УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ
Про затвердження обласної комплексної програми
соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки
«Соціальний захист населення в Одеській області»
Відповідно до п. 16 частини першої ст. 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», з метою посилення соціального захисту та
медичного забезпечення ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю та інших
малозабезпечених верств населення обласна рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити обласну комплексну програму соціальної підтримки
населення на 2018-2020 роки «Соціальний захист населення в Одеській області»
(далі – Програма), що додається.
2. Рекомендувати:
2.1. Районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам
міських рад міст обласного значення та виконавчим комітетам рад об’єднаних
територіальних громад розробити і подати на затвердження відповідним радам
місцеві програми соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки.
2.2. Одеській обласній державній адміністрації при підготовці проектів
рішень обласної ради про обласний бюджет Одеської області на 2018-2020 роки
передбачити кошти на фінансування заходів, визначених Програмою.
2.3. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації,
районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам міських рад міст
обласного значення інформувати про хід виконання Програми Департамент
соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації щоквартально
до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, для узагальнення та
інформування обласної ради до 20 числа місяця, наступного за звітним
періодом.
2.4. Протягом строку дії Програми Департамент соціальної та сімейної
політики обласної державної адміністрації надає звіт про виконання Програми
Департаменту економічної політики та стратегічного планування обласної
державної адміністрації до 15 липня та 15 лютого.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної
ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики; з питань освіти, науки,
молодіжної політики, спорту, культури та туризму; з питань бюджету,
фінансово-економічної політики та банківської діяльності.
1.
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Додаток до
рішення обласної ради
від 21 грудня 2017 року
№ 578-VII

ОБЛАСНА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
ПІДТРИМКИ НАСЕЛЕННЯ НА 2018-2020 РОКИ
«СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ»
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Відповідно до пункт 16 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», закони України «Про державні соціальні стандарти
та державні соціальні гарантії», «Про соціальні послуги», «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні», «Про охорону дитинства», «Про реабілітацію інвалідів в
Україні», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших
громадян похилого віку в Україні», стратегії економічного та соціального
розвитку Одеської області до 2020 року, затвердженої рішенням Одеської
обласної ради від 21.12.2015 № 32-VII.
1. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма
В Одеській області на 01.10.2017 на обліку в управліннях соціального
захисту перебувають: 56563 ветеранів війни, у т.ч.: учасників бойових дій –
24554 особи, інвалідів війни – 6367 осіб, учасників війни - 15393 особи, членів
сімей загиблих (померлих) ветеранів війни – 10249 осіб; 7080 осіб, які
постраждали від Чорнобильської катастрофи; 85 жертв політичних репресій.
Незважаючи на те, що держава докладає зусиль по соціальному захисту
осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують допомоги,
залишається ще ряд проблем, які потребують розв’язання на місцевому рівні, в
тому числі і за рахунок обласного бюджету.
Обласна комплексна програма підтримки населення на 2018-2020 роки
«Соціальний захист населення в Одеській області» (далі – Програма) – це
комплекс заходів, які реалізуються з метою надання додаткових соціальних
гарантій, не передбачених законодавством України, для різних малозахищених
категорій населення для посилення їх соціального захисту та медичного
забезпечення.
2. Мета Програми
Метою обласної Програми є підвищення підвищення рівня життя
соціально незахищених верств населення Одеської області, якості соціальних
послуг, спрямованих на поліпшення життєзабезпечення ветеранів війни та праці;
створення умов для подолання бідності та забезпечення належної підтримки,
матеріального стану зазначених категорій громадян; формування у суспільстві
гуманного шанобливого ставлення до різних малозахищених категорій
населення; популяризація сімейних традицій і сімейних цінностей, підвищення
престижу благодійності.
3. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та
джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми
Вирішення питань соціального захисту осіб пільгових категорій та
соціально незахищених верств населення, які потребують соціальної підтримки
шляхом реалізації комплексу взаємопов’язаних заходів структурними
підрозділами обласної державної адміністрації, виконавчими комітетами міст
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обласного значення, райдержадміністраціями, державними соціальними
фондами, громадськими, волонтерськими та благодійними організаціями за
рахунок бюджетів усіх рівнів, а також інших джерел, не заборонених чинним
законодавством України.
Реалізація Програми також передбачає:
- залучення представників громадськості до участі у конкурсі соціального
замовлення щодо надання додаткових соціальних послуг різним малозахищеним
категоріям населення;
- популяризацію сімейних традицій, забезпечення якісного оздоровлення
та відпочинку дітей.
Створити допоміжні органи (координаційні ради, робочі групи, комісії,
тощо) як засіб реалізації програми.
Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів
обласного, районних, міських (міст обласного значення) бюджетів та бюджетів
об’єднаних територіальних громад із залученням інших джерел фінансування, не
заборонених законодавством (додаток 2 до Програми).
Щорічно при формуванні обласного бюджету планується передбачати,
виходячи з фінансових можливостей, цільові кошти для забезпечення виконання
заходів Програми.
З метою системного аналізу реалізації Програми проводиться
щоквартальний моніторинг виконання передбачених заходів.
Програма реалізується протягом 2018 – 2020 років.
4. Напрями діяльності та заходи Програми
З метою реалізації Програми визначено пріоритетні напрями та заходи, а
також відповідальних за дотримання термінів їх виконання, джерела та обсяги
фінансування з розподілом на відповідні періоди (згідно з додатком 3).
5. Очікувані результати та ефективність програми
Виконання програми сприятиме забезпеченню:
- соціальної та матеріальної підтримки осіб з інвалідністю та ветеранів
війни, учасників бойових дій, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;
- надання матеріальної допомоги мешканцям Одеської області, які
опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин;
- надання фінансової підтримки малозабезпеченим верствам населення з
числа одиноких пенсіонерів та ветеранів, осіб з інвалідністю, багатодітних сімей
та сімей з дітьми з інвалідністю з метою їх соціальної підтримки;
- оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та
підтримки;
- санаторно-курортне оздоровлення пільгових категорій громадян;
- фінансову підтримку громадських організацій для ведення статутної
діяльності та надання додаткових соціальних послуг.
Передбачено охопити заходами програми: 500 багатодітних родин, 100
сімей, що виховують дітей з розумовою відсталістю, 1810 інвалідів з числа
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учасників бойових дій Другої Світової війни та у Республіці Афганістан і інших
країнах, а також на Сході України, 510 сімей загиблих (померлих) військових, які
брали участь у бойових діях в Республіці Афганістан та на Сході України, 230
дітей учасників АТО, 85 колишніх політв’язнів та репресованих, 380 сімей
загиблих (померлих) осіб, смерть яких пов’язана з Чорнобильською
катастрофою, 2125 дітей, які потребують оздоровлення.
6. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Поточний контроль за ходом реалізації програми здійснює Департамент
соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації щоквартально.
Контроль за виконанням рішення здійснює постійна комісія обласної ради з
питань охорони здоров’я та соціальної політики.
Після закінчення встановленого строку виконання Програми, не пізніше ніж
у двомісячний строк, Департамент соціальної та сімейної політики
облдержадміністрації складає підсумковий звіт про результати її виконання та
подає його на розгляд Одеської обласної ради разом із пояснювальною
запискою.
Протягом строку дії Програми Департамент соціальної та сімейної політики
обласної державної адміністрації надає звіт про виконання Програми
Департаменту економічної політики та стратегічного планування обласної
державної адміністрації до 15 липня та 15 лютого.

Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ
обласної комплексної програми соціальної підтримки населення
на 2018-2020 роки «Соціальний захист населення в Одеській області»
1.
2.

Ініціатор розроблення
Програми
Розробник Програми

Департамент соціальної та сімейної політики обласної
державної адміністрації
Департамент соціальної та сімейної політики обласної
державної адміністрації

3.
4.

Співрозробники Програми
Відповідальний виконавець
Програми

5.

Учасники Програми

Одеська обласна рада, Департаменти обласної
державної адміністрації: соціальної та сімейної
політики, освіти і науки;
Служба у справах дітей обласної державної
адміністрації,
Обласний центр у справах дітей сім'ї та молоді
Районні державні адміністрації, виконавчі комітети
міських рад міст обласного значення

6.

Термін реалізації Програми

2018-2020 роки

7.

Перелік бюджетів, які
беруть участь у виконанні
Програми
Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації Програми, всього
(тис. грн.), у тому числі:
Кошти державного
бюджету, тис. грн.
Кошти обласного бюджету,
тис. грн.
Кошти районних, міських
(міст обласного значення)
бюджетів, тис. грн.
Кошти бюджетів сіл, селищ,
міст районного значення,
тис. грн.
Кошти небюджетних
джерел

Обласний, районні, міські бюджети
об’єднаних територіальних громад

8.

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

Департамент соціальної та сімейної політики обласної
державної адміністрації

261938,00 тис. грн.

261938,00 тис. грн.

та

бюджети

Додаток 2
до Програми

Ресурсне забезпечення регіональної програми
обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки
"Соціальний захист населення в Одеській області"
Обсяг коштів, які пропонується
залучити на виконання
програми
Усього
державний бюджет
місцевий бюджет, у тому числі:
- обласний бюджет
-районні, міські (міст обласного
значення) бюджети
- бюджети сіл, селищ, міст
районного значення
кошти небюджетних джерел

І
2018

Етапи виконання програми (у тис. грн.)
ІІ
2019
75566,00
87146,00

75566,00
75 566,00

87146,00
87 146,00

Усього витрат на виконаня
програми (тис. грн.)

ІІІ
2020
99226,00

261938,00
0,00

99226,00
99 226,00

261938,00
261938,00

0,00
0,00
0,00

Додаток 3
до Програми
НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ
обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки "Соціальний захист населення в Одеській області"
Орієнтовні обсяги фінансування,
Джерела
тис. грн
Перелік заходів Програми
Виконавці
фінансуОчікуваний результат
Всього
2018
2019
2020
вання
І Соціальний захист
Одеська обласна рада
обласний
7 500,00
бюджет
60 000,00
20 000,00
25000,00
1.1. Надання матеріальної допомоги мешканцям Департамент соціальної та сімейної обласний
Матеріальна підтримка осіб з числа населення
7
500,00
політики обласної державної
бюджет
Одеської області, які опинилися у скрутному
Одеської області, які опинилисяу скрутному
адміністрації, районні державні
становищі внаслідок непередбачених обставин,
становищі внаслідок непередбачених обставин за
адміністрації, виконавчі комітети
за рахунок коштів обласного бюджету
особистими заявами
Обсяг коштів на відповідний рік визначається
міських рад міст обласного значення місцеві
бюджети
рішенням про місцевий бюджет
Районні державні адміністрації,
1.2. Надання щоквартально додаткової адресної виконавчі комітети міських рад міст
обласного значення
матеріальної допомоги багатодітним сім’ям, які
місцеві
виховують п’ять і більше неповнолітніх дітей (у
бюджети
віці до 18 років)

1.3. Надання щоквартальної підтримки сім'ям,
які виховують дітей з розумовою відсталістю

Районні державні адміністрації,
виконавчі комітети міських рад міст місцеві
обласного значення
бюджети

Районні державні адміністрації,
1.4. Надання щоквартальної підтримки сім'ям,
які виховують дітей з інвалідністю (важкі форми виконавчі комітети міських рад міст місцеві
обласного значення
захворювання), окрім дітей зазначених у пункті
бюджети
1.3.

1.5. Надання щомісячних довічних стипендій
громадянам віком старше 100 років

Департамент соціальної та сімейної
політики обласної державної
адміністрації, районні державні обласний
адміністрації, виконавчі комітети бюджет
міських рад міст обласного значення

Районні державні адміністрації,
1.6. Надання адресної одноразової матеріальної
виконавчі
комітети міських рад міст місцеві
допомоги на привітання осіб, яким
бюджети
обласного
значення
виповнюється 100 і більше років
Департамент соціальної ат сімейної
1.7. Надання щомісячних стипендій інвалідам
політики обласної державної
війни та учасникам бойових дій Другої світової
адміністрації, районні державні
війни, інвалідам війни, учасникам бойових дій, адміністрації, виконавчі комітети
інвалідам 1 групи загального захворювання у міських рад міст обласного значення
Республіці Афганістан та бойових дій на
території інших країн

обласний
бюджет
місцеві
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається
рішенням про місцевий бюджет

Матеріальна підтримка 500 багатодітних сімей у
розмірі 1000 грн. щокварталу

Обсяг коштів на відповідний рік визначається
рішенням про місцевий бюджет

Матеріальна підтримка 100 сімей, які виховують
дітей з розумовою відсталістю, у розмірі 500 грн

Обсяг коштів на відповідний рік визначається
рішенням про місцевий бюджет

Матеріальна підтримка 100 сімей,які виховують
дітей з інвалідністю (важкі форми захворювання)

2 520,00

840,00

840,00

840,00

Обсяг коштів на відповідний рік визначається
рішенням про місцевий бюджет

42 840,00

10 200,00

14 280,00

18360,00

Обсяг коштів на відповідний рік визначається
рішенням про місцевий бюджет

Матеріальна підтримка 70 осіб, які досягли 100річного віку, у розмірі 1000 грн.

Грошова підтримка сторічних громадян

Підвищення рівня матеріального забезпечення
1700 ветеранів війни. У 2018 році - 500 грн., у 2019
році - 700 грн., у 2020 році - 900 грн. щомісячно

Департамент соціальної та сімейної
обласний
політики обласної державної
1.8. Надання щомісячної допомоги сім’ям
бюджет
адміністрації,
районні
державні
загиблих (померлих) військових, які брали
адміністрації, виконавчі комітети
участь в бойових діях у Республіці Афганістан
міських рад міст обласного значення місцеві
та інших країнах
бюджети
1.9. Надання щомісячної матеріальної допомоги
одному з членів сім'ї на
кожну дитину Департамент соціальної та сімейної
військовослужбовців
та
працівників політики облдержадміністрації,
правоохоронних
органів
на
період
їх районні державні адміністрації,
перебування у зоні антитерористичної операції виконавчі комітети міських рад
на Сході України

обласний
бюджет

1.10. Надання щомісячної допомоги сім'ям
загиблих (померлих), учасників АТО, сім'ям
Департамент соціальної та сімейної
захоплених у полон або оголошених зниклими
політики облдержадміністарції,
без вісті військових, у т.ч. співробітників
районні державні адміністрації,
правоохоронних органів, які брали участь у
виконавчі комітети міських рад
проведенні антитерористичної операції на
Сході України

обласний
бюджет

1.11. Надання щомісячної стипендії особам з
інвалідністю з числа військовослужбовців, Департамент соціальної та сімейної
воїнів-добровольців
та
співробітників політики облдержадміністрації,
правоохоронних органів, які брали участь у районні державні адміністрації,
проведенні антитерористичної операції на виконавчі комітети міських рад
Сході України

обласний
бюджет

Департамент соціальної та сімейної
1.12. Щорічні виплати до Дня Перемоги
політики обласної державної
інвалідам війни та учасникам бойових дій
адміністрації, районні державні
Другої світової війни та жертвам нацистських
адміністрації, виконавчі комітети
переслідувань
міських рад міст обласного значення
1.13. Надання щорічної одноразової допомоги
до Дня Перемоги учасникам Другої світової
війни

1.14. Надання щоквартально матеріальної
допомоги колишнім політв’язням і
репресованим

місцеві
бюджети

місцеві
бюджети

місцеві
бюджети
обласний
бюджет

20 520,00

5 472,00

6 840,00

8208,00

Обсяг коштів на відповідний рік визначається
рішенням про місцевий бюджет
2484,00

828,00

828,00

828,00

Обсяг коштів на відповідний рік визначається
рішенням про місцевий бюджет

9360,00

3120,00

3120,00

1320,00

1320,00

1 350,00

1 350,00

1350,00

місцеві
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається
рішенням про місцевий бюджет

Районні державні адміністрації,
виконавчі комітети міських рад міст місцеві
обласного значення
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається
рішенням про місцевий бюджет

Департамент соціальної та сімейної
обласний
політики обласної державної
адміністрації, районні державні бюджет
адміністрації, виконавчі комітети
міських рад міст обласного значення місцеві
бюджети

1 020,00

340,00

340,00

Додаткова соціальна допомога на вирішення
соціально-побутових питань по 2000 грн. (130
сімей) щомісячно.

1320,00

Обсяг коштів на відповідний рік визначається
рішенням про місцевий бюджет

4 050,00

Надання щомісячної матеріальної допомоги 230
дітям 150 військовослужбовців та працівників
правоохоронних органів на період знаходення в
зоні антитерористичної операції на кожну дитину
у розмірі по 300 грн.

3120,00

Обсяг коштів на відповідний рік визначається
рішенням про місцевий бюджет

3960,00

Щомісячна матеріальна підтримка 380 сімей
загиблих (померлих) військових області. У 2018
році - 1200 грн., у 2019 році - 1500 грн., у 2020 році
- 1800 грн. щомісячно

340,00

Обсяг коштів на відповідний рік визначається
рішенням про місцевий бюджет

Додаткова соціальна допомога на вирішення
соціально-побутових питань по 1000 грн. (110
осіб) щомісячно.

Надання матеріальної допомоги 450 інвалідам
війни, учасникам бойових дій та жертвам
нацистських переслідувань у розмірі 3000 грн.
Надання матеріальної допомоги 9800 учасникам
війни (учасникам трудового фронту). У 2018 році 300 грн., у 2019 році - 400 грн., у
2020 році - 500 грн.
Матеріальна підтримка громадян, які постраждали
від політичних репресій та були реабілітовані, у
кількості 85 осіб по 1000 грн. щоквартально.

Районні державні адміністрації,
виконавчі
комітети міських рад міст
1.15. Надання щоквартальної цільової адресної
обласного значення
допомоги громадянам Одеської області,
місцеві
постраждалим внаслідок Чорнобильської
бюджети
катастрофи 1 категорії 1 групи інвалідності,
пенсія яких не перевищує 4000 грн.
Департамент соціальної та сімейної
обласний
політики обласної державної
1.16. Надання щоквартальної цільової адресної
бюджет
адміністрації, районні державні
допомоги сім'ям загиблих (померлих) осіб,
адміністрації, виконавчі комітети
смерть яких пов'язана з Чорнобильською
міських рад міст обласного значення місцеві
катастрофою
бюджети
Районні державні адміністрації,
1.15. Надання щорічної одноразової цільової виконавчі комітети міських рад міст
місцеві
обласного значення
адресної допомоги сім'ям загиблих (померлих)
бюджети
співробітників правоохоронних органів
Департамент соціальної та сімейної
політики обласної державної
адміністрації,
районні державні
1.16. Придбання щоквартальних продуктових
адміністрації,
виконавчі
комітети
кошиків для: інвалідів війни з числа учасників
міських
рад
міст
обласного
значення
АТО, сімей загиблих (померлих) учасників
АТО, інвалідів війни та учасникам бойових дій
Другої світової війни, колишніх неповнолітніх
(яким на момент ув’язнення не виповнилось 18
років), в’язнів концентраційних таборів, гетто,
інших місць примусового тримання, створених
нацистською Німеччиною в період Другої
світової війни, дітей, які народилися в місцях
обласний
примусового тримання їх батьків; колишніх
бюджет
малолітніх (яким на момент ув’язнення не
виповнилось 14 років), в’язнів концентраційних
таборів, гетто, інших місць примусового
тримання, визнаних інвалідами від загального
захворювання, трудового каліцтва та інших
причин, інвалідів війни, учасників бойових дійінвалідів 1 групи загального захворювання у
Республіці Афганістан та бойових дій на
території інших країн

1.17. Проведення святкових та урочистих
Департамент соціальної та сімейної
заходів (після попереднього узгодження заходу
обласний
політики обласної державної
з постійною комісією обласної ради з питань
бюджет
адміністрації
охорони здоров'я та соціальної політики)
1.18. Організація надання соціальнопедагогічної послуги "Університет третього
віку"

Районні державні адміністрації,
місцеві
виконавчі комітети міських рад міст
бюджети
обласного значення

Обсяг коштів на відповідний рік визначається
рішенням про місцевий бюджет

1 824,00

456,00

608,00

760,00

Обсяг коштів на відповідний рік визначається
рішенням про місцевий бюджет

Обсяг коштів на відповідний рік визначається
рішенням про місцевий бюджет

Щомісячна адресна цільова допомога 300 особам
Одеської
області, постраждалим внаслідок
Чорнобильської катастрофи 1 категорії. У 2018
році - 500 грн., у 2019 році - 700 грн., у 2020 році 900 грн.
Щоквартальна адресна цільова допомога 380
сім'ям загиблих (померлих) осіб, постраждалим
внаслідок Чорнобильської катастрофи.
У 2018
році - 300 грн., у 2019 році - 400 грн., у 2020 році 500 грн.
Адресна цільова допомога 100 сім'ям загиблих
(померлих) співробітників правоохоронних органів
у розмірі 3000 грн.

12 300,00

4 100,00

4 100,00

4100,00

Придбання щомісячних продуктових кошиків для
2500 осіб зазначених категорій громадян. Вартість
продуктового набору не більше 400 грн. Доставка
продуктових наборів у сумі 100,0 тис. грн. на рік.

2 400,00

800,00

800,00

800,00

Відзначення загальнодержавних свят

Обсяг коштів на відповідний рік визначається
рішенням про місцевий бюджет

Організація і забезпечення роботи "Університет
третього віку"

1.19. Надання пільг з оплати послуг зв'язку
пільговим категоріям громадян відповідно до
чинного законодавства

1.20. Формування єдиної бази даних та
"Паспорта здоров'я" ветеранів Другої світової
війни, ветеранів війни в Республіці Афганістан
та інших країнах

Районні державні адміністрації,
місцеві
виконавчі комітети міських рад міст
бюджети
обласного значення
Департамент охорони здоров'я
обласної державної адміністрації,
районні державні адміністрації,
виконавчі комітети міст обласного
значення

Департамент соціальної та сімейної
1.20. Забезпечення окремих категорій населення політики обласної державної
технічними та іншими засобами реабілітації адміністрації, рай (міськ) управління
соціального захисту населення

-

-

Обсяг коштів на відповідний рік визначається
рішенням про місцевий бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Покращання медичного обслуговування зазначеної
категорії громадян

-

Забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з
інвалідіністю технічними засобами реабілітації та
протезно-ортопедичними виробами; осіб похилого
віку, жінок після мастектомії, дітей до 18 років
протезними виробами

УСЬОГО, у
163 278,00
43 826,00
54 426,00
65 026,00
т.ч.:
обласний
Всього за напрямком:
163 278,00
43 826,00
54 426,00
65 026,00
бюджет
місцеві
Обсяг коштів на відповідний рік визначається
бюджети
рішенням про місцевий бюджет
ІІ Оздоровлення окремих категорій населення, у тому числі дітей
Департамент соціальної та сімейної
політики обласної державної
адміністрації, районні державні обласний
2.1. Надання одноразової матеріальної допомоги
9 000,00
3 000,00
3 000,00
3000,00
адміністрації, виконавчі комітети бюджет
або відшкодування вартості санаторнокурортного лікування у санаторіях Одещини міських рад міст обласного значення
осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи 1-3 категорії, ветеранів війни, сім'ї
загиблих (померлих) в АТО, інвалідів
загального захворювання, дітей-інвалідів та
місцеві
Обсяг коштів на відповідний рік визначається
інвалідів з дитинства у супроводі одного з
бюджети
рішенням про місцевий бюджет
батьків (за необхідності) однин раз у рік за
рахунок одного з бюджетів (не більше 7000 грн.)

Районні державні адміністрації,
2.2. Надання одноразової матеріальної допомоги виконавчі комітети міських рад міст
обласного значення
або відшкодування вартості оздоровлення та
місцеві
відпочинку дітей, які потребують особливої
бюджети
соціальної уваги та підтримки (не більше ніж
7000 грн.)
2.3. Організація оздоровлення дітей, які
перебувають в дитячих будинках-інтернатах
системи соціального захисту

Департамент соціальної та сімейної
обласний
політики обласної державної
бюджет
адміністрації

Обсяг коштів на відповідний рік визначається
рішенням про місцевий бюджет

2 100,00

600,00

700,00

Забезпечення пільгових категорій громадян
соціальними гарантіями, згідно з чинним
законодавством, не передбаченими у державнму
бюджеті

800,00

Щорічно оздоровлювати
пільгових катгорій

близько

420

осіб

Щорічно оздоровлювати: у 2018 році - 2000 дітей,
у 2019 році - 2500 дітей, у 2020 році - 3000
дітей.

Щорічно оздоровлювати близько 125 осіб

Департамент освіти і науки обласної
державної адміністрації, районні обласний
державні адміністрації, виконавчі бюджет
2.4. Організація оздоровлення дітей соціально- комітети міських рад міст обласного
незахищених категорій, які утримуються в
значення
інтернатних закладах
місцеві
бюджети
Департамент освіти і науки обласної
державної адміністрації, районні
2.5. Організація оздоровлення учнів, які
обласний
навчаються у професійно-технічних навчальних державні адміністрації, виконавчі
комітети міських рад міст обласного бюджет
закладах
значення

Всього за напрямком:

33 000,00

10 500,00

11 000,00

11500,00

Обсяг коштів на відповідний рік визначається
рішенням про місцевий бюджет

5 100,00

1 500,00

1 700,00

1900,00

УСЬОГО, у
т.ч.:

49 200,00

15 600,00

16 400,00

17 200,00

обласний
бюджет

49 200,00

15 600,00

16 400,00

17 200,00

місцеві
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається
рішенням про місцевий бюджет

Щорічно оздоровлювати близько 600 осіб
Збільшення
кількості
оздоровлених
дітей
пільгових категорій, стовідсоткове оздоровлення
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування із числа учнів шкіл-інтернатів
Забезпечення послугами оздоровлення
соціально-незахищених категорій

учнів

ІІІ Забезпечення розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.
3.1. Забезпечення проведення державної
атестації дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку, розташованих на території області
3.2. Проведення конкурсу кращий оздоровчий
заклад Одещини

Департаменти соціальної та сімейної
політики обласної державної
обласний
адміністрації
бюджет
Департаменти соціальної та сімейної
обласний
політики обласної державної
бюджет
адміністрації

Районні державні адміністрації,
виконавчі комітети міських рад міст
3.3. Здійснення нагляду та контролю за
обласного значення
дотриманням протипожежної безпеки,
санітарно-гігієнічного, протиепідеміологічного
та протиепідемічного режиму, якістю питної
води, організацією якісного харчування та
дозвілля у дитячих закладах оздоровлення та
відпочинку
Районні державні адміністрації,
3.4. Підготовка дитячих оздоровчих закладів до виконавчі комітети міських рад міст
обласного значення
оздоровчої кампанії та поліпшення матеріальнотехнічної бази закладів оздоровлення та
відпочинку комунальної форми власності
3.5. Здійснення контролю за дотриманням
належних умов перебування дітей в закладах
оздоровлення та відпочинку
Всього за напрямком:

Департаменти Одеської обласної
державної адміністрації; соціальної та сімейної політики; освіти і науки

60,00

20,00

20,00

20,00

Збереження мережі дитячих закладів оздоровлення
та відпочинку, розташованих на території області,
забезпечення проведення атестації закладів
щорічно

150,00

50,00

50,00

50,00

Збереження мережі дитячих закладів оздоровлення
та відпочинку, розташованих на території області,
посилення якості надання оздоровчих послуг

-

-

-

-

Попередження спалахів інфекційних захворювань,
нещасних випадків

-

-

-

-

Забезпечення
надання
якісних
оздоровлення та відпочинку дітей

-

-

-

-

Забезпечення якості послуг з оздоровлення та
відпочинку

210,00

70,00

70,00

70,00

послуг

з

IV Удосконалення механізму і підвищення якості кадрового забезпечення оздоровчих дитячих закладів
4.1. Забезпечення підготовки та підвищення
кваліфікації адміністрації та педагогічного
персоналу дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку, у тому числі шляхом проведення
нарад, семінарів, тренінгів тощо

Департаменти обласної державної
адміністрації: освіти і науки;
соціальної та сімейної політики,
районні державні адміністрації,
виконавчі комітети міських рад міст
обласного значення

4.2. Надання організаційно-методичної
допомоги працівникам дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку, проведення
методичних занять із студентами, які будуть
направлені на практику в дитячі заклади
оздоровлення та відпочинку

Департаменти обласної державної
обласний
адміністрації: освіти і науки;
бюджет
соціальної та сімейної політики,
районні державні адміністрації,
виконавчі комітети міських рад міст
місцеві
обласного значення
бюджети

Всього за напрямком:

5.1. Фінансова підтримка Одеського обласного
благодійного фонду реабілітації дітей-інвалідів
“Майбутнє”

обласний
бюджет
місцеві
бюджети

УСЬОГО

Всього за напрямком:

6.1. Організаційна підтримка заходів,
спрямованих на збереження та популяризацію
сімейних традицій і цінностей, підвищення
престижу благодійності (обласна естафета
"Міцна родина-міцна Україна", огляд-конкурс
"Таланти багатодітної родини", "Сім'я очима
дитини", заходи до Дня Матері та Дня сім'ї)

100,00

130,00

Обсяг коштів на відповідний рік визначається
рішенням про місцевий бюджет

300,00

50,00

100,00

Обсяг коштів на відповідний рік визначається
рішенням про місцевий бюджет
600,00

120,00

200,00

5 000,00

1 500,00

1 500,00

Забезпечення
дитячих
закладів
висококваліфікованими кадрами для надання дітям
якісних послуг з оздоровлення та відпочинку

150,00
Вдосконалення виховної роботи з дітьми у
дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

280,00

Соціальна адаптація дітей-інвалідів

2 000,00

Одеська обласна рада

Проведення конкурсу соціальних проектів
місцеві
бюджети

5.3. Фінансова підтримка Організації ветеранів
Одеської області

70,00

V. Залучення громадськості до реалізації соціально значущих проектів
обласний
40 950,00
13 650,00
13 650,00
13 650,00
Департамент соціальної та сімейної бюджет
політики обласної державної
місцеві
Обсяг коштів на відповідний рік визначається
адміністрації
бюджети
рішенням про місцевий бюджет
обласний
бюджет

5.2. Проведення конкурсу соціальних проектів

300,00

Департамент соціальної та сімейної
обласний
політики обласної державної
бюджет
адміністрації

Обсяг коштів на відповідний рік визначається
рішенням про місцевий бюджет
1 800,00

600,00

УСЬОГО
47 750,00
15 750,00
VІ. Сімейна політика
Департамент соціальної та сімейної
політики обласної державної
адміністрації, Служба у справах
дітей обласної державної
адміністрації, Центр соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді,
обласний
районні державні адміністрації, бюджет
виконавчі комітети міських рад міст
обласного значення

900,00

200,00

600,00

600,00

15 750,00

16 250,00

300,00

400,00

Фінансова
підтримка
статутної
організації ветеранів Одеської області

діяльності

Виховання дітей у дусі
відродження та
популяризації культурних і моральних цінностей
сім'ї; виявлення та підтримка талановитих дітей,
які зберігають традиції української культури;
розвиток у дітей навиків та здібностей у різних
видах та жанрах мистецтва; стимулювання
пошукової активності дітей в сфері національних
традицій,
народних
ремесел,
опуляризація
традиційної культури, історичної спадщини рідної
країни 10000 осіб.

6.2. Придбання відповідно до визначеної
потреби зимових речей, канцелярського
приладдя для дітей із багатодітних сімей, в
першу чергу для сімей, де виховується 8 і
більше дітей, у вигляді адресної допомоги
сім'ям
Всього за напрямком:
7.1. Будівництво, реконструкція, капітальний
ремонт, модернізація (в т.ч. розробка науковопрактичної/проектно-кошторисної
документації) об'єктів соціальної сфери

Районні державні адміністрації,
виконавчі комітети міських рад міст
місцеві
обласного значення
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається
рішенням про місцевий бюджет

Усього
900,00
200,00
300,00
400,00
VII. Підвищення якості надання соціальних послуг в установах соціального захисту
Департамент соціальної та сімейної
політики обласної державної
обласний
Обсяг визначається у межах бюджетного
адміністрації
бюджет
фінансування

Всього за напрямком:

Всього за Програмою

Усього
УСЬОГО, у
т.ч.:
обласний
бюджет
місцеві
бюджети

0,00

0,00

0,00

0,00

261 938,00

75 566,00

87 146,00

99 226,00

261 938,00

75 566,00

87 146,00

99 226,00

Обсяг визначається у межах бюджетного
фінансування

** - надання допомоги громадській організації, у разі неотримання такої допомоги за рахунок інших бюджетів

Забезпечення понад 1600 дітей з багатодітних
сімей

Забезпечення розвитку та належного утримання
об'єктів соціальної сфери

