
Фінансування заходів регіональних (комплексних) програм з обласного бюджету 
за І півріччя 2021 року

визначених в додатку №7 до рішення І сесії обласної ради VIІІ скликання від 24.12.2020 №7-1/20 "Про обласний бюджет на 2021 рік" 
із змінами, затвердженими рішенням IІ сесії обласної ради VIІІ скликання від 30.03.2021 №2-2/21 та рішенням IІІ сесії обласної ради

 VIІІ скликання від 30.06.2021 №139-3/21

№     
п/п

Назва головного 
розпорядника коштів Найменування програм

Затверджено 
обласною 
радою на 
2021 рік з 

урахуванням 
змін

Затверджен
о бюджетом 
на звітний 
період 2021 

року

1 Обласна рада

Регіональна програма фінансової підтримки 
обласного комунального підприємства "Центр 

комунального майна" на 2020-2024 роки
400,0 190,0

 Регіональна програма із забезпечення 
повноважень щодо управління майном спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
області на 2021-2023 роки

662,0 634,4



1 Обласна рада
 Регіональна програма сприяння розвитку 

громадянського суспільства, відзначення свят 
державного, регіонального, місцевого значення 
та здійснення представницьких, інших заходів у 

Чернівецькій області на 2021-2023 роки

190,0 80,0

Регіональна програма забезпечення 
інформаційних потреб населення області на 

2021-2023 роки
100,0 52,0

Регіональна програма розвитку міжнародного 
співробітництва Чернівецької області

 на 2021-2023 роки
65,0 35,0

2 Обласна державна 
адміністрація

Регіональна програма розвитку комунального 
підприємства «Дирекція з обслуговування майна 

спільної власності територіальних громад»   
на 2019-2021 роки

2 750,0 2 750,0

Програма підвищення ефективності виконання 
повноважень органами виконавчої влади щодо 
реалізації державної регіональної політики та 

впровадження реформ на 2019-2021 роки

970,0 493,6

 Програма впровадження електронного 
документообігу в Чернівецькій обласній 

державній адміністрації  на 2021-2023 роки
800,0 591,2



3
Департамент освіти і 

науки 
облдержадміністрації

Регіональна обласна програма "Вчитель" 
на 2013-2022 роки 900,0 900,0

Комплексна програма підвищення якості 
національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді Чернівецької області на 2017-2021роки       
490,0 490,0

Комплексна програма розвитку освітньої галузі 
Чернівецької області на 2018-2022 роки 1 100,0 1 100,0

Регіональна програма молодіжної політики у  
Чернівецькій області на 2021-2025 роки 2 585,0 2 585,0

 Регіональна програма оздоровлення та 
відпочинку дітей Чернівеької області на 2021-

2025 роки
2 087,2 2 087,2

Регіональна програма розвитку культури 
на 2020-2022 роки 12,8 0,0

4
Департамент охорони 

здоров’я 
облдержадміністрації

Комплексна Програма соціальної підтримки 
учасників АТО/ООС та членів їх сімей 

на 2020-2022 роки
1 000,0 501,1

Регіональна програма розвитку та підтримки 
обласних комунальних закладів охорони здоров’я 

на 2020-2022 роки 
96 846,1 62 937,5



5
Департамент соціального 

захисту населення 
облдержадміністрації

Програма розвитку соціальних послуг для сімей, 
дітей та молоді в Чернівецькій області 

на 2017-2021 роки 
146,9 68,7

Комплексна програма соціальної підтримки 
малозабезпечених верств населення "Турбота" 

на 2019-2021 роки
7 576,2 2 752,1

Комплексна Програма соціальної підтримки 
учасників АТО/ООС та членів їх сімей 

на 2020-2022 роки
1 768,2 519,6

Регіональна програма оздоровлення та 
відпочинку дітей Чернівецької області на 2021-

2025 роки
8 300,0 5 045,2

 Регіональна програма забезпечення житлом 
учасників бойових дій та членів сімей загиблих, 

які потребують поліпшення житлових умов
 на 2021-2022 роки 

2 000,0 1 400,0

6 Служба у справах дітей 
облдержадміністрації

Регіональна програма запобігання дитячій 
бездоглядності та розвитку сімейних форм 

виховання на 2017-2021роки
310,0 125,0



7 Управління культури 
облдержадміністрації

Комплексна програма охорони та збереження об’
єктів культурної спадщини Чернівецької області 

на 2018-2022 роки
2 000,0 2 000,0

Регіональної програми підтримки інститутів 
громадянського суспільства етнічного 
спрямування (національних меншин) 

Чернівецької області та української діаспори на 
2019-2021 роки

150,0 150,0

Регіональна програма розвитку культури 
на 2020-2022 роки 4 569,0 4 569,0

8
Управління молоді та 

спорту 
облдержадміністрації

Комплексна програма розвитку фізкультури і 
спорту на 2018-2021 роки 9 525,1 4 752,3

Регіональна програма молодіжної політики у 
Чернівецькій області на 2021-2025 роки 400,0 156,5

9

Управління житлово-
комунального 
господарства 

облдержадміністрації

Регіональна програма часткового відшкодування 
відсоткових ставок за заученими кредитами, що 

надаються  фізичним  особам, об’єднанням 
співвласників багатоквартирних будинків та 

житлово-будівельним кооперативам Чернівецької 
області на заходи з підвищення 

енергоефективності на 2020-2022 роки

300,0 250,0



10 Департамент комунікацій 
облдержадміністрації

Регіональна програма сприяння розвитку 
громадянського суспільства, відзначення свят 

державного, регіонального, місцевого значення 
та здійснення представницьких, інших заходів у 

Чернівецькій області на 2021-2023 роки

1 400,0 620,0

 Регіональна програма забезпечення 
інформаційних потреб населення області на 

2021-2023 роки
1 500,0 870,0

Регіональна програма розвитку міжнародного 
співробітництва Чернівецької області 

на 2021-2023 роки
400,0 320,0

11

Управління 
агропромислового 

розвитку 
облдержадміністрації

Комплексна програма розвитку земельних 
відносин у Чернівецькій області 

на 2017-2021 роки
666,2 541,5

Комплексна програма підтримки розвитку 
сільського господарства Чернівецької області 

на 2017-2022 роки
500,0 300,0

 Комплексна програма «Власний дім» 
на 2021-2025 роки 3 600,0 1 804,0



12
Департамент 

регіонального розвитку 
облдержадміністрації

Регіональна програма фінансової підтримки 
установи "Агенція регіонального розвитку 
Чернівецької області" на 2020-2023 роки 

1 000,0 500,0

 Комплексна програма розвитку малого та 
середнього підприємництва у Чернівецькій 

області 
на 2021-2022 роки

1 000,0 539,0

 Комплексна програма розвитку туризму в 
Чернівецькій області на 2021-2023 роки 1 000,0 461,0

13
Управління екології та 

природних ресурсів 
облдержадміністрації

Комплексна програма з охорони навколишнього 
природного середовища "Екологія" у 

Чернівецькій області на 2019-2021 роки
3 756,0 2 863,3

14
Управління цивільного

 захисту населення 
облдержадміністрації

 Регіональна  програма розвитку цивільного 
захисту, забезпечення пожежної безпеки та 

запобігання і реагування на надзвичайні ситуації 
в Чернівецькій області на 2021-2023 роки

800,0 480,0

15 Департамент фінансів 
облдержадміністрації 

Програма підвищення ефективності виконання 
повноважень органами виконавчої влади щодо 
реалізації державної регіональної політики та 

впровадження реформ на 2019-2021 роки

4 300,0 4 300,0



х Разом х 167 925,7 110 814,2

















































































Фінансування заходів регіональних (комплексних) програм з обласного бюджету 
за І півріччя 2021 року

визначених в додатку №7 до рішення І сесії обласної ради VIІІ скликання від 24.12.2020 №7-1/20 "Про обласний бюджет на 2021 рік" 
із змінами, затвердженими рішенням IІ сесії обласної ради VIІІ скликання від 30.03.2021 №2-2/21 та рішенням IІІ сесії обласної ради

 VIІІ скликання від 30.06.2021 №139-3/21

Профінансо
вано за 
звітний 

період 2021 
рік

% 
фінансування 

до 
затвердженог

о плану на 
звітний період 

2021 року

111,0 58,4

576,2 90,8



63,2 79,0

8,5 16,3

0,0 0,0

2 750,0 100,0

211,1 42,8

0,0 0,0



900,0 100,0

277,5 56,6

185,3 16,8

997,3 38,6

51,3 2,5

0,0 0,0

164,1 32,7

41 102,5 65,3



67,4 98,1

1 498,8 54,5

360,2 69,3

105,0 2,1

0,0 0,0

111,3 89,0



0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

3 962,3 83,4

60,5 38,7

241,2 96,5



9,3 1,5

83,4 9,6

19,6 6,1

0,0 0,0

81,9 27,3

825,0 45,7



500,0 100,0

0,0 0,0

34,9 7,6

0,0 0,0

240,0 50,0

535,2 12,4



56 134,0 50,7














































































































































































