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У відповідь на Ваш запит на інформацію від 26.01.2020 року, 
зареєстрований в Петриківській райдержадміністрації 27.01.2020 року за № 2, 
повідомляємо.

Відповідно до статті 1 Закону України “Про доступ до публічної 
інформації” (далі -  Закон) публічна інформація -  це відображена та 
задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що 
була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних 
повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка 
знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників 
публічної інформації, визначених Законом.

Запит на інформацію -  це прохання особи до розпорядника інформації 
надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні (частина 1 статті 
19 Закону).

Враховуючи вищезазначене, надаємо запитувану Вами інформації, а саме: 
перелік діючих бюджетних програм, які діяли з 2014 року по теперішній час в 
Петриківській районній державній адміністрації.

Додаток: на 3 арк. в 1 прим.

ПОЛІМЕРНИЙ ВАСИЛЬ

Про розгляд запиту 
на інформацію

Шановний Василю!

З повагою
голова райдержадміністрації Ю.Я. ФАЙЗУЛЛІНА

Левечко 2 27 55



РАЙОННІ ПРОГРАМИ, ЯКІ ПРИЙНЯТІ ПЕТРИКІВСЬКОЮ 
РАЙОННОЮ РАДОЮ ТА ЗНАХОДЯТЬСЯ НА 

КОНТРОЛІ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ РАЙОННОЇ РАДИ

1) № 293 -  33/ІУ від 22.12.2005 р.
«Про Програму «Питна вода Петриківщини» на 2006 -  2020 роки».
№ 309 -  37/УІ від 30.10.2014 -  про внесення змін...
2) № 61-10/УІ від 05.08.2011 «Про Програму розвитку земельних відносин і 
охорони земель у Петриківському районі на 2011 -  2015 роки». До 2018 року- 
продовжено.
№ 139 -  17/УІ від 27.04.2012 -  про внесення змін.. .
№ 168-21/УІ від 10.10.2012 -  про внесення змін.. .
№ 66-10/УІІ від 27.07.2016 -  про внесення змін...
№ 118-15/УІІ від 28.02.2017 -  про внесення змін.. .
№ 244-26/УІІ від 14.12.2018 -про внесення змін.. .Продовжено до 2021 року.
3) №118-15/УІ від 27.01.2012 «Про Програму розвитку місцевого 
самоврядування у Петриківському районі на 2012-2016 роки».
№ 102 -  13/УІІ від 20.12.2016 -  про внесення змін та продовження терміну дії до 
2021 року.
4) №119-15/УІ від 27.01.2012 «Про Програму сприяння громадянській 
активності у розвитку території на 2012-2016 роки».
№ 103 -  13/УІІ від 20.12.2016 -  про внесення змін та продовження терміну дії до 
2021 року.
5) №137-17/УІ від 27.04,2012 «Про Програму розвитку сімейної та тендерної 
політики у Петриківському районі на 2012-2021 роки».
6) №150-19/УІ від 19.06.2012 «Про районну цільову соціальну програму Молодь 
Петриківщини на 2012-2021 роки».
№ 59 -  8/УИ від 24.05.2016 -про внесення змін...
7) №164-21/УІ від 10.10.2012 «Про затвердження Програми поводження з 
твердими побутовими відходами в Петриківському районі на 2012-2015 роки» 
продовжено до 2020 року (№ 355-42/УІ від 07.08.2015).
№ 209 -  26/УІ від 03.04.2013 -  про внесення змін....
№ 289 -  35/УІ від 27.06.2014 - про внесення змін...
№ 355-42/УІ від 07.08.2015 -  про внесення змін ...
8) №192-24/УІ від 25.12.2012 «Про районну цільову соціальну програму «Освіта 
Петриківщини на 2013-2017 роки».
№ 270 -  33/УІ від 03.02.2014 -  внесення змін та звіт....
№ 9-3/УІІ від 09.12.2015 -  про внесення змін....
№ 80-11/УІІ від 19.10.2016 -  про внесення змін....



№ 94-12/УІІ від 29.11.2016 -  про внесення змін....
№ 121-15/УІІ від 28.02.2017 -про внесення змін....
№ 174-19/УІІ від 06.12.2017 -  про внесення змін та продовжено термін до 2020 
року
№ 229 -  25/УІЇ від 08.11.2018 -  про внесення змін....
№ 259 -  29/УІІ від 17.04.2018 -  про внесення змін....
9) №282 -  34/УІ від 24.04.2014 «Про Програму оздоровлення та відпочину дітей 
Гіетриківського району у 2014 -  2021 роки».
10) № 341 -  40/УІ від 26.02.2015 «Про Програму з енергозбереження, розвитку 
та реконструкції систем теплопостачання, модернізації систем 
теплозабезпечення Петриківського району на 2015 -  2020 роки».
№ 60 -  8/УІІ від 24.05.2016 -  про внесення змін...
№ 117 -  15/УІІ від 28.02.2017-про внесення змін...
11) № 15 -  4/УІІ від 23.12.2015 «Про Програму захисту прав дітей та розвитку 
сімейних форм виховання у Петриківському районі на 2016 -  2020 роки».
№ 23 -  5/УІІ від 12.02.2016 -  про внесення змін...
№ 246 -  26/УІІ від 14.12.2018 -  про внесення змін...
№ 288 - 33/УІІ від 18.12.2019 -  про внесення змін....
12) № 36 -  6/УІІ від 24,03.2016 «Про районну комплексну Програму правової 
освіти населення на 2016 -  2020 роки».
13) № 37 -  6/УІІ від 24.03.2016 -  «Про Програму розвитку культури у 
Петриківському районі на 2016 -  2020 роки».
14) № 52-8/УІІ від 24.05.2016 -  «Про районну комплексну програму (стратегію) 
екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 -  2025 роки.
15) № 56 -  8/УІЇ від 24.05.2016 -  «Про районну Програму забезпечення 
громадського порядку та громадської безпеки на період до 2020 року».
№ 104-13/УЇЇ від 20.12.2016 -  про внесення змін....
16) № 69-10/УІІ від 27.07.2016 -  «Про Програму впровадження державної 
політики органами влади у Петриківському районі на 2016 -  2020 роки».
№ 96-12/УІІ від 29.11.2016 -  про внесення змін....
№ 124-15/УІІ від 28.02.2017 -  про внесення змін....
17) № 77 -  11/УІІ від 19.10.2016 -  «Про Програму створення та використання 
матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру та їх наслідків у Петриківському районі 
до 2022 року».
18) № 115 -  15/УП від 28.02.2017 -  Про Цільову соціальну комплексну програму 
розвитку фізичної культури і спорту в Петриківському районі до 2021 року.
№ 173-19/УІІ від 06.12.2017 -  про внесення змін....
№ 245-26/УП від 14.12.2018 -  про внесення змін....



19) № 138-16/УII від 17.05.2017 -  Про цільову програму захисту населення і 
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 
забезпечення пожежної безпеки Петриківського району на 2017 -  2020 роки.
20) № 190 -  21/УІІ від 20.02.2018 -  Про Програму розвитку малого та середнього 
підприємництва у Петриківському районі на 2018 -  2020 роки.
21) № 198 -  22/УІІ від 12.04.2018 -  Про Програму зайнятості населення 
Петриківського району на 2018 -  2022 роки.
22) № 199 -  22/УІІ від 12.04.2018 -  Про Програму безоплатної правової 
допомоги населенню Петриківського району на 2018 -  2020 роки.
23) № 200 -  22/УІІ від 12.04.2018 -  Про Програму відродження, збереження та 
розвитку петриківського розпису та інших народних промислів у 
Петриківському районі на 2018 -  2020 роки.
24) № 210 -  23/УІІ від 06.07.2018 - Про Програму створення та ведення 
містобудівного кадастру Петриківського району на 2018 -  2020 роки.
25) № 228 -  25/УІІ від 08.11.2018 -  Про Програму «місцевих стимулів» для 
медичних працівників у Петриківському районі на 2019 -  2020 роки.
№ 271-31/УІІ від 01.10.2019 -  про внесення змін....
26) № 241 -  26/УІІ від 14.12.2018 -  Про Програму містобудівної діяльності у 
Петриківському районі на 2019 -  2022 роки.
27) № 242 -  26/УІІ від 14.12.2018 — Про Програму надання фінансової підтримки 
районним комунальним підприємствам та установам, що належать до спільної 
власності територіальних громад району, на 2019 -  2021 роки.
28) № 277 -  32/УІІ від 21.11.2019 -  Про Програму «Здоров’я населення 
Петриківського району на 2020 -  2024 роки».
29) № 278 -  32/УІІ від 21.11.2019 -  Про Програму організації пасажирських 
перевезень в межах Петриківського району 2019 -  2020 роки.
30) № 285 -  33/УІІ від 18.12.2019 -  Про програму соціально-економічного та 
культурного розвитку району на 2020 рік.
31) № 287- 33/УІІ від 18.12.2019 -  Про Комплексну програму соціального 
захисту населення Петриківського району на 2020 рік.
32) № 300- 33/УІІ від 18.12.2019 -  Про районну програму «Електронна 
Петриківщина» на 2020 рік.


