
У К Р А Ї Н А
О Д Е С Ь К А   О Б Л А С Н А   Р А Д А 

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року 
№ 578-VIІ «Про затвердження обласної комплексної програми 

соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки 
«Соціальний захист населення в Одеській області»

Відповідно  до  пункту  16  частини  першої  статті  43  Закону  України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення соціальних 
гарантій  для  різних  малозахищених  верств  населення  для  посилення  їх 
соціального захисту обласна рада

ВИРІШИЛА:

1.  Внести  зміни  до  рішення обласної  ради  від  21  грудня  2017  року 
№ 578-VIІ  «Про  затвердження  обласної  комплексної  програми  соціальної 
підтримки  населення  на  2018-2020  роки  «Соціальний  захист  населення  в 
Одеській  області»  (далі  -  Програма),  виклавши  Програму  (додаток  1)  та 
додатки 1, 3 у новій редакції (додатки 2-4 до рішення відповідно).  

2.  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.

Голова обласної ради                                                                     А.І. Урбанський

21 грудня 2018 року
№ 846-VII



Додаток 1
до рішення обласної ради 
від 21 грудня 2018 року 
№ 846-VII
 
«Додаток
до рішення обласної ради 
від 21 грудня 2017 року 
№ 578-VII

ОБЛАСНА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА 
СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ НАСЕЛЕННЯ 

НА 2018-2020 РОКИ

«СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 
В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ»

м. Одеса
2018



1. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

В Одеській  області  на 01.01.2018 на обліку в управліннях соціального 
захисту  перебувають:  56029  ветеранів  війни,  у  т.ч.:  учасників  бойових  дій  – 
24571 особа, інвалідів війни – 6314 осіб, учасників війни - 14994 особи, членів 
сімей  загиблих  (померлих)  ветеранів  війни  –  10135  осіб;  жертв  нацистських 
переслідувань  –  170  осіб;  7054  особи,  які  постраждали  від  Чорнобильської 
катастрофи; 84 жертви політичних репресій.

З  початку  проведення  антитерористичної  операції  у  Донецькій  та 
Луганській областях 8644 особи, які брали безпосередню участь, були взяті на 
облік в органах соціального захисту населення області для отримання пільг та 
інших гарантій,  з  них:  8494  -  учасники бойових дій,  150  осіб  з  інвалідністю 
війни,  16  учасників  війни,  а  також  204  члени  сімей  загиблих  (померлих) 
учасників антитерористичної операції.

Незважаючи на те, що держава докладає зусиль  до соціального 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 соціальної 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,  осіб,  які  постраждали  від  Чорнобильської  катастрофи,  а 
також  учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, членам сімей 
осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії 
чи  каліцтва,  одержаних  під  час  участі  в  антитерористичній  операції, 
постраждалим учасникам Революції гідності та особам, статус яких визначено як 
бійці  -  добровольці,  для  посилення  їх  соціального  захисту  та  медичного 
забезпечення,  та  інших  категорій  громадян,  які  потребують  додаткової 
підтримки, реалізації та посиленню інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство у 
безбар’єрному  середовищі,  поліпшення  стану  безпеки  гігієни  праці  та 
виробничого середовища.

2. Мета Програми

Метою обласної Програми є підвищення кількості та якості соціальних 
послуг, спрямованих на поліпшення життєзабезпечення ветеранів війни та праці; 
створення  умов  для  подолання  бідності  та  забезпечення  належної  підтримки, 
матеріального  стану  соціально  незахищених  верств  населення;  формування  у 
суспільстві  гуманного  шанобливого  ставлення  до  різних  малозахищених 
категорій  населення;  популяризацію  сімейних  традицій  і  сімейних  цінностей, 
підвищення престижу благодійності;  розв’язання  найважливіших проблем,  які 
виникають у регіоні,  та поєднання зусиль органів виконавчої влади, місцевого 
самоврядування,  підприємств,  установ,  організацій  різних  форм  власності, 
спрямованих  на  посилення  інтеграції  осіб  з  інвалідністю  у  суспільство, 
поліпшення  стану  стану  безпеки  гігієни  праці  та  виробничого  середовища, 
поглиблення  соціального  захисту,  адаптації,  спільної  координації  наявних 



ресурсів  для  забезпечення  державних  гарантій  особам,  які  постраждали  від 
Чорнобильської  катастрофи, громадянам,  які  беруть  (брали)  участь  в 
антитерористичній операції на Сході України (далі – АТО), членів їх сімей, у 
тому  числі  членів  сімей  загиблих  (померлих)  учасників  АТО,  постраждалих 
учасників  Революції  гідності,  членів  сімей  захоплених  у  полон  або  зниклих 
безвісти учасників АТО, воїнів-добровольців та  інших категорій громадян, які 
потребують додаткової підтримки.

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,  осіб,  які  постраждали  від 
Чорнобильської  катастрофи,  осіб  з  інвалідністю,  громадян,  які  беруть  (брали) 
участь в антитерористичній операції на Сході України (далі – АТО), членів їхніх 
сімей,  у  тому числі  членів сімей загиблих (померлих)  учасників  АТО, членів 
сімей захоплених у полон або зниклих безвісти учасників АТО, постраждалих 
учасників Революції гідності, воїнів-добровольців та інших категорій громадян, 
які  потребують  соціальної  підтримки  шляхом  реалізації  комплексу 
взаємопов’язаних  заходів  структурними  підрозділами  обласної  державної 
адміністрації,  виконавчими  комітетами  міст  обласного  значення, 
райдержадміністраціями,  державними  соціальними  фондами,  громадськими, 
волонтерськими та благодійними організаціями.

Реалізація  Програми  також  передбачає  залучення  представників 
громадськості  до  участі  у  реалізації  прав  і  задоволенні  потреб  різних 
малозахищених  категорій  населення  та  популяризацію  сімейних  традицій, 
забезпечення якісного оздоровлення та відпочинку дітей.

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  щорічний 
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, 
осіб, які постраждали від Чорнобильської катастрофи та членів сімей загиблих 
(померлих) осіб, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою;

- охоплення максимального кола  громадян, які беруть (брали) участь в 
антитерористичній операції на Сході України (далі – АТО), членів їх сімей, у 
тому  числі  членів  сімей  загиблих  (померлих)  учасників  АТО,  членів  сімей 
захоплених  у  полон  або  зниклих  безвісти  учасників  АТО,  постраждалих 
учасників  Революції  гідності  воїнів  -  добровольців, заходами  соціальної 
реабілітації та адаптації, забезпечення соціальної і матеріальної підтримки таких 
осіб;

-  надання  матеріальної  допомоги  мешканцям  Одеської  області,  які 
опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин;

-  надання  матеріальної  підтримки  осіб  з  числа  найменш  захищених 
категорій громадян на рівні держави та області (ветерани праці, учасники війни, 
діти війни тощо)

-   надання  фінансової  підтримки  на  реалізацію  соціальних  проектів, 
розроблених інститутами громадянського суспільства;

 -  оздоровлення  дітей,  які  потребують  особливої  соціальної  уваги  та 
підтримки;

-  санаторно-курортного оздоровлення пільгових категорій громадян;
-  фінансової  підтримки  громадських  організацій  на  ведення  статутної 

діяльності та реалізацію соціально значущих проектів;
-  пільгових категорій населення посвідченнями;
- реалізації та по силення інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство у 

безбар"єрному середовищі;
- поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль  за  виконанням  Програми,  координацію  дій  між  виконавцями, 
визначення порядку інформування (строків та форм звітності про хід виконання), 
створення допоміжних органів (координаційні ради, дирекції тощо) здійснюють:

- на рівні обласної ради – постійна комісія обласної ради з питань охорони 
здоров’я та соціальної політики;

-  на  рівні  обласної  державної  адміністрації  –  Департамент  соціальної  та 
сімейної політики облдержадміністрації; 

- на місцевому рівні – районні державні адміністрації, районні ради, міські 
ради  міст  обласного  значення,  об’єднані  територіальні  громади,  селищні, 
сільські ради.

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 щорічно.

http://www.vinrada.gov.ua/spisok_deputativ_po_komisiyah.htm?commission_id=50


Додаток 2
до рішення обласної ради 
від 21 грудня 2018 року
№ 846-VII

«Додаток 1 до Програми

ПАСПОРТ
 обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 
2018-2020 роки «Соціальний захист населення в Одеській області»

 
1. Ініціатор розроблення 

Програми
Департамент  соціальної  та  сімейної  політики 
обласної державної адміністрації 

2. Розробник Програми Департамент  соціальної  та  сімейної  політики 
обласної державної адміністрації

3. Співрозробники Програми
4. Відповідальний виконавець 

Програми
Департамент  соціальної  та  сімейної  політики 
обласної державної адміністрації

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

Обласний, районні, міські бюджети та бюджети 
об’єднаних територіальних громад

8. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми, всього 
(тис. грн.), у тому числі:

370413,57 тис. грн.

8.1. Кошти державного бюджету, 
тис. грн.

8.2. Кошти обласного бюджету, 
тис. грн.

337413,57 тис. грн.

8.3. Кошти районних, міських 
(міст обласного значення) 
бюджетів, тис. грн.

8.4. Кошти бюджетів сіл, селищ, 
міст районного значення, тис. 
грн.

8.5. Кошти інших джерел,      тис. 
грн.

33000,00 тис. грн.                                                   
                                                                                   



Додаток 3
до рішення обласної ради
від 21 грудня 2018 року 
№ 846-VII
"Додаток 2 до Програми

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки

"Соціальний захист населення в Одеській області"

Етапи виконання Програми (тис. грн.)

І ІІ ІІІ

2018 2019 2020

Усього:

державний бюджет                                                    -     

 - обласний бюджет

                                                   -     

                                                   -     

кошти інших джерел
                                         "

Обсяг коштів, які пропонується 
залучити на виконання 

Програми

Усього витрат на виконаня 
Програми   (тис. грн.)

 79 674,49    190 444,24    100 294,84    370 413,57   

місцевий бюджет,                              
у тому числі:  69 174,49    179 444,24    88 794,84    337 413,57   

 69 174,49    179 444,24    88 794,84    337 413,57   

 - районні, міські                       
(міст обласного значення) 

бюджети

 - бюджети сіл, селищ, міст 
районного значення

 10 500,00    11 000,00    11 500,00    33 000,00   



Додаток  4
до рішення обласної ради
від 21 грудня 2018 року
№ 846-VII
"Додаток 3 до Програми

Перелік заходів Програми Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн

Очікуваний результат
Всього 2018 2019 2020

І. Соціальний захист

Одеська обласна рада 25000,00

529,00 840,00 840,00

Грошова підтримка сторічних громадян

0,00 0,00

0,00 4320,00

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ
обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки "Соціальний захист населення в Одеській області"

Строки 
виконання 
Програми

Джерела 
фінансування

1.1. Надання матеріальної допомоги мешканцям Одеської 
області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок 
непередбачених обставин,  за рахунок коштів обласного 
бюджету

2018-2020 
роки

обласний 
бюджет

63 024,80 11 512,40 15 000,00 Матеріальна підтримка осіб з числа населення Одеської 
області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок 
непередбачених обставин за особистими заявами

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

обласний 
бюджет

11 512,40 15 000,00

місцеві 
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням        
про місцевий бюджет

1.2. Надання щоквартально додаткової адресної 
матеріальної допомоги багатодітним сім’ям, які виховують 
п’ять і більше неповнолітніх дітей (у віці до 18 років)

2018-2020 
роки

Районні державні адміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст 
обласного значення

місцеві 
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням        
про місцевий бюджет

Матеріальна підтримка 500 багатодітних сімей  у розмірі 
1000 грн. щоквартально

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

2018-2020 
роки

Районні державні адміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст 
обласного значення

місцеві 
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням        
про місцевий бюджет

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

1.4. Надання щоквартальної підтримки сім'ям, які 
виховують дітей з інвалідністю (важкі форми 
захворювання), окрім дітей, зазначених у пункті 1.3.

2018-2020 
роки

Районні державні адміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст 
обласного значення

місцеві 
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням       
про місцевий бюджет

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

1.5. Надання щомісячних довічних стипендій громадянам 
віком старше 100 років

2018-2020 
роки

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

обласний 
бюджет

2 209,00 Матеріальна підтримка 70 осіб, які досягли               100-
річного віку,  у розмірі 1000 грн.     

1.6. Надання адресної одноразової матеріальної допомоги 
на привітання осіб, яким виповнюється 100 і більше років

2018-2020 
роки

Районні державні адміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст 
обласного значення

місцеві 
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням      
про місцевий бюджет

1.7. Надання щомісячних стипендій особам з інвалідністю 
внаслідок війни та учасникам бойових дій Другої світової 
війни; особам з  інвалідністю внаслідок війни, учасникам 
бойових дій у Республіці Афганістан та на території інших 
країн з інвалідіністю від загального захворювання 1 групи

2018-2020 
роки

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

обласний 
бюджет

9 713,00 9 713,00  Підвищення рівня матеріального забезпечення 1700 
ветеранів війни. У 2018 році - 500 грн. щомісячно

місцеві 
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням        
про місцевий бюджет

1.7.1. Надання щомісячних стипендій особам з 
інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій 
Другої Світової війни

2018-2020 
роки

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

обласний 
бюджет

7 920,00 3 600,00 Підвищення рівня матеріального забезпечення ветеранів 
Другої світової війни.У 2019 році - 1000 грн. (300 
ветеранів), у 2020 році - 1200 грн. (300 ветеранів) 
щомісячно

місцеві 
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням        
про місцевий бюджет



Перелік заходів Програми Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн

Очікуваний результат
Всього 2018 2019 2020

Строки 
виконання 
Програми

Джерела 
фінансування

10500,00

8208,00

1800,00

904,70 328,70 288,00 288,00

436,00 501,60 547,20

720,00 0,00 360,00 360,00

1.7.2. Надання щомісячних стипендій особам з 
інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій у 
Республіці Афганістан та на території інших країн з 
інвалідністю від загального захворювання 1 групи

2018-2020 
роки

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

обласний 
бюджет

21 000,00 10 500,00 Підвищення рівня матеріального забезпечення 1250 
ветеранів війни. У 2019 році - 700 грн., у 2020 році - 700 
грн. щомісячно

місцеві 
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням        
про місцевий бюджет

1.8. Надання щомісячної допомоги сім’ям загиблих 
(померлих) військових, які брали участь в бойових діях у 
Республіці Афганістан та інших країнах

2018-2020 
роки

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

обласний 
бюджет

20 294,00 5 246,00 6 840,00 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

місцеві 
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням        
про місцевий бюджет

1.9. Щорічні виплати до Дня Перемоги та Дня визволення 
України від фашистських загарбників особам з  
інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій 
Другої світової війни та жертвам нацистських 
переслідувань

2018-2020 
роки

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

обласний 
бюджет

4 936,00 1 336,00 1 800,00 Надання матеріальної допомоги 300 особам з  
інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій та 
жертвам нацистських переслідувань у розмірі 3000 грн. 
до Дня Перемоги та Дня визволення України від 
фашистських загарбників 

місцеві 
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням        
про місцевий бюджет

1.10. Надання щорічної одноразової допомоги до Дня 
Перемоги учасникам Другої світової війни 

2018-2020 
роки

Районні державні адміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст 
обласного значення

місцеві 
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням         
 про місцевий бюджет

Надання матеріальної допомоги 9800 учасникам війни 
(учасникам трудового фронту).  У 2018 році - 300 грн., у 
2019 році - 400 грн.,  у 2020 році - 500 грн.

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

2018-2020 
роки

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

обласний 
бюджет

Матеріальна підтримка громадян, які постраждали від 
політичних репресій та були реабілітовані, у кількості 72 
особи по 1000 грн. щоквартально

місцеві 
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням       
про місцевий бюджет

1.12. Надання щоквартальної цільової адресної допомоги 
громадянам Одеської області, постраждалим внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 1 категорії 1 групи 
інвалідності, пенсія яких не перевищує 4000 грн. 

2018-2020 
роки

Районні державні адміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст 
обласного значення

місцеві 
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням      
про місцевий бюджет

Щоквартальна 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.

1.13. Надання щоквартальної цільової адресної допомоги 
сім'ям загиблих (померлих) осіб, смерть яких пов'язана з 
Чорнобильською катастрофою

2018-2020 
роки

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

обласний 
бюджет

1 484,80 Щоквартальна адресна цільова допомога 380 сім'ям 
загиблих (померлих) осіб, постраждалим внаслідок 
Чорнобильської катастрофи. У 2018 році - 300 грн., у 
2019 році - 330 грн., у 2020 році - 360 грн.місцеві 

бюджети
Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням       

про місцевий бюджет

1.14. Надання щорічної одноразової цільової адресної 
допомоги сім'ям загиблих (померлих) співробітників 
правоохоронних органів

2018-2020 
роки

Районні державні адміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст 
обласного значення

місцеві 
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням      
про місцевий бюджет

Адресна цільова допомога 100 сім'ям загиблих 
(померлих) співробітників правоохоронних органів у 
розмірі 3000 грн.

1.14.1. Щорічні виплати сім"ям загиблих працівників 
органів внутрішніх справ до Дня вшанування пам’яті 
працівників органів внутрішніх справ, які загинули при 
виконанні службових обов’язків

2018-2020 
роки

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації

обласний 
бюджет

Щорічна виплата 120 сім"ям загиблих (померлих) 
співробітників правоохоронних органів у розмірі 3000 
грн. до Дня вшанування пам’яті працівників органів 
внутрішніх справ, які загинули при виконанні 
службових обов’язків.



Перелік заходів Програми Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн

Очікуваний результат
Всього 2018 2019 2020

Строки 
виконання 
Програми

Джерела 
фінансування

Одеська обласна рада 0,00 Придбання щоквартальних продуктових кошиків

 -  -  -  -  -

1.15. Проведення святкових та урочистих заходів (після 
попереднього узгодження заходу з постійною комісією 
обласної ради з питань охорони здоров'я та соціальної 
політики)

2018-2020 
роки

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації

обласний 
бюджет

4 379,81 1 379,81 1 500,00 1 500,00 Відзначення загальнодержавних святкових та урочистих 
дат: 15 лютого - День вшанування учасників бойових дій 
на території інших держав;       26 квітня - День 
Чорнобильської трагедії; 8 травня - День пам'яті та 
примирення; 9 травня - День Перемоги над нацизмом у 
Другій світовій війні;          20 травня - День пам'яті 
жертв політичних репресій; 1 червня - Міжнародний 
день захисту дітей; 22 червня - День скорботи та 
вшанування пам'яті жертв війни; 1 жовтня - День 
ветерана. Міжнародний день громадян похилого віку;      
 14 жовтня - День захисника України;            4 листопада 
- День працівника соціальної сфери;                3 грудня - 
Міжнародний день людей з обмеженими можливостями; 
14 грудня - День вшанування учасників ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; проведення 
святкових ранків, присвячених Дню Святого Миколая,  
Новому року та Різдву, для дітей соціально незахищених 
категорій із врученням подарунків; привітання жінок 
Одещини з почесним званням "Мати Героїня"

1.16. Організація надання соціально-педагогічної послуги 
"Університет третього віку"

2018-2020 
роки

Районні державні адміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст 
обласного значення

місцеві 
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням      
про місцевий бюджет

Організація і забезпечення роботи послуги "Університет 
третього віку"

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

2018-2020 
роки

Районні державні адміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст 
обласного значення

місцеві 
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням       
про місцевий бюджет

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

1.18.  Придбання щоквартальних продуктових кошиків для: 
осіб з інвалідністю внаслідок 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 
примусового тримання їх батьків; колишніх 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,  сімей 
загиблих (померлих) співробітників правоохоронних 
органів

2018-2020 
роки

обласний 
бюджет

3 200,00 1 600,00 1 600,00

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

2018-2020 
роки

Департамент охорони здоров'я 
обласної державної адміністрації, 
районні державні адміністрації, 
виконавчі комітети міст обласного 
значення

Покращення медичного обслуговування зазначеної 
категорії громадян



Перелік заходів Програми Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн

Очікуваний результат
Всього 2018 2019 2020

Строки 
виконання 
Програми

Джерела 
фінансування

 -  -  -  -  -

Одеська обласна рада 108,5 108,5 0,00 0,00

200,0 0,0 200,00 0,00

246,00 82,00 82,00 82,00 Забезпечення пільгових категорій посвідченнями

300,00 0,00 300,00 0,00

0,00 0,00

Всього за напрямком:

Одеська обласна рада

1.20. Забезпечення окремих категорій населення 
технічними та іншими засобами реабілітації

2018-2020 
роки

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації, рай (міськ) управління 
соціального захисту населення

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

1.21. Передплата періодичних видань ветеранам та іншим 
соціально незахищеним верствам населення області

2018-2020 
роки

обласний 
бюджет

Інформаційна підтримка ветеранів та інших соціально 
незахищених верств населення (до 5300 осіб).

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації

обласний 
бюджет

1.22. Виготовлення посвідчень пільговим категоріям 
населення

2018-2020 
роки

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації, рай (міськ) управління 
соціального захисту населення

обласний 
бюджет

1.23. Виготовлення ювілейних медалей до пам"ятних дат 
(30 років виведення військ з Республіки Афганістан,             
                75- річниця визволення України від фашистських 
загарбників)

2018-2020 
роки

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації,

обласний 
бюджет

Відзначення ювілейними медалями ветеранів Другої 
Світової війни та учасників бойових дій у Республіці 
Афганістан з нагоди пам’ятної дати (до 2000 осіб).

1.24. Одноразова грошова допомога окремим категоріям 
громадян, які найменш соціально захищені на рівні 
держави та області (розподіл коштів здійснювати із 
залученням членів постійної комісії обласної ради з питань 
охорони здоров"я та соціальної політики)

2018-2020 
роки

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації, рай (міськ) управління 
соціального захисту населення

обласний 
бюджет

90 000,00 90 000,00 Матеріальна підтримка осіб з числа найменш захищених 
категорій громадян на рівні держави та області 
(ветерани праці, учасники війни, діти війни тощо) 
(Розподіл коштів здійснювати із залученням членів 
постійної комісії обласної ради з питань охорони 
здоров"я та соціальної політики)

місцеві 
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням про 
місцевий бюджет

УСЬОГО,       
      у т.ч.:

245 640,61 42 183,81 148 411,60 55 045,20

обласний 
бюджет

245 640,61 11 620,90 16 600,00 1 600,00

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

обласний 
бюджет

30 562,91 131 811,60 53 445,20

місцеві 
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням 
про місцевий бюджет



Перелік заходів Програми Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн

Очікуваний результат
Всього 2018 2019 2020

Строки 
виконання 
Програми

Джерела 
фінансування

ІІ. Оздоровлення окремих категорій населення, у тому числі дітей

2000,00

600,00 700,00 800,00 Щорічно оздоровлювати близько 125 осіб 

інші джерела 11500,00 Щорічне оздоровлення близько 600 осіб 

1900,00

2.1. Надання одноразової матеріальної допомоги або 
відшкодування вартості санаторно-курортного лікування у 
санаторіях Одещини особам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 1-3 категорії, ветеранам війни, 
членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО, 
постраждалим учасникам Революції гідності, особам з 
інвалідністю загального захворювання, дітям з 
інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства у 
супроводі однієї супроводжуючої особи (за необхідності) 
один раз у рік за рахунок одного з бюджетів (не більше 
граничної вартості путівки, визначеної наказом 
Мінсоцполітики на відповідний рік)

2018-2020 
роки

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

обласний 
бюджет

6 250,00 3 000,00 1 250,00 Щорічно оздоровлювати близько 430 осіб пільгових 
категорій

місцеві 
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням         
 про місцевий бюджет

2.2. Надання одноразової матеріальної допомоги або 
відшкодування вартості оздоровлення та відпочинку дітей, 
які потребують особливої соціальної уваги та підтримки 
(не більше граничної вартості путівки, визначеної наказом 
Мінсоцполітики на відповідний рік)

2018-2020 
роки

Районні державні адміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст 
обласного значення

місцеві 
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням про 
місцевий бюджет

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

2.3. Організація оздоровлення дітей, які перебувають в 
дитячих будинках-інтернатах системи соціального захисту 

2018-2020 
роки

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації

обласний 
бюджет

2 100,00

2.4. Організація оздоровлення дітей соціально 
незахищених категорій, які утримуються в інтернатних 
закладах

2018-2020 
роки

Департамент освіти і науки обласної 
державної адміністрації, районні 
державні адміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст обласного 
значення

33 000,00 10 500,00 11 000,00

місцеві 
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням про 
місцевий бюджет

Збільшення кількості оздоровлених дітей пільгових 
категорій, стовідсоткове оздоровлення дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування із числа 
учнів шкіл-інтернатів

2.5. Організація оздоровлення учнів, які навчаються у 
професійно-технічних навчальних закладах

2018-2020 
роки

Департамент освіти і науки обласної 
державної адміністрації, районні 
державні адміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст обласного 
значення

обласний 
бюджет

4 711,00 1 500,00 1 311,00 Забезпечення послугами оздоровлення учнів соціально 
незахищених категорій



Перелік заходів Програми Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн

Очікуваний результат
Всього 2018 2019 2020

Строки 
виконання 
Програми

Джерела 
фінансування

Всього за напрямком:

інші джерела

ІІІ. Забезпечення розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

40,00 0,00 20,00 20,00

150,00 50,00 50,00 50,00

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

Всього за напрямком: 190,00 50,00 70,00 70,00

УСЬОГО,       
    у т.ч.:

46 061,00 15 600,00 14 261,00 16 200,00

Департамент соціальної та 
сімейної політики обласної 
державної адміністрації

обласний 
бюджет

8 350,00 3 600,00 1 950,00 2 800,00

Департамент освіти і науки 
обласної державної адміністрації, 
районні державні адміністрації, 
виконавчі комітети міських рад 
міст обласного значення

обласний 
бюджет

4 711,00 1 500,00 1 311,00 1 900,00

місцеві 
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням 
про місцевий бюджет

Департамент освіти і науки 
обласної державної адміністрації, 
районні державні адміністрації, 
виконавчі комітети міських рад 
міст обласного значення

33 000,00 10 500,00 11 000,00 11 500,00

3.1. Забезпечення проведення державної атестації дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку, розташованих на 
території області

2018-2020 
роки

Департаменти соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації

обласний 
бюджет

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

3.2. Проведення конкурсу на кращий оздоровчий заклад 
Одещини

2018-2020 
роки

Департаменти соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації

обласний 
бюджет

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

3.3. Здійснення нагляду та контролю за дотриманням 
протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічного, 
протиепідеміологічного та протиепідемічного режиму, за 
якістю питної води, організацією якісного харчування та 
дозвілля у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

2018-2020 
роки

Районні державні адміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст 
обласного значення

Попередження спалахів інфекційних захворювань, 
нещасних випадків

3.4. Підготовка дитячих оздоровчих закладів до оздоровчої 
кампанії та поліпшення матеріально-технічної бази 
закладів оздоровлення та відпочинку комунальної форми 
власності

2018-2020 
роки

Районні державні адміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст 
обласного значення

Забезпечення надання якісних послуг з оздоровлення та 
відпочинку дітей

3.5. Здійснення контролю за дотриманням належних умов 
перебування дітей в закладах оздоровлення та відпочинку

2018-2020 
роки

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

Забезпечення якості послуг з оздоровлення та 
відпочинку



Перелік заходів Програми Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн

Очікуваний результат
Всього 2018 2019 2020

Строки 
виконання 
Програми

Джерела 
фінансування

IV. Удосконалення механізму і підвищення якості кадрового забезпечення оздоровчих дитячих закладів

230,00 0,00 100,00 130,00

250,00 0,00 100,00 150,00

Всього за напрямком: УСЬОГО: 480,00 0,00 200,00 280,00

V. Залучення громадськості до реалізації соціально значущих проектів

5.2. Проведення конкурсу соціальних проектів 0,00 Проведення конкурсу соціальних проектів

770,00 870,00 870,00

145,00 45,00 50,00 50,00

Всього за напрямком: УСЬОГО:

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

2018-2020 
роки

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

обласний 
бюджет

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

місцеві 
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням       
про місцевий бюджет

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

2018-2020 
роки

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

обласний 
бюджет

Вдосконалення виховної роботи з дітьми у дитячих 
закладах оздоровлення та відпочинку

місцеві 
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням         
про місцевий бюджет

5.1. Фінансова підтримка Одеського обласного 
благодійного фонду реабілітації дітей-інвалідів 
“Майбутнє” виключно на покриття витрат, пов"язаних з 
наданням безкоштовних реабілітаційних послуг дітям з 
інвалідінстю      та дітям з ранньою діагностикою 
захворювань нервової системи й опорно-рухового апарату

2018-2020 
роки

 Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації

обласний 
бюджет

40 950,00 13 650,00 13 650,00 13 650,00 Медико-соціальна реабілітація дітей з інвалідністю та 
дітей з ранньою діагностикою захворювань нервової 
системи й опорно-рухового апарату

місцеві 
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням       
про місцевий бюджет

2018-2020 
роки

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації

обласний 
бюджет

4 000,00 2 000,00 2 000,00

місцеві 
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням         
про місцевий бюджет

5.3. Фінансова підтримка Організації ветеранів Одеської 
області, Одеської обласної організації Української Спілки 
ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) та 
Одеської обласної організації Всеукраїнської громадської 
організації інвалідів "Союз Чорнобиль України" 

2018-2020 
роки

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації

обласний 
бюджет

2 510,00 Фінансова підтримка статутної діяльності організації 
ветеранів Одеської області, Одеської обласної 
організації Української Спілки ветеранів Афганістану 
(воїнів-інтернаціоналістів) та Одеської обласної 
організації Всеукраїнської громадської організації 
інвалідів "Союз Чорнобиль України" 

5.4. Співпраця з громадськими організаціями із проведення 
спортивних заходів, конкурсів, виставок художньої 
творчості для людей з обмеженими фізичними 
можливостями (Одеська обласна організація інвалідів 
Всеукраїнської організації інвалідів "Союз організацій 
інвалідів України")

2018-2020 
роки

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації

обласний 
бюджет

Соціокультурна адаптація та інтеграція у суспільство 
осіб з інвалідністю, залучення до занять фізичною 
культурою та спортом

47 605,00 14 465,00 16 570,00 16 570,00

Департамент соціальної та 
сімейної політики обласної 
державної адміністрації

обласний 
бюджет

47 605,00 14 465,00 16 570,00 16 570,00



Перелік заходів Програми Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн

Очікуваний результат
Всього 2018 2019 2020

Строки 
виконання 
Програми

Джерела 
фінансування

VІ. Сімейна політика

700,00 0,00 300,00 400,00

Забезпечення понад 1600 дітей з багатодітних сімей

Всього за напрямком: Усього: 700,00 0,00 300,00 400,00

VII. Підвищення якості надання соціальних послуг в установах соціального захисту
Обсяг визначається у межах бюджетного фінансування

Всього за напрямком: Усього: 0,00 0,00 0,00 0,00

VІІI. Соціальний захист ветеранів антитерористичної операції та їх родин 
2018-2020  -  -  -  -  - Визначення індивідуальних потреб 

2018-2020  -  -  -  -  -

2018-2020

2018-2020 13337,34 3977,34 4680,00 4680,00

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)

2018-2020 
роки

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації, Служба у справах 
дітей обласної державної 
адміністрації, Центр соціальних 
служб для сім'ї, дітей та молоді, 
районні державні адміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст 
обласного значення

обласний 
бюджет

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, 
популяризація 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

2018-2020 
роки

Районні державні адміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст 
обласного значення

місцеві 
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням         
   про місцевий бюджет

7.1. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, 
модернізація (в т.ч. розробка науково-
практичної/проектно-кошторисної документації) об'єктів 
соціальної сфери

2018-2020 
роки

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації

обласний 
бюджет

Забезпечення розвитку та належного утримання об'єктів 
соціальної сфери

8.1. Проведення роботи щодо заповнення «Картка 
соціально – побутових потреб учасників 
антитерористичної операції, членів сімей загиблих 
(померлих) учасників АТО, членів сімей захоплених в 
полон або зниклих безвісти учасників АТО, воїнів-
добровольців»

Департамент соціальної та сімейної 
політики облдержадміністрації; 
Центр соціальних служб для сім’ї, 
 дітей та молоді Одеської області;  
районні державні адміністрації, 
виконавчі комітети міських рад

8.2. Забезпечення встановлення статусу особи з 
інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, члена сім’ї 
загиблого (померлого) військовослужбовця, осіб рядового і 
начальницького складу органів внутрішніх справ України, 
воїна-добровольця, які брали участь в АТО 

Департамент соціальної та сімейної 
політики облдержадміністрації,  
районні державні адміністрації, 
виконавчі комітети міських рад

Встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок 
війни, учасника війни, члена сім’ї загиблого 
(померлого), воїна-добровольця для набуття особами 
права на пільги і соціальні гарантії

8.3. Надання щорічної  допомоги дітям (віком до 18 років, 
у разі навчання у середніх спеціальних та вищих 
навчальних закладах до 23 років) осіб, які загинули 
(померли),  захоплені у полон або оголошені зниклими 
безвісти з числа учасників АТО та особам з інвалідністю 1-
2 групи для укладення контракту

Районні державні адміністрації, 
виконавчі комітети міських рад

місцеві 
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням                 
                   про місцевий бюджет

Додаткова соціальна допомога на вирішення соціально-
побутових питань у розмірі 5000 грн. У 2018 році - 50 
дітей,  у 2019 році - 100 дітей, у 2020 році - 150 дітей

8.4.Надання щомісячної допомоги  сім'ям загиблих 
(померлих), учасників АТО, сім'ям захоплених у полон або 
оголошених зниклими безвісти військових, у т.ч. 
співробітників правоохоронних органів, які брали  участь 
 у проведенні антитерористичної операції  на Сході 
України та дітям до досягнення 18-річного віку

Департамент соціальної та сімейної 
політики облдержадміністарції,  
районні державні адміністрації, 
виконавчі комітети міських рад

обласний 
бюджет

Додаткова соціальна допомога на вирішення соціально-
побутових питань. У 2018 році - 2000 грн. (130 сімей),  у 
2019 році - 2500 грн. (150 сімей), у 2020 році - 3000 грн 
щомісячно  (150 сімей) та по 500 грн. на кожну дитину 
до досягнення нею 18-річного віку (260 дітей)



Перелік заходів Програми Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн

Очікуваний результат
Всього 2018 2019 2020

Строки 
виконання 
Програми

Джерела 
фінансування

2018-2020 13788,00 2790,00 4902,00 6096,00

2018-2020

2018-2020

2018-2020  -  -  -  -  -

2018-2020

2018-2020

2018-2020 160,34 446,64 446,64

8.5. Надання щомісячної стипендії особам з інвалідністю з 
числа військовослужбовців, воїнів-добровольців та 
співробітників правоохоронних органів, які брали  участь 
 у проведенні антитерористичної операції  на Сході 
України, а також їх дітям до досягнення ними 18-річного 
віку

Департамент соціальної та сімейної 
політики облдержадміністрації, 
районні державні адміністрації, 
виконавчі комітети міських рад

обласний 
бюджет

Додаткова соціальна допомога на вирішення соціально-
побутових питань. У 2018 році - 1000 грн. (190 осіб), у 
2019 році - 1500 грн. (200 осіб), у 2020 році - 2000 грн. 
щомісячно (200 осіб) та по 500 грн. на кожну дитину до 
досягнення нею 18-річного віку (220 дітей)

8.6. Надання одноразової матеріальної допомоги або 
відшкодування вартості санаторно-курортного лікування 
учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок 
війни, воїнам-добровольцям з числа учасників 
антитерористичної операції, у тому числі у разі спільного 
оздоровлення разом з сім'єю, та членам сімей загиблих 
(померлих) учасників АТО і сімей захоплених у полон або 
оголошених зниклими безвісти учасників АТО один раз на 
рік за рахунок одного з бюджетів (вартість не більше 7000 
грн.) в санаторіях Одещини

Районні державні адміністрації, 
виконавчі комітети міських рад

місцеві 
бюджет

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням                 
 про місцевий бюджет

Санаторно-курортне лікування учасників бойових дій та 
осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників 
антитерористичної операції, у тому числі у разі 
спільного оздоровлення разом з сім'ями. У 2018 році - 
300 осіб, у 2019 році - 350 осіб, у 2020 році -  400 осіб

8.7. Надання одноразової матеріальної допомоги або 
відшкодування вартості  санаторно-курортного лікування 
дітей із сімей учасників АТО та воїнів-добровольців у разі 
наявності медичних показань один раз на рік за рахунок 
одного з бюджетів (вартість не більше 7000 грн.) в 
санаторіях Одещини

Районні державні адміністрації, 
виконавчі комітети міських рад

місцеві 
бюджет

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням              
про місцевий бюджет

Санаторно-курортне лікування дітей, які потребують 
особливої соціальної уваги та підтримки. У 2018 році - 
300 осіб, у 2019 році - 350 осіб, у 2020 році -  400 осіб

8.8. Надання одноразової матеріальної допомоги або 
відшкодування вартості  за оздоровлення дітей у літніх 
таборах та оздоровчих закладах Одещини сім'ям учасників 
АТО, особам з інвалідністю внаслідок війни з числа 
учасників АТО, воїнам-добровольцям, членам сімей 
загиблих(померлих) учасників АТО, членам сімей 
захоплених у полон або оголошених зниклими безвісти 
учасників АТО (не більше 7000 грн.) один раз на рік за 
рахунок одного з бюджетів

Департамент освіти та науки, 
Департамент соціальної та сімейної 
політики, районні державні 
адміністрації, виконавчі комітети 
міських рад

Забезпечення літнього відпочинку дітей зазначеної 
категорії громадян. У 2018 році - 200 осіб, у 2019 році - 
300 осіб, у 2020 році -  400 осіб

місцеві 
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням                 
             про місцевий бюджет

8.9. Надання одноразової матеріальної допомоги або 
відшкодування вартості  за оздоровлення дітей з сімей 
учасників АТО віком до 7 років у супроводі матері або 
особи, яка замінює батьків, у оздоровчих закладах 
Одещини (не більше 7000 грн.) один раз на рік за рахунок 
одного з бюджетів

Районні державні адміністрації, 
виконавчі комітети міських рад

місцеві 
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням                 
про місцевий бюджет

Оздоровлення дітей із сімей АТО віком до 7 років у 
супроводі матері або особи, яка замінює батьків. У 2018 
році - 300 осіб, у 2019 році - 350 осіб, у 2020 році -  400 
осіб.

8.10. Надання адресної допомоги на оплату житлово-
комунальних послуг сім'ям загиблих учасників 
антитерористичної операції, що зареєстровані та 
проживають в Одеській області, до стовідсоткової пільги у 
межах середніх норм споживання

 Районні державні адміністрації, 
виконавчі комітети міських рад

місцеві 
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням                
про місцевий бюджет

Реалізація державної підтримки 150 сім'ям шляхом 
надання додаткової стовідсоткової пільги: 50% - за 
рахунок державного бюджету, 50% - за рахунок 
обласного та місцевих бюджетів (до 400 грн. щомісячно)

8.11. Надання щомісячної матеріальної допомоги на оплату 
житлово-комунальних послуг та придбання твердого 
палива і скрапленого газу воїнам-добровольцям з числа 
учасників АТО.

Департамент соціальної та сімейної 
політики, районні державні 
адміністрації, виконавчі комітети 
міст обласного значення

обласний 
бюджет

1 053,62 Реалізація державної підтримки шляхом надання  
матеріальної допомоги  40 особам зазначеної категорії за 
рахунок обласного та місцевих бюджетів (840,00 грн. 
щомісячно на одну особу)

Районні державні адміністрації, 
виконавчі комітети міст обласного 
значення

місцеві 
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням про 
місцевий бюджет



Перелік заходів Програми Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн

Очікуваний результат
Всього 2018 2019 2020

Строки 
виконання 
Програми

Джерела 
фінансування

2018-2020

2018-2020

2018-2020 Забезпечення додаткових соціальних гарантій

2018-2020 Забезпечення додаткових соціальних гарантій

2018-2020 Забезпечення додаткових соціальних гарантій

2018-2020  -  -  -  -  - Проведення психологічної реабілітації учасників АТО

2018-2020

2018-2020

2018-2020

2018-2020  -  -  -  -  - Поліпшення індикаторних показників здоров’я

8.12. Надання одноразової допомоги на проведення 
капітального або поточного ремонту житлових приміщень 
членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО, членів 
сімей захоплених у полон або оголошених зниклими 
безвісти учасників АТО

Районні державні адміністрації, 
виконавчі комітети міст обласного 
значення

місцеві 
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням про 
місцевий бюджет

Покращання соціально-побутових умов проживання у 
2018 році 20 сімей, у 2019 році 30 сімей, у 2020 році 40 
сімей  (не більше 50000 грн. на одну сім'ю)

8.13. Надання додаткової компенсації на придбання 
твердого палива та скрапленого газу ветеранам війни з 
числа учасників АТО, членам сімей загиблих (померлих) 
учасників АТО, членам сімей захоплених в полон або 
зниклих безвісти учасників АТО, воїнам-добровольцям з 
числа учасників АТО

Районні державні адміністрації, 
виконавчі комітети міст обласного 
значення

місцеві 
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням                 
 про місцевий бюджет

Забезпечення особливої уваги розгляду звернень 
учасників АТО та членів їх сімей 

8.14. Одноразова матеріальна допомога на встановлення 
надгробного пам'ятника загиблому учаснику АТО та 
воїнам-добровольцям

Районні державні адміністрації, 
виконавчі комітети міст обласного 
значення

місцеві 
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням про 
місцевий бюджет

8.15. Встановлення на території районів пам'ятних знаків, 
меморіальних дошок загиблим в АТО українським 
військовослужбовцям та воЇнам-добровольцям

Районні державні адміністрації, 
виконавчі комітети міст обласного 
значення

місцеві 
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням про 
місцевий бюджет

8.16. Оплата витрат, пов'язаних з похованням осіб з числа 
учасників антитерористичної операції та воїнів 
добровольців, які загинули під час бойових дій

Районні державні адміністрації, 
виконавчі комітети міст обласного 
значення

місцеві 
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням                 
про місцевий бюджет

8.17. Організація психологічної реабілітації учасників 
антитерористичної операції

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

8.18. Забезпечення безкоштовним харчуванням: учнів 1-4 
класів (5-11 класів) в загальноосвітніх навчальних закладах 
– дітей учасників антитерористичної операції, загиблих, 
захоплених у полон та оголошених зниклими безвісти  під 
час проведення антитерористичної операції

Районні державні адміністрації, 
виконавчі комітети міст обласного 
значення, Департамент освіти на 
науки обласної державної 
адміністрації

місцеві 
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням про 
місцевий бюджет

Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей 
зазначеної категорії у шкільних навчальних закладах за 
рахунок коштів місцевих бюджетів (100 дітей)

8.19. Забезпечення безкоштовним харчуванням вихованців 
дошкільних навчальних закладів з числа дітей 
військовослужбовців та воїнів-добровольців, які загинули, 
захоплені у полон та оголошені зниклими безвісти  під час 
проведення АТО, та дітей учасників АТО на період їх 
перебування у зоні проведення АТО

Районні державні адміністрації, 
виконавчі комітети міст обласного 
значення, Департамент освіти на 
науки обласної державної 
адміністрації

місцеві 
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням про 
місцевий бюджет

Забезпечення безкоштовного харчування дітей у 
дошкільних навчальних закладах за рахунок коштів 
місцевих бюджетів (100 дітей)

8.20. Позачергове забезпечення дітей учасників 
антитерористичної операції, загиблих (померлих), 
захоплених у полон та оголошених зниклими безвісти 
учасників АТО, осіб з інвалідністю внаслідок війни та 
воїнів-добровольців місцями у дошкільних навчальних 
закладах

Районні державні адміністрації, 
виконавчі комітети міст обласного 
значення, Департамент освіти на 
науки обласної державної 
адміністрації

місцеві 
бюджетии

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням про 
місцевий бюджет

Забезпечення потреб дітей у навчальних закладах під час 
навчального процесу (100 дітей)

8.21. Забезпечення диспансеризацією учасників АТО, 
воїнів-добровольців, членів сімей учасників АТО, 
захоплених у полон або оголошених зниклими безвісти та 
членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО.

Департамент охорони здоров'я 
обласної державної адміністрації



Перелік заходів Програми Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн

Очікуваний результат
Всього 2018 2019 2020

Строки 
виконання 
Програми

Джерела 
фінансування

2018-2020  -  -  -  -  -

2018-2020 1344,00 448,00 448,00 448,00

2018-2020

2018-2020 Поліпшення індикаторних показників здоров’я

2018-2020  -  -  -  -  -

2018-2020  -  -  -  -  -

2018-2020  -  -  -  -  -

2018-2020  -  -  -  -  -

8.22. Проведення стоматологічного (хірургічного, 
терапевтичного) лікування, зубопротезування учасників 
антитерористичної операції, воїнів-дорбровольців

Департамент охорони здоров'я 
обласної державної адміністрації

Поліпшення індикаторних показників здоров’я у межах 
державного бюджету  

8.23. Надання одноразової допомоги на проведення 
стоматологічного (хірургічного, терапевтичного) 
лікування, зубопротезування високотехнологічними 
матеріалами учасників антитерористичної операції, воїнів-
добровольців за рахунок одного з бюджетів 

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

обласний 
бюджет

У разі неможливості лікування і протезування за кошти 
державного бюджету, надання допомоги на лікування та 
протезування у комунальних підприємствах обласного 
(за рахунок обласного бюджету) або місцевого  (за 
рахунок місцевих бюджетів) підпорядкування з 
використанням найдешевшого матеріалу. Надання 
допомоги 15 особам у розмірі не більше 30,0 тис. грн.

8.24. Надання одноразової матеріальної допомоги 
учасникам антитерористичної операції та членам сімей 
загиблих (померлих) учасників антитерористичної 
операції, воїнам-добровольцям - мешканцям Одеської 
області, які потребують лікування, у тому числі 
ендопротезування, протезування органів серцево-судинної 
системи, інтраокулярними лінзами за рахунок одного з 
бюджетів

Районні державні адміністрації, 
виконавчі комітети міст обласного 
значення

місцеві 
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням                
про місцевий бюджет

Надання одноразової матеріальної допомоги 20 
учасникам антитерористичної операції та членам сімей 
загиблих (померлих) учасників антитерористичної 
операції, бійцям-добровольцям - мешканцям Одеської 
області, які потребують лікування, у тому числі 
ендопротезування, протезування органів серцево-
судинної системи, інтраокулярними лінзами за рахунок 
одного з бюджетів у розмірі не більше 50,0 тис. грн.

8.25. Пільгове забезпечення медикаментами та виробами 
медичного призначення учасників АТО, воїнів-
добровольців, членів родин загиблих (померлих) учасників 
АТО та у разі їх амбулаторного лікування у межах 
бюджетного фінансування закладів

Департамент охорони здоров'я 
обласної державної адміністрації, 
районні державні адміністрації, 
виконавчі комітети міст обласного 
значення

місцеві 
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням               
про місцевий бюджет

8.26. Формування єдиної бази даних та "Паспорта здоров'я" 
учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок 
війни, воїна-добровольця з числа учасників 
антитерористичної операції, члена сім'Ї загиблого 
(померлого) учасника АТО і сім'ї захопленого у полон або 
оголошеного зниклим безвісти учасника АТО

Департамент охорони здоров'я 
обласної державної адміністрації, 
районні державні адміністрації, 
виконавчі комітети міст обласного 
значення

Покращання медичного обслуговування зазначеної 
категорії громадян

8.27. Забезпечення учасників антитерористичної операції з 
інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації

Департамент соціальної та сіменої 
політики обласної державної 
адміністрації, рай(міськ)управління 
соціального захисту населення

Поліпшення показників здоров’я учасників 
антитерористичної операції з інвалідністю

8.28. Забезпечення проведення заходів із соціальної та 
професійної адаптації учасників антитерористичної 
операції (крім військовослужбовців, звільнених у запас або 
у відставку)

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації, рай (міськ) управління 
соціального захисту

Професійна перепідготовка та соціалізація 
демобілізованих учасників АТО  

8.29. Забезпечення проведення превентивних та 
адаптаційних заходів для військовослужбовців у разі їх 
звернення до центрів зайнятості, а саме: підбір роботи, 
інформування та консультування щодо змісту їх прав і 
державних гарантій,  залучення до самозайнятості

Обласний центр зайнятості, місцеві 
центри

Зниження рівня безробіття, забезпечення зайнятості осіб 
з числа учасників АТО



Перелік заходів Програми Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн

Очікуваний результат
Всього 2018 2019 2020

Строки 
виконання 
Програми

Джерела 
фінансування

2018-2020  -  -  -  -  -

2018-2020  -  -  -  -  -

2018-2020

2018-2020  -  -  -  -  -

2018-2020  -  -  -  -  -

2018-2020  -  -  -  -  -

2018-2020  -  -  -  -  -

2018-2020  -  -  -  -  -

8.30. Створення інформаційних пунктів, куточків служби 
зайнятості щодо сприяння працевлаштуванню учасників 
АТО в установах, організаціях, що надають допомогу 
даним категоріям

Обласний центр зайнятості, місцеві 
центри

Підвищення обізнаності з питань зайнятості, сприяння 
працевлаштуванню

8.31. Надання матеріальної допомоги на оплату 
проживання в гуртожитках під час навчання в державних 
навчальних закладах професійно-технічної освіти

рай (міськ) управління соціального 
захисту

Професійна адаптація та соціалізація учасників 
антитерористичної операції. У 2018 році - 3000 грн. 
двомісячне навчання  (30 осіб),  у 2019 році - 3000 грн. 
(40 осіб), у 2020 році - 3000 грн (50 осіб) у рік.

8.32. Надання щорічної матеріальної допомоги на навчання 
в одному з вищих навчальних закладів учасникам 
антитерористичної операції та воїнам-добровольцям 
старше 23 років, незалежно від місця навчання

Районні державні адміністрації, 
виконавчі комітети міст обласного 
значення

місцеві 
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням             
про місцевий бюджет

Професійна адаптація та соціалізація учасників 
антитерористичної операції. 

8.33. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
на виплату грошової компенсації за належні для отримання 
жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених 
абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з 
інвалідністю I - II групи, визначених пунктами 11 - 14 
частини другої статті 7 Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, 
які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, 
інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, 
каліцтва або захворювання, одержаних під час 
безпосередньої участі в антитерористичній операції, та 
потребують поліпшення житлових умов

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

Поліпшення майнового стану учасників АТО 
(фінансування не потребує)

8.34. Забезпечення першочергового відведення земельних 
ділянок для індивідуального житлового будівництва, 
садівництва та городництва

Головне управління 
Держгеокадастру в Одеській 
області, сільські, селищні, районні 
та міські ради

Поліпшення майнового стану учасників АТО 
(фінансування не потребує)

8.35. Забезпечення житлом учасників АТО, воїнів-
добровольців та членів їх сімей в рамках виконання 
“Комплексної соціально-економічної програми 
забезпечення громадян житлом в Одеській області на 2017-
2021 роки” та відповідно до постанови КМУ від 11.02.2009 
р. № 140 "Про затвердження Порядку забезпечення 
громадян доступним житлом“

Одеське регіональне управління 
Державного фонду сприяння 
молодіжному житловому 
будівництву,  сільські, селищні, 
районні та міські ради

Поліпшення житлових умов учасників 
антитерористичної операції та членів їх сімей

8.36. Забезпечення доступним житлом тимчасового 
проживання учасників АТО та членів їх сімей, які 
працюють не за місцем постійної реєстрації

Районні державні адміністрації, 
виконавчі комітети міст обласного 
значення

Забезпечення тимчасовим житлом 150 осіб зазначеної 
категорії громадян

8.37. Проведення зустрічей із представниками міських 
громадських організацій, благодійних фондів, інших 
неприбуткових організацій, що залучають до своєї 
діяльності волонтерів, з метою обговорення актуальних 
питань життєдіяльності, що виникають у демобілізованих 
учасників АТО та членів їх сімей

Управління комунікацій та 
інформаційної політики обласної 
державної адміністрації, Центр 
надання допомоги учасникам АТО

Налагодження співпраці з представниками 
громадськості з метою спільного вирішення актуальних 
питань життєдіяльності, що виникають у 
демобілізованих учасників АТО та членів їх сімей 
(фінансування не потребує)



Перелік заходів Програми Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн

Очікуваний результат
Всього 2018 2019 2020

Строки 
виконання 
Програми

Джерела 
фінансування

2018-2020  -  -  -  -  -

2018-2020  -  -  -  -  - Надання допомоги у написанні проектів

2018-2020  -  -  -  -  -

2018-2020  -  -  -  -  -

2018-2020  -  -  -  -  -

2018-2020  -  -  -  -  - Проведення меморіальних заходів

2018-2020  -  -  -  -  - Патріотичне виховання молоді області

2018-2020  -  -  -  -  -

8.38. Розміщення на офіційному сайті обласної державної 
адміністрації, районних державних адміністрацій, 
виконавчих комітетів міст обласного значення інформації 
щодо волонтерської діяльності громадських організацій (за 
наявності згоди такої організації)

Управління комунікацій та 
інформаційної політики обласної 
державної адміністрації,  районні 
державні адміністрації, виконавчі 
комітети міст обласного значення

Розповсюдження серед громадськості інформації про 
волонтерську діяльність (фінансування не потребує)

8.39. Надання методологічної підтримки у разі підготовки 
проектів та ініціатив громадських організацій  ветеранів 
АТО,  членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО, 
членів сімей захоплених в полон та зниклих безвісти 
учасників АТО

Управління Одеської обласної 
державної адміністрації: інвестицій, 
міжнародного та міжрегіонального 
співробітництва;  комунікацій та 
інформаційної політики 

8.40. Розроблення дорожньої карти для демобілізованих 
військовослужбовців та членів сімей загиблих учасників 
антитерористичної операції, що містить: інформацію про 
установи соціального захисту населення та охорони 
здоров’я із зазначенням номерів контактних телефонів, 
телефонів «гарячих ліній», а також громадських та 
благодійних організацій, перелік документів, необхідних 
для вирішення питань залежно від характеру

Департаменти обласної державної 
адміністрації: соціальної та сімейної 
політики, охорони здоров'я, освіти і 
науки, управління комунікацій та 
інформаційної політики обласної 
державної адміністрації, Центр 
надання допомоги учасникам АТО

Надання інформаційної допомоги зазначеним категоріям 
громадян

8.41. Запровадження та забезпечення функціонування 
 «гарячих» ліній для надання консультативної допомоги 
особам, які постраждали під час виконання обов’язків 
військової служби (службових обов’язків), та членам їх 
сімей, а також членам сімей загиблих військовослужбовців 
 і працівників правоохоронних органів

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

Оперативне вирішення  проблемних питань громадян, 
демобілізованих із зони АТО та членів їх сімей з метою 
соціального супроводу, психологічної адаптації

8.42. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи в 
частині порядку надання пільг та компенсацій, соціальних 
гарантій

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації, рай (міськ) управління 
соціального захисту

Розповсюдження інформації про чинне законодавство у 
сфері соціального захисту (фінансування не птребує)

8.43. Вшанування пам'яті загиблих учасників АТО під час 
проведення Державних свят та пам'ятних дат, пов"язаних із 
захистом Батьківщини

Управління обласної державної 
адміністрації: комунікацій та 
інформаційної політики, 
організаційної роботи,  районні 
державні адміністрації, виконавчі 
комітети міст обласного значення

8.44. Проведення шкільних "лінійок" та уроків пам'яті, 
засідань за круглим столом, конференцій, лекцій, виховних 
годин, бесід, вечорів, виставок, малюнків та інших 
тематичних заходів, присвячених вшануванню пам'яті 
захисників, які віддали життя за незалежність України 

Департамент освіти і науки обласної 
державної адміністрації, районні 
державні адміністрації, виконавчі 
комітети міст обласного значення

8.45. Запровадження місцевими засобами масової 
інформації тематичних передач, публікації матеріалів про 
героїчні вчинки учасників АТО та загиблих осіб, які брали 
участь в АТО

 Управління комунікацій та 
інформаційної політики обласної 
державної адміністрації, Обласний 
центр патріотичного виховання 
дітей та молоді, районні державні 
адміністрації, виконавчі комітети 
міст обласного значення

Передбачення в обласній програмі національно-
патріотичного виховання проведення серій тематичних 
передач спільно з місцевими та регіональними засобами 
масової інформації  та публікацій матеріалів 
патріотичного направлення



Перелік заходів Програми Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн

Очікуваний результат
Всього 2018 2019 2020

Строки 
виконання 
Програми

Джерела 
фінансування

2018-2020  -  -  -  -  -

Всього за напрямком: УСЬОГО:

IX. Безперешкодний доступ

2018-2020  -  -  -  -  -

2018-2020  -  -  -  -  -

2018-2020  -  -  -  -  -

2018-2020

2018-2020

2018-2020 Обсяг визначається у межах бюджетного фінансування

2018-2020 114,0 - 105,0 9,0

Всього за напрямком: 114,0 105,0 9

8.46. Забезпечення видання друкованих меморіально-
документальних матеріалів, у тому числі по увічненню 
пам’яті, та власних творів учасників АТО

Управління Одеської обласної 
державної адміністрації: 
комунікацій та інформаційної 
політиики, культури, 
національностей, релігій та охорони 
об'єктів культурної спадщини , 
районні державні адміністрації, 
виконавчі комітети міст обласного 
значення

Патріотичне виховання та увічнення пам'яті про героїчні 
вчинки

29 522,96 7 375,68 10 476,64 11 670,64

9.1. Здійснювати заходи щодо створення сприятливих умов 
для інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство, 
безперешкодного доступу до будинків і приміщень 
місцевих органів виконавчої влади, об"єктів соціального, 
громадського, житлового призначень та транспортної 
інфраструктури

Департамент соціальної та сімейної 
політики облдержадміністрації,  
районні державні адміністрації, 
виконавчі комітети міських рад

Реалізація та посилення інтеграції осіб з інвалідністю у 
суспільство у безбар"єрному середовищі

9.2. Забезпечення виділення спеціальних місць для 
безкоштовного паркування транспортних засобів людей з 
інвалідністю у місцях платного паркування транспортних 
засобів - не менше 10 відсотків кількості місць

Управління транспортно-
комунікаційно інфраструктури 
облдержадміністрації,  районні 
державні адміністрації, виконавчі 
комітети міських рад

Забезпечення вільного доступу осіб з інвалідністю до 
місць громадського та житлового призначення, біля яких 
є платні парковки

9.3. Забезпечення наявності на міських та міжрайонних 
маршрутах автобусів, обладнаних спеціальними 
підйомними пристроями для перевезення осіб з 
інвалідністю з вадами опорно-рухового апарату та для 
маломобільних груп населення

Управління транспортно-
комунікаційно інфраструктури 
облдержадміністрації,  районні 
державні адміністрації, виконавчі 
комітети міських рад

Надання можливості особам з інвалідністю та іншим 
маломобільним групам населення вільно пересуватися 
по області для вирішення нагальних потреб

9.4. Облаштування відповідно до норм ДБН 
адміністративних будівель

Районні державні адміністрації, 
виконавчі комітети міських рад

Місцеві 
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням         
       про місцевий бюджет

Створення умов для вільного доступу маломобільних 
груп населення до адміністративних будівель

9.5. Облаштування відповідно до норм ДБН закладів 
культури (музеїв)

Районні державні адміністрації, 
виконавчі комітети міських рад

Місцеві 
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням         
       про місцевий бюджет

Створення умов для вільного доступу маломобільних 
груп населення до закладів культури (музеїв)

9.6. Створення центрів реабілітації осіб з інвалідністю та 
дітей з інвалідністю

Департамент соціальної та сімейної 
політики облдержадміністрації,  
районні державні адміністрації, 
виконавчі комітети міських рад

Обласний 
бюджет

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю, у 
тому числі дітям з інвалідністю.

Місцеві 
бюджети

Обсяг коштів на відповідний рік визначається рішенням         
       про місцевий бюджет

9.7. Створення та супроводження інтерактивної карти об"єктів 
соціальної, освітньої, культурної та побутової сфер Одеської області, 
де забезпечено умови доступності для осіб з інвалідністю та 
маломобільних груп населення.

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

Обласний 
бюджет

Створення максимально комфортних умов життя для 
осіб з інвалідністю та маломобільних груп



Перелік заходів Програми Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн

Очікуваний результат
Всього 2018 2019 2020

Строки 
виконання 
Програми

Джерела 
фінансування

Х. Поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища

2018-2020 40,0 - 20,0 20,0

2018-2020 60,0 - 30,0 30,0

2018-2020 - - - -

Всього за напрямком: 100,0 50,0 50,0

Всього за Програмою:

Одеська обласна рада

Обсяг визначається у межах бюджетного фінансування

інші джерела

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

10.1. Організація проведення семінарів, нарад, конференцій 
з питань безпеки, гігєни праці та виробничого середовища. 
Надання консультативної  та методичної допомоги щодо 
організації роботи з питань охорони праці, атестації 
робочих місць за умовами праці тощо.

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації, Головне управління 
Держпраці в Одеській області, 
Управління виконавчої дирекції 
Фонду соціального страхування 
України в Одеській області

Обласний 
бюджет

Підвищення фахового рівня керівників, фахівців служб 
охорони праці та інших фахівців підприємств, установ, 
організацій області

10.2. Забезпечення проведення щороку з нагоди 
Всесвітнього дня охорони праці:                                               
  - Тижня охорони праці;                                                            
- оглядів - конкурсів з охорони праці та промислової 
безпеки;                                                                                  - 
конкурсу малюнків на тему "Охорона праці очима дітей".   

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації, Головне управління 
Держпраці в Одеській області, 
Управління виконавчої дирекції 
Фонду соціального страхування 
України в Одеській області

Обласний 
бюджет

Поширення позитивного досвіду щодо профілактики 
виробничого травматизму та професійних захворювань

10.3. Проведення навчання з питань охорони праці та 
пожежної безпеки в установах системи соціального захисту 
населення області

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації, керівники установ 
системи соціального захисту області

Не потребує 
фінансування

Забезпечення функціонування системи управління 
охороною праці в установах системи соціального 
захисту населення області

УСЬОГО, у 
т.ч.:

370 413,57 79 674,49 190 444,24 100 294,84

обласний 
бюджет

332 702,57 11 620,90 16 600,00 1 600,00

Департамерт соціальної та 
сімейної політики обласної 
державної адміністрації

обласний 
бюджет

56 053,59 161 533,24 85 294,84

Департамент освіти і науки 
обласної державної адміністрації, 
районні державні адміністрації, 
виконавчі комітети міських рад 
міст обласного значення

обласний 
бюджет

4 711,00 1 500,00 1 311,00 1 900,00

Районні державні адміністрації, 
виконавчі комітети міських рад 
міст обласного значення

місцеві 
бюджети

Департамент освіти і науки 
обласної державної адміністрації, 
районні державні адміністрації, 
виконавчі комітети міських рад 
міст обласного значення

33 000,00 10 500,00 11 000,00 11 500,00


