на 2019
– 2023 роки
Про Програму фінансової підтримки районної організації ветеранів України на
2019 – 2023 роки
Про районну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2019-2023 роки
Про програму розвитку вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги в
Запорізькому районі та фінансової підтримки комунального некомерційного
підприємства «Запорізька центральна районна лікарня» Запорізької районної ради
Запорізької області на 2019-2020 роки
Про програму розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Запорізькому
районі та підтримки комунального некомерційного підприємства «Запорізький
районний центр первинної медико-санітарної допомоги Запорізької районної ради
Запорізької області на 2020 рік
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27. Про звіт райдержадміністрації щодо виконання Програми соціально-економічного
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та культурного розвитку району за 2019 рік та про Програму соціальноекономічного та культурного розвитку району на 2020 рік
Про районну цільову програму «Призовна дільниця» на 2020 рік
Про районну цільову програму підтримки мобілізаційних заходів на території
Запорізького району на 2020 рік
Про районну цільову програму забезпечення громадської безпеки і профілактики
злочинності у Запорізькому районі, розвитку матеріально-технічної бази
Запорізького районного відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП України в
Запорізькій області на 2020 рік
Про районну цільову програму підтримки заходів територіальної оборони на
території Запорізького району на 2020 рік
Про районну цільову програму забезпечення державної безпеки, профілактики
правопорушень та розвитку матеріально – технічної бази Василівського
міжрайонного відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області
на 2020 рік
Про Цільову програму розвитку фізичної культури і спорту в Запорізькому районі
на 2020 рік
Про районну Програму соціальної підтримки ветеранів війни, праці, дітей війни,
осіб з інвалідністю, інших соціальних груп населення, що перебувають у складних
життєвих обставинах «Назустріч людям» на 2020 – 2025 роки
Про Програму організації діяльності з надання соціальних послуг фізичними
особами на 2020 рік по Запорізькому району
Про затвердження Програми підвищення якості та ефективності виконання
управлінських функцій місцевих органів виконавчої влади на території
Запорізького району на 2020 рік
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