
ДООПРАЦЬОВАНИЙ

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 

П Р О Є К Т     Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення обласної ради від 24 грудня 2020 року 
№ 38-VІІІ "Про затвердження обласної комплексної програми 

соціальної підтримки населення на 2021-2023 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  та  посилення  їх  соціального 
захисту обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести  зміни  до  обласної  комплексної  програми  соціальної 
підтримки  населення  на  2021-2023  роки  «Соціальний  захист  населення  в 
Одеській області»,  затвердженої  рішенням обласної  ради від 24 грудня 2020 
року № 38-VIIІ, виклавши додатки 1-3 у новій редакції (додаються).

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  економіки, 
промисловості,  підприємництва,  регуляторної  політики  та  інвестиційної 
діяльності; з питань бюджету, фінансово-економічної політики та банківської 
діяльності.

Проєкт рішення підготовлено 
Департаментом соціальної та сімейної 
політики обласної державної адміністрації 
та внесено на розгляд головою обласної 
державної адміністрації

http://oblrada.odessa.gov.ua/pro-oblasnu-radu/deputatskyj-korpus/postijni-komisiyi/postijna-komisiya-z-pytan-ekonomiky-promyslovosti-pidpryyemnytstva-regulyatornoyi-polityky-ta-investytsijnoyi-diyalnosti/
http://oblrada.odessa.gov.ua/pro-oblasnu-radu/deputatskyj-korpus/postijni-komisiyi/postijna-komisiya-z-pytan-ekonomiky-promyslovosti-pidpryyemnytstva-regulyatornoyi-polityky-ta-investytsijnoyi-diyalnosti/
http://oblrada.odessa.gov.ua/pro-oblasnu-radu/deputatskyj-korpus/postijni-komisiyi/postijna-komisiya-z-pytan-ekonomiky-promyslovosti-pidpryyemnytstva-regulyatornoyi-polityky-ta-investytsijnoyi-diyalnosti/


Додаток 1
до рішення обласної ради 
від____________2022 року
№ ____________-VIIІ

«Додаток 1 до Програми

ПАСПОРТ
 обласної комплексної програми соціальної підтримки населення 

на 2021-2023 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 Відповідальний 
виконавець Програми

Департамент  соціальної  та  сімейної  політики 
обласної державної адміністрації

4 Учасники Програми Одеська обласна рада;
Департаменти  обласної  державної  адміністрації: 
соціальної  та  сімейної  політики;  освіти  і  науки; 
охорони  здоров’я;  культури,  національностей, 
релігій  та  охорони  об’єктів  культурної  спадщини; 
морегосподарського  комплексу,  транспортної 
інфраструктури  та  зв’язку;  фінансів;  Служба  у 
справах  дітей  обласної  державної  адміністрації; 
Одеський  обласний  центр  соціальних  служб; 
Головне управління Держпраці в Одеській області; 
Управління виконавчої дирекції Фонду соціального 
страхування України в Одеській області;

5 Термін реалізації 
Програми

2021-2023 роки

6 Перелік бюджетів, які 
беруть участь у 
виконанні Програми

Обласний бюджет

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

288082,19 тис. грн

7.1 Кошти обласного 
бюджету, тис. грн

288082,19  тис. грн

7.2 Кошти бюджетів 
сільських, селищних, 
міських 
територіальних 
громад, грн

7.3 Кошти інших джерел, 
тис. грн

-----                                                                                 » 



Додаток 2
до рішення обласної ради
від________  № ____-VIIІ
«Додаток 2 до Програми

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2021-2023 роки

«Соціальний захист населення в Одеській області»

Етапи виконання Програми (тис. грн )

2021 2022 2023

Усього:

 - обласний бюджет 288082,19

 -  -  -  - 

кошти інших джерел  -  -  -  - »

Обсяг коштів, які 
пропонується залучити 
на виконання Програми

Усього витрат на 
виконання Програми   

(тис. грн )

 103 495,94    66 216,65    118 369,60    288 082,19   

місцевий бюджет,                 
             у тому числі:  103 495,94    66 216,65    118 369,60    288 082,19   

 103 495,94    66 216,65    118 369,60   

 - бюджети сільських, 
селищних, міських 

територіальних громад



Додаток 3
до рішення обласної ради
від___________2021 року
№ _____  - VIIІ,

Перелік заходів Програми Виконавці
Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн

Очікуваний результат
Всього 2021 2022 2023

І. Соціальний захист окремих категорій громадян

Одеська обласна рада

507,50 507,50 840,00

870,00 235,00 235,00 400,00

470,00 470,00 600,00

580,00 140,00 140,00 300,00

Всього за напрямком:

Одеська обласна рада

ІІ. Соціальний захист ветеранів війни та сімей загиблих (померлих) воїнів

                                                                                                                                                
                                                                                                                                                
      «Додаток 3 до Програми

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ
обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2021-2023 роки «Соціальний захист населення в Одеській області»

Строки 
виконання 

заходу

Джерела 
фінансуванн

я

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

2021-2023 
роки

обласний 
бюджет

94 021,00 18 021,00 20 000,00

30 000,00

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

обласний 
бюджет

16 000,00 10 000,00

1.2. Надання щомісячних довічних стипендій 
громадянам віком старше 100 років

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації

обласний 
бюджет

1 855,00 Матеріальна підтримка близько 70 осіб, які досягли  100-річного віку,  у розмірі 
1000 грн  на одну особу на місяць.     

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

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації

обласний 
бюджет

Матеріальна підтримка громадян, які постраждали від політичних репресій та були 
реабілітовані, по 1000 грн щоквартально (близько 80 осіб) 

1.4. Надання щорічної цільової адресної допомоги 
мешканцям Одеської області, постраждалим внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 1 категорії до Дня Річниці 
Чорнобильської трагедії (розмір виплати з обласного 
бюджету визначається з урахуванням виплат з 
місцевих бюджетів)

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації

обласний 
бюджет

7 595,00 2 215,00 2 215,00 3 165,00 Щорічна адресна цільова допомога у сумі 3000 грн громадянам Одеської області, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії     ( 850 осіб)

1.5. Надання щорічної цільової адресної допомоги 
сім'ям загиблих (померлих) осіб, смерть яких пов'язана 
з Чорнобильською катастрофою до Дня Річниці 
Чорнобильської трагедії (розмір виплати з обласного 
бюджету визначається з урахуванням виплат з 
місцевих бюджетів)

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації

обласний 
бюджет

1 540,00 Щорічна адресна цільова допомога у розмірі 3000 грн сім'ям загиблих (померлих) 
осіб, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи (близько 200 сімей)

1.6. Щорічні виплати членам сімей загиблих 
працівників органів внутрішніх справ до Дня 
вшанування пам’яті працівників органів внутрішніх 
справ, які загинули під час виконання службових 
обов’язків

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації

обласний 
бюджет

Щорічна виплата сім'ям загиблих (померлих) співробітників правоохоронних 
органів у розмірі 3000 грн до Дня вшанування пам’яті працівників органів 
внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків  (до 50 
сімей). 

УСЬОГО, у 
т.ч.

106 461,00 37 588,50 33 567,50 35 305,00

обласний 
бюджет

38 021,00 18 021,00 20 000,00

Департамент соціальної та 
сімейної політики обласної 
державної адміністрації

обласний 
бюджет

68 440,00 19 567,50 13 567,50 35 305,00



Перелік заходів Програми Виконавці
Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн

Очікуваний результат
Всього 2021 2022 2023

Строки 
виконання 

заходу

Джерела 
фінансуванн

я

11301,69 11301,69 13584,00

637,30 637,30

3459,00 3300,00 6600,00

4836,41 4836,41 5952,00

2.1. Надання щомісячних стипендій особам з 
інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій 
Другої Світової війни, що є мешканцями Одеської 
області (розмір виплати з обласного бюджету 
визначається з урахуванням виплат з місцевих 
бюджетів)

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації

обласний 
бюджет

10 240,00 2 960,00 2 960,00 4 320,00 Підвищення рівня матеріального забезпечення ветеранів Другої світової війни. 
Щомісячна матеріальна підтримка близько 100 осіб з інвалідністю внаслідок війни 
та учасників бойових дій Другої Світової війни (розмір виплати щомісячно 2000 
грн)

2.2. 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 
(розмір виплати з обласного бюджету визначається з 
урахуванням виплат з місцевих бюджетів)

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації

обласний 
бюджет

36 187,38 Підвищення рівня матеріального забезпечення ветеранів війни. Щомісячна 
матеріальна підтримка: 80 осіб з інвалідністю внаслідок війни 1 групи, які 
безпосередньо брали участь у бойових діях у Республіці Афганістан та на території 
інших країн (розмір виплати з обласного бюджету визначається з урахуванням 
виплат з місцевих бюджетів)

2.3. Надання щомісячної допомоги сім’ям загиблих 
(померлих) військових, які брали участь в бойових 
діях у Республіці Афганістан та на території інших 
країн  (розмір виплати з обласного бюджету 
визначається з урахуванням виплат з місцевих 
бюджетів)

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації

обласний 
бюджет

16 280,00 4 360,00 4 360,00 7 560,00 Щомісячна матеріальна підтримка близько 370 сімей загиблих (померлих) 
військових області, які брали участь в бойових діях у Республіці Афганістан та на 
території інших країн (розмір виплати щомісячно                   2500 грн)

2.4. Щорічні виплати до Дня Перемоги та Дня 
визволення України від фашистських загарбників 
особам з  інвалідністю внаслідок війни та учасникам 
бойових дій Другої світової війни і жертвам 
нацистських переслідувань згідно  зі ст. 6.1-6.3 ЗУ 
"Про жертви нацистських переслідувань" (розмір 
виплати з обласного бюджету визначається з 
урахуванням виплат з місцевих бюджетів)

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації

обласний 
бюджет

2 732,60 1 458,00 Надання матеріальної допомоги особам з  інвалідністю внаслідок війни  (120 осіб), 
учасникам бойових дій (50 осіб) та особам з числа жертв нацистських 
переслідувань згідно ст. 6.1-6.3 ЗУ "Про жертви нацистських переслідувань"  (55 
особи) у розмірі 3000 грн

2.5.Надання щомісячної допомоги  сім'ям загиблих 
(померлих), учасників АТО, сім'ям захоплених у полон 
або оголошених зниклими безвісти військових, 
зокрема співробітників правоохоронних органів, які 
брали  участь  у проведенні антитерористичної 
операції  на Сході України, та дітям до досягнення 18-
річного віку  (розмір виплати з обласного бюджету 
визначається з урахуванням виплат з місцевих 
бюджетів)

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації

обласний 
бюджет

13 359,00 Щомісячна матеріальна підтримка 260 сімей загиблих (померлих) військових 
області (розмір виплати щомісячно 2500 грн) та по 500 грн на кожну дитину до 
досягнення нею 18-річного віку (до 50 дітей)

2.6. Надання щомісячної стипендії особам з 
інвалідністю, які брали  участь  у забезпеченні 
проведення антитерористичної операції  для захисту 
незалежності, суверенітету та територіальної 
цілісності України, учасникам бойових дій з 
інвалідністю від загального захворювання 1 групи, у 
забезпеченні проведення антитерористичної операції 
 для захисту незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України, а також їх дітям до 
досягнення ними 18-річного віку (розмір виплати з 
обласного бюджету визначається з урахуванням 
виплат з місцевих бюджетів)

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації

обласний 
бюджет

15 624,82 Підвищення рівня матеріального забезпечення ветеранів війни. Щомісячна 
матеріальна підтримка: 25 осіб з інвалідністю внаслідок війни 1 групи, які 
безпосередньо брали участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції 
для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а 
також їх дітям до досягнення ними 18-річного віку (розмір виплати з обласного 
бюджету визначається з урахуванням виплат з місцевих бюджетів)



Перелік заходів Програми Виконавці
Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн

Очікуваний результат
Всього 2021 2022 2023

Строки 
виконання 

заходу

Джерела 
фінансуванн

я

278,70 354,90 524,40

Всього за напрямком:

ІІІ. Здійснення заходів з відзначення визначних дат

3.1. Проведення святкових та урочистих заходів 6,15

Всього за напрямком: 6,15

6,15

IV. Оздоровлення окремих категорій населення, у тому числі дітей

0,00 Щорічне оздоровлення близько 350 осіб пільгових категорій

2.7. Надання щомісячної матеріальної допомоги на 
оплату житлово-комунальних послуг та придбання 
твердого палива і скрапленого газу воїнам-
добровольцям, які брали  участь  у забезпеченні 
проведення антитерористичної операції  для захисту 
незалежності, суверенітету та територіальної 
цілісності України та не користуються пільгами за 
рахунок коштів державного бюджету

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації

обласний 
бюджет

1 158,00 Реалізація державної підтримки шляхом надання  матеріальної допомоги                   
  20 особам зазначеної категорії за рахунок обласного бюджету (1478,69 грн 
щомісячно на одну особу)

УСЬОГО, у 
т.ч.

95 581,80 27 833,10 27 750,30 39 998,40

Департамент соціальної та 
сімейної політики обласної 
державної адміністрації

обласний 
бюджет

95 581,80 27 833,10 27 750,30 39 998,40

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації;   Служба у справах 
дітей обласної державної 
адміністрації

обласний 
бюджет

3 832,50 1 126,35 2 700,00 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; 2-га неділя травня - День матері; 20 травня - День пам'яті жертв політичних 
репресій; 1 червня - Міжнародний день захисту дітей; 22 червня - День скорботи та 
вшанування пам'яті жертв війни; 8 липня - День родини; 29 серпня - День пам"яті захисників 
України; 30 вересня - День усиновителя; 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", Міжнародні змагання з 
плавання серед осіб з інвалідністю, присвячені пам’яті Т. Марічевої, проведення обласної 
конференції "Реалізація політики рівності жінок і чоловіків в Одеській області: досягнення, 
виклики, завдання", привітання голови обласної державної адміністрації громадських 
організацій та окремих категорій громадян з нагоди пам҆ятних дат 

УСЬОГО, у 
т.ч.

3 832,50 1 126,35 2 700,00

Департамент соціальної та 
сімейної політики обласної 
державної адміністрації; Служба 
у справах дітей обласної 
державної адміністрації

обласний 
бюджет

3 832,50 1 126,35 2 700,00

4.1. Надання одноразової матеріальної допомоги на 
оздоровлення або відшкодування вартості санаторно-
курортного лікування у санаторіях України особам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1-
3 категорії, ветеранам війни, воїнам добровольцям 

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації

обласний 
бюджет

6 000,00 3 000,00 3 000,00



Перелік заходів Програми Виконавці
Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн

Очікуваний результат
Всього 2021 2022 2023

Строки 
виконання 

заходу

Джерела 
фінансуванн

я

0,00 0,00

800,00 0,00 Щорічне оздоровлення близько 135 осіб 

0,00 Забезпечення послугами оздоровлення учнів соціально-незахищених категорій

618,00 206,00 206,00 206,00 Збереження життя та здоров҆я близько 700 дітей  під час перебування у дорозі

Всього за напрямком: 206,00

206,00

0,00

V. Додаткові соціальні гарантії

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. Відшкодування вартості проведення 
реаблітаційних заходів, у т.ч. проведення санаторно-
курортного оздоровлення осіб, які при виконанні 
професійних обов"язкіцв перенесли захворювання на 
гостру респіраторну інфекцію COVID-19, спричинену 
коронавірусом SARS-CoV-2 в умовах стаціонару 
(працівники галузей охорона здоров"я, освіта, 
культура, соціальний захист) (за рахунок коштів 
одного із бюджетів)

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації

обласний 
бюджет

1 627,50 1 627,50 Відновлення повноцінного здоровʹя 150 осіб, які перенесли захворювання на 
гостру респіраторну інфекцію COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 
в умовах стаціонару та за медичними рекомендаціями потребують реабілітації

4.3. Організація оздоровлення вихованців та 
підопічних, які перебувають в дитячих будинках-
інтернатах системи соціального захисту 

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації

обласний 
бюджет

1 800,00 1 000,00

4.4. Організація оздоровлення учнів, які навчаються у 
професійних (професійно - технічних) навчальних 
закладах

2021-2023 
роки

Департамент освіти і науки 
обласної державної адміністрації

обласний 
бюджет

2 784,00 1 260,00 1 524,00

4.5. Організація супроводу дітей, які потребують 
особливої соціальної уваги та підтримки, на 
відпочинок до оздоровчих закладів Міністерства 
соціальної політики України (ДПУ Міжнародний 
дитячий центр "Артек") з подальшим відшкодуванням 
батьками або особами

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації

обласний 
бюджет

УСЬОГО, у 
т.ч.

12 829,50 5 266,00 7 357,50

Департамент соціальної та 
сімейної політики обласної 
державної адміністрації

обласний 
бюджет

10 045,50 4 006,00 5 833,50

Департамент освіти і науки 
обласної державної адміністрації

обласний 
бюджет

2 784,00 1 260,00 1 524,00

5.1. Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим категоріям 
громадян

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації) 

обласний 
бюджет

2 500,00 2 500,00 Відшкодування перевезення пільгових категорій громадян автомобільним 
транспортом.

Департамент морегосподарського 
комплексу,  транспортної 
інфраструктури та зв̓язку обласної 
державної адміністрації

4 000,00 4 000,00

5.2. Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
залізничним транспортом окремим категоріям 
громадян

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації) 

обласний 
бюджет

Відшкодування перевезення пільгових категорій громадян залізничним  
транспортом.

Департамент морегосподарського 
комплексу,  транспортної 
інфраструктури та зв̓язку обласної 
державної адміністрації

обласний 
бюджет



Перелік заходів Програми Виконавці
Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн

Очікуваний результат
Всього 2021 2022 2023

Строки 
виконання 

заходу

Джерела 
фінансуванн

я

510,00 170,00 170,00 170,00 Забезпечення пільгових категорій посвідченнями

50,00 25,00 0,00 25,00

0,00 0,00

100,00 100,00 0,00 0,00 Повернення хворого громадянина України Кокарєва О.В. до України

105,50 35,00 0,00 70,50

Всього за напрямком: 170,00

170,00 265,50

0,00 0,00

VI. Удосконалення механізму і підвищення якості кадрового забезпечення оздоровчих дитячих закладів, а також розвитку їх мережі

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

70,00 0,00 0,00 70,00

130,00 0,00 0,00 130,00

5.3. Виготовлення посвідчень пільговим категоріям 
населення

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації

обласний 
бюджет

5.4. Виготовлення та поширення соціальних роликів 2021-2023 
роки

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації; Обласний центр 
соціальних служб

обласний 
бюджет

Популяризація досягнень та реформ, що проводяться на державному та 
регіональному рівнях у соціальній сфері

5.5. Виплата грошової компенсації Шатохіній 
Людмилі Олександрівні на придбання житлового 
приміщення (квартири) з урахуванням витрат на 
оформлення,  сім"ї загиблого Героя України Шатохіна 
Сергія Миколайовича (перерахування коштів у якості 
оплати за договор

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації

обласний 
бюджет

2 072,00 2 072,00 Забезпечення житловим приміщенням сім"ї загиблого Героя України Шатохіна 
Сергія Миколайовича

5.6. Відшкодування (оплата) витрат, пов"язаних з 
транспортуванням хворого громадянина України 
Кокарєва Олександра Васильовича з приватного 
закладу соціального обслуговування "Золотий час" 
(Російська Федерація, м.Санкт-Петербург, м.Пушкін, 
с.Олександрівськ

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації

обласний 
бюджет

5.7. Розміщення публікацій у друкованих засобах 
масової інформації, що розповсюджуються на 
території Одеської області

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації

обласний 
бюджет

Забезпечення інформування мешканців Одеської області про затверджені 
нормативно-правові акти регіонального рівня, оголошення та інші матеріали з 
питань соціального захисту

УСЬОГО, у 
т.ч.

9 337,50 4 902,00 4 265,50

Департамент соціальної та 
сімейної політики обласної 
державної адміністрації; 
Обласний центр соціальних 
служб

обласний 
бюджет 5 337,50 4 902,00

Департамент морегосподарського 
комплексу,  транспортної 
інфраструктури та зв̓язку обласної 
державної адміністрації

обласний 
бюджет

4 000,00 4 000,00

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

2021-2023 
роки

Департамент 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

6.2. Проведення конкурсу "Кращий оздоровчий заклад 
Одещини"

2021-2023 
роки

Департамент 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

6.3. Забезпечення підготовки та підвищення 
кваліфікації адміністрації та педагогічного персоналу 
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, зокрема 
шляхом проведення нарад, семінарів, тренінгів тощо

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації; Департамент освіти і 
науки обласної державної 
адміністрації

обласний 
бюджет

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



Перелік заходів Програми Виконавці
Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн

Очікуваний результат
Всього 2021 2022 2023

Строки 
виконання 

заходу

Джерела 
фінансуванн

я

160,00 10,00 0,00 150,00

Всього за напрямком: 380,00 10,00 0,00 370,00

380,00 10,00 0,00 370,00

VІІ. Залучення громадськості до реалізації соціально значущих проектів

7.2. Проведення конкурсу соціальних проектів 853,00 0,00 Активізація діяльності громадських організацій соціального спрямування

0,00 0,00

509,16 0,00 624,20

Всього за напрямком:

VIII. Утвердження пріоритетності сімейних цінностей та розвитку інституту сім"ї

6.4. 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

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації; Департамент освіти і 
науки обласної державної 
адміністрації

обласний 
бюджет

Вдосконалення виховної роботи з дітьми у дитячих закладах оздоровлення та 
відпочинку

УСЬОГО, у 
т.ч.

Департамент соціальної та 
сімейної політики обласної 
державної адміністрації; 
Департамент освіти і науки 
обласної державної адміністрації

обласний 
бюджет

7.1. Відшкодування вартості реабілітаційних заходів 
для дітей з інвалідністю та дітей з діагностикою 
захворювань нервової системи й опорно-рухового 
апарату, які зареєстровані на території Одеської 
області (крім м.Одеса) та отримують реабілітаційні 
заходи 

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації

обласний 
бюджет

37 000,00 18 500,00 2 500,00 16 000,00 Медико-соціальна реабілітація дітей з інвалідністю та дітей з діагностикою 
захворювань нервової системи й опорно-рухового апарату, які зареєстровані на 
території Одеської області (крім м.Одеса). Планується забезпечити 
реабілітаційними послугами близько 1200 дітей.

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації

обласний 
бюджет

2 853,00 2 000,00

7.3. Соціальне замовлення на соціальну послугу з 
надання притулку повнолітнім особам, у тому числі з 
дітьми, які тимчасово опинилися в кризовій ситуації

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації

обласний 
бюджет

3 703,00 3 703,00 Забезпечення притулком щороку близько 50 осіб, які тимчасово опинилися в 
кризовій ситуації

7.4. Фінансова підтримка Організації ветеранів 
Одеської області, Одеської обласної організації 
Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-
інтернаціоналістів), Одеської обласної організації 
Всеукраїнської громадської організації інвалідів 
"Союз Чорнобиль України", Одеської обласної 
організації Товариства Червоного Хреста України, 
Одеської обласної Ради Миру, громадської організації 
"Ветеранс ХАБ Одеса, громадської організації 
"Ветеранів та інвалідів АТО - "Рапіра" **

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації

обласний 
бюджет

5 397,00 1 799,00 1 799,00 1 799,00 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", Одеської обласної організації 
Товариства Червоного Хреста України, Одеської оббласної Ради Миру, 
громадської організації "Ветеран ХАБ Одеса, громадської організації "Ветеранів та 
інвалідів АТО -                 "Рапіра" ** (потреба ГО на 2022 рік - 2569,222 тис. грн.)

7.5. Співпраця з громадськими, благодійними 
організаціями із проведення спортивних заходів, 
конкурсів, виставок, фестивалів художньої творчості 
для людей з обмеженими фізичними можливостями 
(Одеська обласна організація інвалідів Всеукраїнської 
організації

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації

обласний 
бюджет

1 133,36 Соціокультурна адаптація та інтеграція у суспільство осіб з інвалідністю, 
залучення до занять фізичною культурою та спортом, а також до мистецької та 
творчої діяльності  (потреба БФ та ГО на 2022 рік - 1126,00 тис. грн.)

УСЬОГО, у 
т.ч.

50 086,36 21 661,16 4 299,00 24 126,20

Департамент соціальної та 
сімейної політики обласної 
державної адміністрації

обласний 
бюджет

50 086,36 21 661,16 4 299,00 24 126,20



Перелік заходів Програми Виконавці
Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн

Очікуваний результат
Всього 2021 2022 2023

Строки 
виконання 

заходу

Джерела 
фінансуванн

я

500,00 0,00 0,00 500,00

971,70 171,70 0,00 800,00

351,43 99,43 0,00 252,00

0,00 0,00

Всього за напрямком: 0,00

0,00 0,00

271,13 0,00

IX. Розвиток стаціонарних установ, підвищення якості надання соціальних послуг

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

0,00 0,00 0,00 0,00

8.1. Забезпечення електронними гаджетами 
малозабезпечених багатодітних родин, які 
перебувають у складних життєвих обставинах, для 
організації дистанційного навчання в умовах 
поширення гострої респіраторної інфекції COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації; Департамент освіти і 
науки обласної державної 
адміністрації; Служба у справах 
дітей обласної державної 
адміністрації; Обласний центр 
соціальних служб; районні 
державні адміністрації

обласний 
бюджет

Забезпечення електронними гаджетами близько 170 малозабезпечених 
багатодітних родин, які опинилися в складних життєвих обаставинах

8.2. Організаційна підтримка заходів, спрямованих на 
збереження і популяризацію сімейних традицій та 
цінностей (обласна естафета "Міцна родина - міцна 
Україна", огляд - конкурс "Таланти багатодітної 
родини", конкурс малюнків "Сім̓я очима дитини", 
конкурс відеороликів "Моя сім̓҆я - найбільший скарб", 
Всеукраїнський Відкритий форум  "Багатодітна сімʹя 
України")

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації; Департамент освіти і 
науки обласної державної 
адміністрації; Департамент 
культури, національностей, релігій 
та охорони об’єктів культурної 
спадщини; Служба у справах дітей 
обласної державної адміністрації; 
Одеський обласний центр 
соціальних служб; районні 
державні адміністрації; міські, 
селищні, сільські ради (за згодою)

обласний 
бюджет

Створення сприятливих умов для функціонування і зміцнення родин, виховання 
дітей у дусі  відродження та популяризації культурних і моральних цінностей сім'ї; 
виявлення та підтримка талановитих сімей та дітей, які зберігають традиції 
української культури; 

8.3. Забезпечення функціонування системи раннього 
втручання шляхом підготовки відповідних 
міждисциплінарних команд

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації

обласний 
бюджет

Підготовка міждисциплінарних команд в районних, міських, селищних, сільських 
радах області дозволить охопити послугою більше сімей, в яких виховуються діти 
з інвалідністю або діти, які перебувають у зоні ризику захворюваності та 
інвалідизації

8.4. Забезпечення транспортними засобами дитячих 
будинків сімейного типу (за погодженням  з 
постійною комісією обласної ради з питань охорони 
здоров"я та соціальної політики)

2021-2023 
роки

Служба у справах дітей обласної 
державної адміністрації

обласний 
бюджет

1 500,00 1 500,00 Підтримка батьків вихователів, які виховують дітей - сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, дітей з інвалідністю. Надання більш розширених 
можливостей для розвитку та виховання дітей.

УСЬОГО, у 
т.ч.

3 323,13 1 771,13 1 552,00

Служба у справах дітей обласної 
державної адміністрації

обласний 
бюджет

1 500,00 1 500,00

Департамент соціальної та 
сімейної політики обласної 
державної адміністрації

обласний 
бюджет

1 823,13 1 552,00

9.1. Будівництво, реконструкція, модернізація, 
проведення ремонтних робіт в 
установах/закладах/підприємствах системи 
соціального захисту населення (зокрема розроблення 
науково-практичної/проєктно-кошторисної 
документації)

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації

обласний 
бюджет

Обсяг фінансування за цим пунктом щорічно визначається відповідно до рішення 
про обласний бюджет

Забезпечення розвитку та належного утримання об"єктів системи соціального 
захисту населення області

9.2. Здійснення заходів з протипожежної безпеки 
установ/закладів /підприємств системи соціального 
захисту населення області , у тому числі придбання 
необхідного обладнання та засобів

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації

обласний 
бюджет

Забезпечення безпечних умов проживання/перебування осіб в установах/закладах/
підприємствах соціального захисту населення області

УСЬОГО, у 
т.ч.

Департамент соціальної та 
сімейної політики обласної 
державної адміністрації

обласний 
бюджет



Перелік заходів Програми Виконавці
Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн

Очікуваний результат
Всього 2021 2022 2023

Строки 
виконання 

заходу

Джерела 
фінансуванн

я

Х. Заходи щодо створення сприятливих умов для інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство

0,00

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

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

300,00 150,00 0,00 150,00

0,00

Всього за напрямком: 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

ХІ. Поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Служба у справах дітей обласної 
державної адміністрації

обласний 
бюджет

3 000,00 1 000,00 2 000,00

10.2. Проведення Всеукраїнського форуму центрів 
реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації

обласний 
бюджет

10.3. Проведення обласного семінару "Безперешкодна 
середа для осіб з інвалідністю на виконання Конвенції 
з прав осіб з інвалідністю"

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації

обласний 
бюджет

Привернення уваги громадськості до захисту й забезпечення повного й рівного 
здійснення всіма особами з інвалідністю всіх прав людини 

10.4. Проведення обласних конкурсів з номінаціями: 
"Населений пункт  - найбільш дружній до осіб з 
інвалідністю"; "Приватний заклад - найбільш дружній 
до осіб з інвалідністю"; "Автоперевізник - найбільш 
дружній до осіб з інвалідністю"

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації 

обласний 
бюджет

Департамент фінансів обласної 
державної адміністрації

УСЬОГО, у 
т.ч.

3 620,00 1 150,00 2 470,00

Департамент фінансів обласної 
державної адміністрації

Департамент соціальної та 
сімейної політики обласної 
державної адміністрації

обласний 
бюджет

3 620,00 1 150,00 2 470,00

Служба у справах дітей обласної 
державної адміністрації

обласний 
бюджет

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

2021-2023 
роки

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

11.2. Забезпечення проведення щороку з нагоди 
Всесвітнього дня охорони праці Тижня охорони праці: 
                                                           - семінару щодо 
забезпечення ефективної реалізації прав працівників 
на безпечні та здорові умови праці;                                   
                                                           - конкурсу серед 
підприємств на найбезпечніше робоче місце та 
нагородження переможців   

2021-2023 
роки

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



Перелік заходів Програми Виконавці
Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн

Очікуваний результат
Всього 2021 2022 2023

Строки 
виконання 

заходу

Джерела 
фінансуванн

я

0,00 0,00 0,00 0,00

Всього за напрямком: 0,00 0,00 0,00  

0,00 0,00 0,00 0,00

XII. Впровадження на регіональному рівні ініціативи "Цифрова держава" у соціальній сфері 

0,00 180,00

15,00 0,00 0,00 15,00

60,00 0,00 30,00 30,00 Підвищення оперативності підготовки звітності та аналітичної інформації 

375,40 187,70 187,70 0,00

Всього за напрямком: 217,70 225,00

217,70 225,00

11.3. Проведення навчання з питань охорони праці та 
пожежної безпеки в установах обласного 
підпорядкування

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації; Департамент освіти і 
науки обласної державної 
адміністрації; Департамент охорони 
здоров"я обласної державної 
адміністрації; Департамент 
культури, національностей, релігій 
та охорони об’єктів культурної 
спадщини обласної державної 
адміністрації; Служба у справах 
дітей обласної державної 
адміністрації

Обласний 
бюджет

Забезпечення функціонування системи управління охороною праці в установах 
області

УСЬОГО, у 
т.ч.

Департамент соціальної та 
сімейної політики обласної 
державної адміністрації

обласний 
бюджет

12.1. Постачання пакета програмного забезпечення для 
систем управління документообігом та послуги з його 
супроводження.                                       Постачання 
модуля програмного  забезпечення для створення 
документів «Соціальні виплати Онлайн». Модуль 
особистого кабінету суб’єкта звернення» Постачання 
android застосунка  до програмного забезпечення для 
створення документів «Соціальні виплати Онлайн». 
Модуль особистого кабінету суб’єкта звернення»
 Постачання iOS застосунка до програмного 
забезпечення для створення документів «Соціальні 
виплати Онлайн». Модуль особистого кабінету 
суб’єкта звернення.»  Публікація в play market та 
AppStore 

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації

Обласний 
бюджет

2 180,00 2 000,00 Можливість подавати громадянами документи на призначення регіональних 
соціальних виплат без відвідування державної установи та незалежно від місця 
проживання в області

12.2. Створення електронного архіву документів 
(оцифровка)

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації

Обласний 
бюджет

Створення структурованої інформаційної системи цифрового архіву з метою 
ефективного пошуку та роботи з документами

12.3. Проведення регіональних семінарів, навчань 
щодо впровадження системи електронного 
документообігу, зокрема звітності з використанням 
кваліфікованого електронного підпису

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації

Обласний 
бюджет

12.4. Постачання ліцензійного програмного 
забезпечення для реалізації державної політики з 
питань соціальної підтримки і надання соціальних 
послуг в Одеській області

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації

Обласний 
бюджет

Своєчасне та якісне надання соціальних послуг, здійснення соціальної підтримки 
сім̓ям та особам, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у 
складних життєвих обставинах, а також виконання інших заходів щодо 
соціального захисту населення 

УСЬОГО, у 
т.ч.

2 630,40 2 187,70

Департамент соціальної та 
сімейної політики обласної 
державної адміністрації

обласний 
бюджет

2 630,40 2 187,70



Перелік заходів Програми Виконавці
Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн

Очікуваний результат
Всього 2021 2022 2023

Строки 
виконання 

заходу

Джерела 
фінансуванн

я

Всього за Програмою

Одеська обласна рада 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

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

УСЬОГО, у 
т.ч.

288 082,19 103 495,94 66 216,65 118 369,60

обласний 
бюджет

38 021,00 18 021,00 20 000,00

Департамент соціальної та 
сімейної політики обласної 
державної адміністрації

обласний 
бюджет

241 777,19 82 714,94 46 216,65 112 845,60

Служба у справах дітей обласної 
державної адміністрації

обласний 
бюджет

1 500,00 1 500,00

Департамент морегосподарського 
комплексу,  транспортної 
інфраструктури та зв̓язку

обласний 
бюджет

4 000,00 4 000,00

Департамент освіти і науки 
обласної державної адміністрації

обласний 
бюджет

2 784,00 1 260,00 1 524,00

Департамент фінансів обласної 
державної адміністрації

обласний 
бюджет



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення обласної ради  
«Про внесення змін до рішення обласної ради від 24 грудня 2020 року 

№ 38-VIIІ «Про затвердження обласної комплексної програми 
соціальної підтримки населення на 2021-2023 роки 
«Соціальний захист населення в Одеській області»

Рішенням  обласної  ради  від  24  грудня  2020  року  №  38-VІІІ  було 
затверджено обласну комплексну програму соціальної підтримки населення 
на 2021-2023 роки «Соціальний захист населення в Одеській області», до якої 
виникла потреба внести наступні зміни.

У додатку 3 внести наступні зміни до напрямків Програми.

Внести відповідні  зміни в  розділі  І  «Соціальний захист окремих 
категорій громадян» додатку 3:

У пункті  1.1. «Надання матеріальної допомоги мешканцям Одеської 
області,  які  опинилися  у  скрутному  становищі  внаслідок  непередбачених 
обставин,  за  рахунок  коштів  обласного  бюджету»  з  метою  забезпечення 
соціальної підтримки громадян області, які опинились у скрутних життєвих 
обставинах та потребують надання матеріальної допомоги та які звертаються 
до  обласної  ради,  обласної  державної  адміністрації  та  Департаменту 
соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації, збільшити 
орієнтовні  обсяги  фінансування  з  70771,00  тис  грн  до  94021,00  тис  грн, 
зокрема:

- на 2022 рік збільшити обсяг фінансування з 6750,00 тис. грн. до 
30000,00 тис.  грн.,  з  них для виконавця програми «Одеська обласна рада» 
передбачити  20000,00  тис.  грн.;  для  виконавця  програми  «Департамент 
соціальної  та  сімейної  політики  обласної  державної  адміністрації» 
передбачити 10000,00 тис. грн. (сума загальних змін становить 23250,00 тис. 
грн.); 

У пункті  1.2. «Надання щомісячних довічних стипендій громадянам 
віком старше 100 років» з метою надання додаткових соціальних гарантій 
громадянам  віком  старше  100  років,  орієнтовні  обсяги  фінансування 
збільшити з 1499,50 тис грн до 1855,00 тис грн зокрема:

- на  2022  рік  збільшити  обсяг  фінансування  до  рівня  обсягу 
фінансування 2021 року з 152,00 тис. грн. до 507,5 тис. грн. (сума загальних 
змін становить 355,50 тис. грн.); 

У  пункті 1.3  «Надання  щоквартальної  матеріальної  допомоги 
колишнім  політв’язням  і  репресованим»  з  метою  надання  додаткових 



соціальних гарантій потерпілим від репресій, орієнтовні обсяги фінансування 
збільшити з 735,00 тис грн до 870,00 зокрема:

- на  2022  рік  збільшити  обсяг  фінансування  до  рівня  обсягу 
фінансування 2021 року з 100,00 тис. грн. до 235,00 тис. грн. (сума загальних 
змін становить 135,00 тис. грн.); 

У  пункті  1.4 «Надання  щорічної  цільової  адресної  допомоги 
мешканцям  Одеської  області,  постраждалим  внаслідок  Чорнобильської 
катастрофи  1  категорії  до  Дня  Річниці  Чорнобильської  трагедії  (розмір 
виплати з обласного бюджету визначається з урахуванням виплат з місцевих 
бюджетів)» з метою надання додаткових соціальних гарантій постраждалим 
внаслідок  Чорнобильської  катастрофи  1  категорії,  орієнтовні  обсяги 
фінансування збільшити з 5380,00 тис грн до 7595,00 тис грн зокрема:

- на  2022  рік  збільшити  обсяг  фінансування  до  рівня  обсягу 
фінансування 2021 року з 0,00 тис. грн. до 2215,00 тис. грн. (сума загальних 
змін становить 2215,00 тис. грн.); 

У пункті  1.5 «Надання щорічної  цільової  адресної  допомоги сім’ям 
загиблих(померлих)  осіб,  смерть  яких  пов’язана  з  Чорнобильською 
катастрофою  до  Дня  річниці  Чорнобильської  трагедії  (розмір  виплат  з 
обласного  бюджету  визначається  з  урахуванням  виплат  з  місцевих 
бюджетів)» з метою надання додаткових соціальних гарантій сім’ям загиблих 
(померлих)  учасників  ЧАЕС,  орієнтовні  обсяги  фінансування  збільшити  з 
1070,00 тис грн до 1540,00 тис грн зокрема:

- на  2022  рік  збільшити  обсяг  фінансування  до  рівня  обсягу 
фінансування 2021 року з 0,00 тис. грн. до 470,00 тис. грн. (сума загальних 
змін становить 470,00 тис. грн.); 

У пункті  1.6 «Щорічні виплати сім’ям загиблих працівників органів 
внутрішніх справ до Дня вшанування пам’яті працівників органів внутрішніх 
справ,  яки  загинули  під  час  виконання  службових  обов’язків»  з  метою 
надання додаткових соціальних гарантій сім'ям загиблих працівників органів 
внутрішніх  справ,  які  мають  відповідний  статус,  орієнтовні  обсяги 
фінансування збільшити з 440,00 тис грн до 580,00 тис грн зокрема:

- на  2022  рік  збільшити  обсяг  фінансування  до  рівня  обсягу 
фінансування 2021 року з 0,00 тис. грн. до 140,00 тис. грн. (сума загальних 
змін становить 140,00 тис. грн.); 

Внести відповідні зміни в розділі ІІ «Соціальний захист ветеранів 
війни та сімей загиблих (померлих) воїнів» додатку 3:

У пункті  2.1 «Надання щомісячних стипендій особам з інвалідністю 
внаслідок  війни  та  учасників  бойових  дій  Другої  світової  війни,  що  є 
мешканцями  Одеської  області  (розмір  виплати  з  обласного  бюджету 
визначається з урахуванням виплат з місцевих бюджетів)» з метою надання 
додаткових  соціальних  гарантій  особам  з  інвалідністю  з  числа  учасників 



Другої світової війни,  орієнтовні обсяги фінансування збільшити з 8360,00 
тис грн до 10240,00 тис грн зокрема:

- на  2022  рік  збільшити  обсяг  фінансування  до  рівня  обсягу 
фінансування  2021  року  з  1080,00  тис.  грн.  до  2960,00  тис.  грн.  (сума 
загальних змін становить 1880,00 тис. грн.); 

У пункті  2.2 «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 
(розмір виплати з обласного бюджету визначається з урахуванням виплат з 
місцевих  бюджетів)»  з  метою  надання  додаткових  соціальних  гарантій 
особам з  інвалідністю з  числа  воїнів-інтернаціоналістів,  орієнтовні  обсяги 
фінансування збільшити з 28281,00 тис грн до 36187,00 тис грн зокрема:

- на  2022  рік  збільшити  обсяг  фінансування  до  рівня  обсягу 
фінансування  2021  року  з  3396,00  тис.  грн.  до  11301,69  тис.  грн.  (сума 
загальних змін становить 7905,69 тис. грн.); 

У  пункті  2.3 «Надання  щомісячної  допомоги  сім’ям  загиблих 
(померлих)  військових,  які  брали  участь  в   бойових  діях  у  Республіці 
Афганістан та на території інших країн (розмір виплати з обласного бюджету 
визначається з урахуванням виплат з місцевих бюджетів)» з метою надання 
додаткових  соціальних  гарантій  сім’ям  загиблих  (померлих)  воїнів-
інтернаціоналістів, орієнтовні обсяги фінансування збільшити з 13810,00 тис 
грн до 16280,00 тис грн зокрема:

- на  2022  рік  збільшити  розмір  виплати  з  1500,00  грн 
до 2500,00 грн та відповідно збільшити обсяг фінансування на рік з 1890,00 
тис.  грн.  до  4360,00  тис.  грн.  (сума  загальних  змін  становить 
2470,00 тис. грн.);

У пункті  2.4 «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 згідно ст.6.1-6.3 ЗУ «Про жертви нацистських переслідувань» 
(розмір виплати з обласного бюджету визначається з урахуванням виплат з 
місцевих  бюджетів)»  з  метою  надання  додаткових  соціальних  гарантій 
учасникам Другої  Світової  війни до  Дня Перемоги  та  до  Дня визволення 
України  від  фашистських  загарбників,  орієнтовні  обсяги  фінансування 
збільшити з 2095,00 тис грн до 2732,60 тис грн зокрема:

- на  2022  рік  збільшити  обсяг  фінансування  до  рівня  обсягу 
фінансування 2021 року з 0,00 тис. грн. до 637,30 тис. грн. (сума загальних 
змін становить 637,30 тис. грн.); 

У  пункті  2.5 «Надання  щомісячної  допомоги   сім'ям  загиблих 
(померлих),  учасників  АТО,  сім'ям  захоплених  у  полон  або  оголошених 
зниклими  безвісти  військових,  зокрема  співробітників  правоохоронних 
органів, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на Сході 



України,  та  дітям до досягнення  18-річного  віку (виплата  з  усіх  місцевих 
бюджетів не повинна перевищувати граничну суму визначену Програмою з 
метою надання додаткових соціальних гарантій сім'ям загиблих (померлих) 
учасників АТО\ООС,  орієнтовні обсяги фінансування збільшити з 11709,00 
тис грн до 13359,00 тис грн зокрема:

- на  2022  рік  у  зв’язку  із  збільшенням  кількості  отримувачів 
збільшити обсяг фінансування з 1650,00 тис. грн. до 3300,00 тис. грн. (сума 
загальних змін становить 1650,00 тис. грн.); 

У пункті  2.6 «Надання щомісячної стипендії  особам з інвалідністю, 
які брали участь у забезпеченні проведення АТО для захисту незалежності, 
суверенітету та територіальної цілісності України, учасникам бойових дій з 
інвалідністю  від  загального  захворювання  1  групи,  у  забезпеченні 
проведення  антитерористичної   операції  для  захисту  незалежності, 
суверенітету  та  територіальної  цілісності  України,  а  також  їх  дітям  до 
досягнення ними 18-ти річного віку (розмір виплати з обласного бюджету 
визначається з урахуванням виплат з місцевих бюджетів)» з метою надання 
додаткових  соціальних  гарантій  особам  з  інвалідністю  з  числа  учасників 
АТО\ООС, орієнтовні обсяги фінансування збільшити з 12276,41 тис грн до 
15624,82 тис грн зокрема:

- на  2022  рік  збільшити  обсяг  фінансування  до  рівня  обсягу 
фінансування  2021  року  з  1488,00  тис.  грн.  до  4836,41  тис.  грн.  (сума 
загальних змін становить 3348,41 тис. грн.); 

У пункті  2.7 «Надання щомісячної матеріальної допомоги на оплату 
житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і  скрапленого 
газу  воїнам-добровольцям,  які  брали  участь  у  забезпеченні  проведення 
антитерористичної  операції  для  захисту  незалежності,  суверенітету  та 
територіальної цілісності  України та не користуються пільгами за рахунок 
коштів  державного  бюджету»  у  зв’язку  з  тим,  що  без  статусу  УБД  на 
сьогодні залишились 20 осіб з числа добровольців, при цьому середня сума 
отримання  пільг  на  ЖКП  збільшилась  до  1478,69  грн,  орієнтовні  обсяги 
фінансування збільшити з 934,20 тис грн до 1158,00 тис грн зокрема:

- на 2022 рік збільшити обсяг фінансування з 131,10 тис. грн. до 
354,90 тис. грн. (сума загальних змін становить 223,80 тис. грн.); 

Внести  відповідні  зміни  в  розділі  ІІІ  «Здійснення  заходів  з 
відзначення визначних дат» додатку 3:

У пункті  3.1 «Проведення святкових та урочистих заходів» з метою 
виконання  заходів  на  належному  рівні,  орієнтовні  обсяги  фінансування 
зменшити з 4276,35 тис грн до 3832,5 тис грн зокрема:

- на 2022 рік зменшити обсяг фінансування з 450,00 тис. грн. до 
6,15 тис. грн. (сума загальних змін становить 443,85  тис. грн.); 



Внести відповідні зміни в розділі V «Додаткові соціальні гарантії» 
додатку 3:

Змінити порядковий номер в розділі  V програми з «5.1.1.» на «5.2.». 
Відповідно пунтки розділу у діючій редакції «5.2. – 5.6.» вважати пунктами 
«5.3. – 5.7.».

У  пункті  5.3. «Виготовлення  посвідчень  пільговим  категоріям 
населення»  у  зв’язку  з  великою  потребою  у  забезпеченні  посвідченнями 
багатодітних сімей, а саме 6653 шт. для батьків та 15681 шт. для дітей (у 2021 
році  за  рахунок  обласного  бюджету  придбано  1576  шт.  для  батьків  та 
4000 шт. для дітей),  орієнтовні обсяги фінансування збільшити з 340,00 тис 
грн до 510,00 тис грн зокрема:

- на  2022  рік  збільшити  обсяг  фінансування  з  0,00  грн. 
до 170,00 тис. грн. (сума загальних змін становить 170,00 тис. грн.); 

Внести відповідні зміни в розділі  VІІ «Залучення громадськості до 
реалізації соціально-значущих проектів» додатку 3

У пункті  7.1. «Відшкодування  вартості  реабілітаційних  заходів  для 
дітей з інвалідністю та дітей з діагностикою захворювань нервової системи й 
опорно-рухового  апарату,  які  зареєстровані  на  території  Одеської  області 
(крім  м.  Одеса)  та  отримують  реабілітаційні  заходи в  установах  Одеської 
області, що включені до переліку реабілітаційних установ, закладів охорони 
здоров'я, які здійснюють заходи із реабілітації дітей з інвалідністю» з метою 
підтримки дітей з  важкими хронічними захворюваннями,  а  також задля їх 
своєчасної реабілітації, з метою недопущення інвалідізації орієнтовні обсяги 
фінансування зменшити з 38500 тис. грн. до 37000,00 тис. грн.,:

- на 2022 рік  зменшити з  4000,00 тис.  грн.  до  2500,00 тис.  грн. 
(сума змін становить 1500,00 тис. грн.);   

У  пункті  7.4.  «Фінансова  підтримка  Організації  ветеранів  Одеської 
області,  Одеської  обласної  організації  Української  Спілки  ветеранів 
Афганістану  (воїнів-інтернаціоналістів),  Одеської  обласної  організації 
Всеукраїнської громадської організації інвалідів "Союз Чорнобиль України", 
Одеської  обласної  організації  Товариства  Червоного  Хреста  України, 
Одеської обласної Ради Миру, громадської організації "Ветеранс ХАБ Одеса, 
громадської організації "Ветеранів та інвалідів АТО - "Рапіра" **» з метою 
фінансової підтримки статутної діяльності обласних організацій, орієнтовні 
обсяги фінансування збільшити з 4098,00 тис грн до 5397,00 тис грн зокрема:

- на  2022  рік  збільшити  обсяг  фінансування  з  500,00  тис  грн. 
до 1799,00 тис. грн. (сума загальних змін становить 1299,00 тис. грн.); 



Внести  відповідні  зміни  в  розділі  ХІІ  «Впровадження  на 
регіональному рівні  ініціативи "Цифрова  держава" у  соціальній  сфері» 
додатку 3

У пункті  12.4. «Постачання  ліцензійного  програмного  забезпечення 
для реалізації державної політики з питань соціальної підтримки і надання 
соціальних  послуг  в  Одеській  області»  з  метою  своєчасного  виконання 
завдань  та  функцій  Департаменті,  орієнтовні  обсяги  фінансування  з 
187,70 тис. грн. до 375,40 тис. грн., зокрема :

- на 2022 рік збільшити з 0,00 грн. до 187,70 тис. грн. (сума змін 
становить 187,70 тис. грн.); 

У додатку 3 внести наступні зміни до напрямків Програми.

На  підставі  вищезазначених  змін  збільшується  загальний  обсяг 
фінансування  Програми  з  245418,64  тис.  грн.  до  308439,51  тис.  грн.  та 
відповідно збільшується обсяг фінансування Програми з обласного бюджету 
з 245418,64 тис. грн. до 289272,19  тис. грн.  Відповідні зміни у додатки до 
Програми  I «Паспорт Програми» та  II «Ресурсне забезпечення  Програми» 
внесені.

У  додатку  1  «Паспорт  обласної  комплексної  програми  соціальної 
підтримки населення на 2021 - 2023 роки «Соціальний захист населення в 
Одеській  області»  внести  наступні  зміни.  Пункт  7.1.  «Кошти  обласного 
бюджету,  тис.  грн.»  збільшити  орієнтовний  обсяг  фінансування 
з 245418,64 тис. грн. до  288082,19 тис. грн. Таким чином змінити пункт 7 
додатку  1  Загальний обсяг  фінансових ресурсів,  необхідних для реалізації 
Програми,  всього  (тис.  грн.)  у  тому  числі  збільшити  орієнтовний  обсяг 
фінансування з 245418,64 тис. грн. до 288082,19 тис. грн.

У додатку 2 «Ресурсне забезпечення обласної комплексної програми 
соціальної  підтримки  населення  на  2021-2023  роки  "Соціальний  захист 
населення  в  Одеській  області"  обсяг  коштів,  які  планується  залучити  на 
виконання програми у 2021 – 2023 роках із обласного бюджету збільшити з 
245418,64 тис. грн. до 288082,19 тис. грн.

Змінити обсяги фінансування в етапах виконання програми за роками 
відповідно з підсумками фінансування, вказаними у додатку 3 до програми. 

Директор Департаменту 
соціальної та сімейної політики 
обласної державної адміністрації            Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА



Паспорт Паспорт

6. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми - Обласний бюджет 6. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми - Обласний бюджет

7.1. Кошти обласного бюджету, тис. грн. - 245418,64 тис. грн 7.1. Кошти обласного бюджету, тис. грн. - 288082,19 тис. грн

7.2. Кошти бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад, грн.

7.3. Кошти інших джерел, тис. грн. - 7.3. Кошти інших джерел, тис. грн. -

Порівняльна таблиця №1                                                                                                                                                                              
                                                      (Додаток 1)

Зміст рішення обласної ради від 24 грудня 2020 року № 38-VІІІ "Про 
затвердження обласної комплексної програми соціальної підтримки 

населення на 2021-2023 роки «Соціальний захист населення в Одеській 
області»

Зміст проекту рішення обласної ради від 24 грудня 2020 року № 38-VІІІ 
"Про затвердження обласної комплексної програми соціальної підтримки 

населення на 2021-2023 роки «Соціальний захист населення в Одеській 
області»

1. Ініціатор розроблення Програми – Департамент соціальної та сімейної політики 
обласної державної адміністрації 

1. Ініціатор розроблення Програми – Департамент соціальної та сімейної політики 
обласної державної адміністрації 

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

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

3. Відповідальний виконавець Програми – Департамент соціальної та сімейної політики 
обласної державної адміністрації 

3. Відповідальний виконавець Програми – Департамент соціальної та сімейної політики 
обласної державної адміністрації 

4. Учасники Програми - Одеська обласна рада;
Департаменти обласної державної адміністрації: соціальної та сімейної політики, освіти і 
науки, охорони здоров’я, Департамент культури, національностей, релігій та охорони 
об’єктів культурної спадщини;
Служба у справах дітей обласної державної адміністрації;
Обласний центр соціальних служб; 
Головне управління Держпраці в Одеській області;
Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Одеській 
області

4. Учасники Програми - Одеська обласна рада;
Департаменти обласної державної адміністрації: соціальної та сімейної політики, освіти 
і науки, охорони здоров’я, Департамент культури, національностей, релігій та охорони 
об’єктів культурної спадщини;
Служба у справах дітей обласної державної адміністрації;
Обласний центр соціальних служб; 
Головне управління Держпраці в Одеській області;
Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Одеській 
області

5. Термін реалізації Програми - 2021-2023 роки 5. Термін реалізації Програми - 2021-2023 роки

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього 
(тис. грн ), у тому числі: 245418,64 тис. грн. 

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, 
всього (тис. грн ), у тому числі: 288082,19 тис. грн. 

7.2. Кошти бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад, грн. - 
13902,80 тис.грн



Роки Роки

2021 2022 2023 2021 2022 2023

1 2 3 4 5,0 1 2 3 4 5,0

Усього Усього

 - обласний бюджет  - обласний бюджет

 -  -  -  -  -  -  -  -

кошти інших джерел  -  -  -  - кошти інших джерел  -  -  -  -

Порівняльна таблиця №2                                                                                                                                                                                                                           
      (Додаток 2)

Зміст рішення обласної ради від 24 грудня 2020 року № 38-VІІІ "Про затвердження 
обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2021-2023 роки 

«Соціальний захист населення в Одеській області»

Зміст проекту рішення обласної ради від 24 грудня 2020 року № 38-VІІІ "Про затвердження 
обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2021-2023 роки 

«Соціальний захист населення в Одеській області»

Обсяги коштів, які пропонується 
залучити на виконання Програми

Усього витрат на 
виконання Програми 

(тис. грн.)

Обсяги коштів, які пропонується 
залучити на виконання 

Програми

Усього витрат на 
виконання Програми 

(тис. грн.)

 103 495,94    23 433,10    118 489,60    245 418,64    103 495,94    66 216,65    118 369,60    288 082,19   

місцевий бюджет,               
               у тому числі:  103 495,94    23 433,10    118 489,60    245 418,64   

місцевий бюджет,           
                   у тому 
числі:

 103 495,94    66 216,65    118 369,60    288 082,19   

 103 495,94    23 433,10    118 489,60    245 418,64    103 495,94    66 216,65    118 369,60    288 082,19   

 - бюджети сільських, 
селищних, міських 
територіальних громад

 - бюджети сільських, 
селищних, міських 
територіальних громад



Перелік заходів Програми Виконавці Програми
Роки виконання Програми (діюча) Роки виконання Програми (зміни) Відхилення по рокам

2021 2022 2023 2021 2022 2023 Всього, тис.грн. 2021 2022 2023

Одеська обласна рада 0,00

0,00
0,00

507,50 152,00 840,00 507,50 507,50 840,00 355,50 0,00 355,50 0,00

735,00 235,00 100,00 400,00 870,00 235,00 235,00 400,00 135,00 0,00 135,00 0,00

0,00 0,00 0,00

470,00 0,00 600,00 470,00 470,00 600,00 470,00 0,00 470,00 0,00

440,00 140,00 0,00 300,00 580,00 140,00 140,00 300,00 140,00 0,00 140,00 0,00

Всього за напрямком:
0,00 0,00

Одеська обласна рада 0,00 0,00

0,00 0,00

територіальні громади 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

637,30 0,00 637,30 637,30 637,30 0,00 637,30 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

934,20 278,70 131,10 524,40 278,70 354,90 524,40 223,80 0,00 223,80 0,00

Всього за напрямком:
0,00 0,00

0,00 0,00

3.1. Проведення святкових та урочистих заходів

450,00 6,15 -443,85 0,00 -443,85 0,00

Всього за напрямком:
450,00 6,15 -443,85 0,00 -443,85 0,00

450,00 6,15 -443,85 0,00 -443,85 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ щодо ОРІЄНТОВНИХ ОБСЯГІВ ФІНАНСУВАННЯ у розрізі НАПРЯМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДІВ
обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2021-2023 роки                                                                                                                                                                                  "Соціальний захист населення в Одеській області"

Джерела 
фінансу-

вання
Всього, 
тис.грн.

Всього, 
тис.грн.

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

обласний 
бюджет

70 771,00

18 021,00 3 375,00

30 000,00 94 021,00

18 021,00 20 000,00

30 000,00 23 250,00 23 250,00Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 

адміністрації

обласний 
бюджет

16 000,00 3 375,00 16 000,00 10 000,00

1.2. Надання щомісячних довічних стипендій 
громадянам віком старше 100 років

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 

адміністрації

обласний 
бюджет

1 499,50 1 855,00

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

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 

адміністрації

обласний 
бюджет

1.4. Надання щорічної цільової адресної допомоги 
мешканцям Одеської області, постраждалим 
внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії до 
Дня Річниці Чорнобильської трагедії (розмір 
виплати з обласного бюджету визначається з 
урахуванням виплат з місцевих бюджетів)

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 

адміністрації

обласний 
бюджет 5 380,00 2 215,00 3 165,00 7 595,00 2 215,00 2 215,00 3 165,00 2 215,00 2 215,00

1.5. Надання щорічної цільової адресної допомоги 
сім'ям загиблих (померлих) осіб, смерть яких 
пов'язана з Чорнобильською катастрофою до Дня 
Річниці Чорнобильської трагедії (розмір виплати з 
обласного бюджету визначається з урахуванням 
виплат з місцевих бюджетів)

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 

адміністрації

обласний 
бюджет 1 070,00 1 540,00

1.6. 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

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 

адміністрації

обласний 
бюджет

УСЬОГО, 
у т.ч.

79 895,50 37 588,50 7 002,00 35 305,00 106 461,00 37 588,50 33 567,50 35 305,00 26 565,50 26 565,50

обласний 
бюджет

79 895,50

18 021,00 3 375,00

106 461,00

18 021,00 20 000,00

26 565,50

16 625,00

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 

адміністрації

обласний 
бюджет 19 567,50 3 627,00 35 305,00 19 567,50 13 567,50 35 305,00 9 940,50

місцеві 
бюджети

Обсяг 
фінансування 

за цим 
пунктом 

визначається 
відповідно до 
рішення про 

обласний 
бюджет

Обсяг 
фінансування за 

цим пунктом 
визначається 
відповідно до 
рішення про 

обласний 
бюджет

Обсяг 
фінансування за 

цим пунктом 
визначається 
відповідно до 
рішення про 

обласний бюджет

Обсяг 
фінансування за 

цим пунктом 
визначається 
відповідно до 
рішення про 

обласний бюджет

2.1. Надання щомісячних стипендій особам з 
інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових 
дій Другої Світової війни, що є мешканцями 
Одеської області (розмір виплати з обласного 
бюджету визначається з урахуванням виплат з 
місцевих бюджетів)

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 

адміністрації

обласний 
бюджет 8 360,00 2 960,00 1 080,00 4 320,00 10 240,00 2 960,00 2 960,00 4 320,00 1 880,00 1 880,00

2.2. 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 (розмір виплати з обласного бюджету 
визначається з урахуванням виплат з місцевих 
бюджетів)

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 

адміністрації

обласний 
бюджет 28 281,69 11 301,69 3 396,00 13 584,00 36 187,38 11 301,69 11 301,69 13 584,00 7 905,69 7 905,69

2.3. Надання щомісячної допомоги сім’ям загиблих 
(померлих) військових, які брали участь в бойових 
діях у Республіці Афганістан та на території інших 
країн (розмір виплати з обласного бюджету 
визначається з урахуванням виплат з місцевих 
бюджетів)

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 

адміністрації

обласний 
бюджет

13 810,00 4 360,00 1 890,00 7 560,00 16 280,00 4 360,00 4 360,00 7 560,00 2 470,00 2 470,00

2.4. 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 згідно ст. 6.1-
6.3 ЗУ "Про жертви нацистських переслідувань" 
(розмір виплати з обласного бюджету визначається 
з урахуванням виплат з місцевих бюджетів)

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 

адміністрації

обласний 
бюджет

2 095,30 1 458,00 2 732,60 1 458,00

2.5.Надання щомісячної допомоги  сім'ям загиблих 
(померлих), учасників АТО, сім'ям захоплених у 
полон або оголошених зниклими безвісти 
військових, зокрема співробітників правоохоронних 
органів, які брали  участь  у проведенні 
антитерористичної операції  на Сході України, та 
дітям до досягнення 18-річного віку (виплата з усіх 
місцевих бюджетів не повинна перевищувати 
граничну суму визначену Програмою)

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 

адміністрації

обласний 
бюджет

11 709,00 3 459,00 1 650,00 6 600,00 13 359,00 3 459,00 3 300,00 6 600,00 1 650,00 1 650,00

2.6. Надання щомісячної стипендії особам з 
інвалідністю, які брали  участь  у забезпеченні 
проведення АТО для захисту незалежності, 
суверенітету та територіальної цілісності України, 
учасникам бойових дій з інвалідністю від 
загального захворювання 1 групи, у забезпеченні 
проведення антитерористичної операції  для 
захисту незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України, а також їх дітям 
до досягнення ними 18-річного віку (розмір 
виплати з обласного бюджету визначається з 
урахуванням виплат з місцевих бюджетів)

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 

адміністрації

обласний 
бюджет

12 276,41 4 836,41 1 488,00 5 952,00 15 624,82 4 836,41 4 836,41 5 952,00 3 348,41 3 348,41

2.7. Надання щомісячної матеріальної допомоги на 
оплату житлово-комунальних послуг та придбання 
твердого палива і скрапленого газу воїнам-
добровольцям, які брали  участь  у забезпеченні 
проведення антитерористичної операції  для 
захисту незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України та не 
користуються пільгами за рахунок коштів 
державного бюджету

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 

адміністрації

обласний 
бюджет 1 158,00

УСЬОГО, 
у т.ч.

77 466,60 27 833,10 9 635,10 39 998,40 95 581,80 27 833,10 27 750,30 39 998,40 18 115,20 18 115,20

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 

адміністрації

обласний 
бюджет 77 466,60 27 833,10 9 635,10 39 998,40 95 581,80 27 833,10 27 750,30 39 998,40 18 115,20 18 115,20

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 

адміністрації; Служба у справах дітей 
обласної державної адміністрації

обласний 
бюджет

4 276,35 1 126,35 2 700,00 3 832,50 1 126,35 2 700,00

УСЬОГО, 
у т.ч. 4 276,35 1 126,35 2 700,00 3 832,50 1 126,35 2 700,00

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 

адміністрації

обласний 
бюджет 4 276,35 1 126,35 2 700,00 3 832,50 1 126,35 2 700,00

4.1. Надання одноразової матеріальної допомоги на 
оздоровлення або відшкодування вартості 
санаторно-курортного лікування у санаторіях 
України особам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 1-3 категорії, ветеранам 
війни, воїнам добровольцям антитерористичної 
операції, 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 супроводжувальної особи (за необхідності) 
один раз на рік за рахунок одного з бюджетів (не 
більше граничної вартості путівки, визначеної 
наказом Міністерства на відповідний рік)

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 

адміністрації

обласний 
бюджет 6 000,00 3 000,00 3 000,00 6 000,00 3 000,00 3 000,00

4.2. Відшкодування вартості проведення 
реаблітаційних заходів, у т.ч. проведення 
санаторно-курортного оздоровлення осіб, які при 
виконанні професійних обов"язкіцв перенесли 
захворювання на гостру респіраторну інфекцію 
COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 
в умовах стаціонару (працівники галузей охорона 
здоров"я, освіта, культура, соціальний захист) (за 
рахунок коштів одного із бюджетів)

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 

адміністрації

обласний 
бюджет

1 627,50 1 627,50 1 627,50 1 627,50



800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

618,00 206,00 206,00 206,00 618,00 206,00 206,00 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всього за напрямком:
206,00 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00

206,00 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

340,00 170,00 0,00 170,00 510,00 170,00 170,00 170,00 170,00 0,00 170,00 0,00

5.4. Виготовлення та поширення соціальних роликів

50,00 25,00 0,00 25,00 50,00 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

105,50 35,00 0,00 70,50 105,50 35,00 0,00 70,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Всього за напрямком:
170,00 0,00 0,00

170,00 265,50 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

70,00 0,00 0,00 70,00 70,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130,00 0,00 0,00 130,00 130,00 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160,00 10,00 0,00 150,00 160,00 10,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всього за напрямком:
380,00 10,00 0,00 370,00 380,00 10,00 0,00 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00

380,00 10,00 0,00 370,00 380,00 10,00 0,00 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

7.2. Проведення конкурсу соціальних проектів
853,00 0,00 853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

500,00 0,00 0,00

509,16 140,00 624,20 509,16 0,00 624,20 -140,00 0,00 -140,00 0,00

Всього за напрямком:
341,00 0,00 0,00

-341,00 0,00 -341,00 0,00

4.3. Організація оздоровлення вихованців та 
підопічних, які перебувають в дитячих будинках-
інтернатах системи соціального захисту 

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 

адміністрації

обласний 
бюджет 1 800,00 1 000,00 1 800,00 1 000,00

4.4. Організація оздоровлення учнів, які навчаються 
у професійних (професійно - технічних) навчальних 
закладах

Департамент освіти і науки обласної 
державної адміністрації

обласний 
бюджет

2 784,00 1 260,00 1 524,00 2 784,00 1 260,00 1 524,00

4.5. Організація супроводу дітей, які потребують 
особливої соціальної уваги та підтримки, на 
відпочинок до оздоровчих закладів Міністерства 
соціальної політики України (ДПУ Міжнародний 
дитячий центр "Артек") з подальшим 
відшкодуванням батьками або особами, що їх 
замінюють відповідно до вимог наказу 
Мінсоцполітики

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 

адміністрації

обласний 
бюджет

УСЬОГО, 
у т.ч. 12 829,50 5 266,00 7 357,50 12 829,50 5 266,00 7 357,50

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 

адміністрації

обласний 
бюджет 10 045,50 4 006,00 5 833,50 10 045,50 4 006,00 5 833,50

Департамент освіти і науки обласної 
державної адміністрації

обласний 
бюджет 2 784,00 1 260,00 1 524,00 2 784,00 1 260,00 1 524,00

5.1. Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим категоріям 
громадян

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 

адміністрації

обласний 
бюджет 6 500,00 2 500,00 4 000,00 2 500,00 2 500,00 -4 000,00 -4 000,00

Департамент морегосподарського 
комплексу,  транспортної 

інфраструктури та зв҆язку обласної 
державної адміністрації     

обласний 
бюджет

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

5.2. Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
зілізничним транспортом окремим категоріям 
громадян

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 

адміністрації

обласний 
бюджет 1 500,00 1 500,00 -1 500,00

Департамент морегосподарського 
комплексу,  транспортної 

інфраструктури та зв҆язку обласної 
державної адміністрації    

обласний 
бюджет

5.3. Виготовлення посвідчень пільговим категоріям 
населення 

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 

адміністрації

обласний 
бюджет

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 

адміністрації; Обласний центр 
соціальних служб

обласний 
бюджет

5.5. Виплата грошової компенсації Шатохіній 
Людмилі Олександрівні на придбання житлового 
приміщення (квартири) з урахуванням витрат на 
оформлення,  сім"ї загиблого Героя України 
Шатохіна Сергія Миколайовича (перерахування 
коштів у якості оплати за договором на придбання 
житлового приміщення здійснювати за письмовим 
погодженням з Департаментом соціальної та 
сімейної політики обласної державної 
адміністрації)

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 

адміністрації

обласний 
бюджет 2 072,00 2 072,00 2 072,00 2 072,00

5.6. Відшкодування (оплата) витрат, пов"язаних з 
транспортуванням хворого громадянина України 
Кокарєва Олександра Васильовича з приватного 
закладу соціального обслуговування "Золотий час" 
(Російська Федерація, м.Санкт-Петербург, 
м.Пушкін, с.Олександрівська, Волхонське шосе, 
б.1/2) до України за місцем реєстрації (Одеська 
область, Білгород-Дністровський район, 
м.Татарбунари, вул.Соборна, 8, кв.10)

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 

адміністрації

обласний 
бюджет

5.7. Розміщення публікацій у друкованих засобах 
масової інформації, що розповсюджуються на 
території Одеської області

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 

адміністрації

обласний 
бюджет

УСЬОГО, 
у т.ч. 10 667,50 4 902,00 1 500,00 4 265,50 9 337,50 4 902,00 4 265,50 -1 330,00 -1 330,00

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 

адміністрації

обласний 
бюджет 10 667,50 4 902,00 1 500,00 4 265,50 5 337,50 4 902,00 -5 330,00 -1 330,00 -4 000,00

Департамент морегосподарського 
комплексу,  транспортної 

інфраструктури та зв҆язку обласної 
державної адміністрації     

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

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

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 

адміністрації

обласний 
бюджет

6.2. Проведення конкурсу "Кращий оздоровчий 
заклад Одещини"

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 

адміністрації

обласний 
бюджет

6.3. Забезпечення підготовки та підвищення 
кваліфікації адміністрації та педагогічного 
персоналу дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку, зокрема шляхом проведення нарад, 
семінарів, тренінгів тощо

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 

адміністрації; Департамент освіти і 
науки обласної державної 

адміністрації

обласний 
бюджет

6.4. 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

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 

адміністрації; Департамент освіти і 
науки обласної державної 

адміністрації

обласний 
бюджет

УСЬОГО, 
у т.ч.

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 

адміністрації

обласний 
бюджет

7.1. Відшкодування вартості реабілітаційних 
заходів для дітей з інвалідністю та дітей з 
діагностикою захворювань нервової системи й 
опорно-рухового апарату, які зареєстровані на 
території Одеської області (крім м.Одеса) та 
отримують реабілітаційні заходи в установах 
Одеської області, що включені до переліку 
реабілітаційних установ, закладів охорони здоров'я, 
які здійснюють заходи із реабілітації дітей з 
інвалідністю 

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 

адміністрації

обласний 
бюджет 38 500,00 18 500,00 4 000,00 16 000,00 37 000,00 18 500,00 2 500,00 16 000,00 -1 500,00 -1 500,00

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 

адміністрації

обласний 
бюджет 2 853,00 2 000,00 2 853,00 2 000,00

7.3. Соціальне замовлення на соціальну послугу з 
надання притулку повнолітнім особам, у тому числі 
з дітьми, які тимчасово опинилися в кризовій 
ситуації

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 

адміністрації

обласний 
бюджет

3 703,00 3 703,00 3 703,00 3 703,00

7.4. Фінансова підтримка Організації ветеранів 
Одеської області, Одеської обласної організації 
Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-
інтернаціоналістів), Одеської обласної організації 
Всеукраїнської громадської організації інвалідів 
"Союз Чорнобиль України", Одеської обласної 
організації Товариства Червоного Хреста України, 
Одеської обласної Ради Миру, громадської 
організації "Ветеранс ХАБ Одеса, громадської 
організації "Ветеранів та інвалідів АТО - "Рапіра" 
**

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 

адміністрації

обласний 
бюджет

4 098,00 1 799,00 1 799,00 5 397,00 1 799,00 1 799,00 1 799,00 1 299,00 1 299,00

7.5. Співпраця з громадськими, благодійними 
організаціями із проведення спортивних заходів, 
конкурсів, виставок, фестивалів художньої 
творчості для людей з обмеженими фізичними 
можливостями (Одеська обласна організація 
інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів "Союз 
організацій інвалідів України", Благодійна 
організація "Південноукраїнський регіональний 
центр молодих інвалідів", Благодійний фонд 
"Молодий інвалід", громадська організація 
"Асоціація "Ренесанс Одеси")

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 

адміністрації

обласний 
бюджет 1 273,36 1 133,36

УСЬОГО, 
у т.ч. 50 427,36 21 661,16 4 640,00 24 126,20 50 086,36 21 661,16 4 299,00 24 126,20 3 958,00

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 

адміністрації

обласний 
бюджет

50 427,36 21 661,16 4 640,00 24 126,20 50 086,36 21 661,16 4 299,00 24 126,20



500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

971,70 171,70 0,00 800,00 971,70 171,70 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

351,43 99,43 0,00 252,00 351,43 99,43 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

271,13 0,00 271,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

300,00 150,00 0,00 150,00 300,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20,00 0,00 0,00 -20,00

50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,00 0,00 -50,00

50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,00 0,00 -50,00

Всього за напрямком: 120,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120,00 0,00 0,00 -120,00

120,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120,00 0,00 0,00 -120,00

0,00 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30,00 0,00 0,00 30,00 60,00 0,00 30,00 30,00 30,00 0,00 30,00 0,00

8.1. Забезпечення електронними гаджетами 
малозабезпечених багатодітних родин, які 
перебувають у складних життєвих обставинах, для 
організації дистанційного навчання в умовах 
поширення гострої респіраторної інфекції COVID-
19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2  (за 
рахунок коштів одного із бюджетів) за 
погодженням з постійною комісією обласної ради з 
питань охорони здоров"я та соціальної політики

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 

адміністрації; Департамент освіти і 
науки обласної державної 

адміністрації; Служба у справах дітей 
обласної державної адміністрації; 

Обласний центр соціальних служб; 
районні державні адміністрації, 
міські, селищні, сільські ради 

обласний 
бюджет

8.2. Організаційна підтримка заходів, спрямованих 
на збереження і популяризацію сімейних традицій 
та цінностей (обласна естафета "Міцна родина - 
міцна Україна", огляд - конкурс "Таланти 
багатодітної родини", конкурс малюнків "Сім"я 
очима дитини", конкурс відеороликів "Моя сім"я - 
найбільший скарб")

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 

адміністрації; Департамент освіти і 
науки обласної державної 

адміністрації; Департамент культури, 
національностей, релігій та охорони 

об’єктів культурної спадщини; 
Служба у справах дітей обласної 

державної адміністрації; Обласний 
центр соціальних служб; районні 

державні адміністрації; міські, 
селищні, сільські ради (за згодою)

обласний 
бюджет

8.3. Забезпечення функціонування системи 
раннього втручання шляхом підготовки відповідних 
міждисциплінарних команд

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 

адміністрації

обласний 
бюджет

8.4. Забезпечення транспортними засобами дитячі 
будинки сімейного типу (за погодженням  з 
постійною комісією обласної ради з питань охорони 
здоров"я та соціальної політики)

Служба у справах дітей обласної 
державної адміністрації

обласний 
бюджет

1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00

УСЬОГО, 
у т.ч.

3 323,13 1 771,13 1 552,00 3 323,13 1 771,13 1 552,00

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 

адміністрації

обласний 
бюджет 1 823,13 1 552,00 1 823,13 1 552,00

Служба у справах дітей обласної 
державної адміністрації

обласний 
бюджет 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00

9.1. Будівництво, реконструкція, модернізація, 
проведення ремонтних робіт в 
установах/закладах/підприємствах системи 
соціального захисту населення (зокрема 
розроблення науково-практичної/проектно-
кошторисної документації)

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації

обласний 
бюджет

9.2. Здійснення заходів з протипожежної безпеки 
установ/закладів /підприємств системи соціального 
захисту населення області , у тому числі придбання 
необхідного обладнання та засобів

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації

обласний 
бюджет

УСЬОГО, 
у т.ч.

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 
адміністрації

обласний 
бюджет

10.1.  Забезпечення доступності осіб з інвалідністю 
та інших маломобільних груп населення до об’єктів 
обласного підпорядкування Департамент соціальної та сімейної 

політики обласної державної 
адміністрації; Департамент освіти і 

науки обласної державної 
адміністрації; Департамент охорони 

здоров"я обласної державної 
адміністрації; Департамент культури, 
національностей, релігій та охорони 

об’єктів культурної спадщини 
обласної державної адміністрації; 
Служба у справах дітей обласної 

державної адміністрації;

обласний 
бюджет 3 000,00 1 000,00 2 000,00 3 000,00 1 000,00 2 000,00

10.2. Проведення Всеукраїнського форуму центрів 
реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з 
інвалідністю

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 

адміністрації

обласний 
бюджет

10.3. Проведення обласного семінару 
"Безперешкодна середа для осіб з інвалідністю на 
виконання Конвенції з прав осіб з інвалідністю"

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 

адміністрації

обласний 
бюджет

10.4. Проведення обласних конкурсів з 
номінаціями: "Населений пункт  - найбільш 
дружній до осіб з інвалідністю"; "Приватний заклад 
- найбільш дружній до осіб з інвалідністю"; 
"Автоперевізник - найбільш дружній до осіб з 
інвалідністю"

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 

адміністрації змінити виконавця на 

обласний 
бюджет

Департамент фінансів обласної 
державної адміністрації 

УСЬОГО, 
у т.ч. 3 620,00 1 150,00 2 470,00 3 620,00 1 150,00 2 470,00

Департамент фінансів олбласної 
державної адміністрації

обласний 
бюджет

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 

адміністрації

обласний 
бюджет

3 620,00 1 150,00 2 470,00 3 620,00 1 150,00 2 470,00

11.1. Організація проведення семінарів, нарад, 
конференцій з питань безпеки, гігієни 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

11.2. Забезпечення проведення щороку з нагоди 
Всесвітнього дня охорони праці Тижня охорони 
праці:                                                            - семінару 
щодо забезпечення ефективної реалізації прав 
працівників на безпечні та здорові умови праці;         
                                                                                     - 
конкурсу серед підприємств на найбезпечніше 
робоче місце та нагородження переможців   

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

11.3. Проведення навчання з питань охорони праці 
та пожежної безпеки в установах обласного 
підпорядкування Департамент соціальної та сімейної 

політики обласної державної 
адміністрації; Департамент освіти і 

науки обласної державної 
адміністрації; Департамент охорони 

здоров"я обласної державної 
адміністрації; Департамент культури, 
національностей, релігій та охорони 

об’єктів культурної спадщини 
обласної державної адміністрації; 
Служба у справах дітей обласної 

державної адміністрації

Обласний 
бюджет

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 

адміністрації

12.1. Постачання пакета програмного 
забезпечення для систем управління 
документообігом та послуги з його 
супроводження.                                       
Постачання модуля програмного  
забезпечення для створення документів 
«Соціальні виплати Онлайн». Модуль 
особистого кабінету суб’єкта звернення» 
Постачання android застосунка  до 
програмного забезпечення для створення 
документів «Соціальні виплати Онлайн». 
Модуль особистого кабінету суб’єкта 
звернення»
 Постачання iOS застосунка до програмного 
забезпечення для створення документів 
«Соціальні виплати Онлайн». Модуль 
особистого кабінету суб’єкта звернення.»  
Публікація в play market та AppStore 

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 

адміністрації

Обласний 
бюджет 2 180,00 2 000,00 2 180,00 2 000,00

12.2. Створення електронного архіву документів 
(оцифровка)

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 

адміністрації

Обласний 
бюджет

12.3. Проведення регіональних семінарів, навчань 
щодо впровадження системи електронного 
документообігу, зокрема звітності з використанням 
кваліфікованого електронного підпису

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 

адміністрації

Обласний 
бюджет



187,70 187,70 0,00 0,00 375,40 187,70 187,70 0,00 187,70 0,00 187,70 0,00

Всього за напрямком: 0,00 225,00 217,70 225,00 217,70 0,00 217,70 0,00

0,00 225,00 217,70 225,00 217,70 0,00 217,70 0,00

Всього за Програмою 0,00 -120,00

Одеська обласна рада 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Департамент фінансів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.4. Постачання ліцензійного програмного 
забезпечення для реалізації державної політики з 
питань соціальної підтримки і надання соціальних 
послуг в Одеській області

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 

адміністрації

Обласний 
бюджет

2 412,70 2 187,70 2 630,40 2 187,70

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 

адміністрації
2 412,70 2 187,70 2 630,40 2 187,70

245 418,64 103 495,94 23 433,10 118 489,60 288 082,19 103 495,94 66 216,65 118 369,60 42 663,55 42 783,55

обласний 
бюджет

21 396,00 18 021,00 3 375,00 38 021,00 18 021,00 20 000,00 16 625,00 16 625,00

Департамент соціальної та сімейної 
політики обласної державної 

адміністрації

обласний 
бюджет 219 738,64 82 714,94 20 058,10 116 965,60 241 777,19 82 714,94 46 216,65 112 845,60 22 038,55 26 158,55 -4 120,00

Департамент морегосподарського 
комплексу,  транспортної 

інфраструктури та зв҆язку обласної 
державної адміністрації

обласний 
бюджет 4 000,00 4 000,00

Служба у справах дітей обласної 
державної адміністрації

обласний 
бюджет

1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00

Департамент освіти і науки 
обласної державної адміністрації

обласний 
бюджет 2 784,00 1 260,00 1 524,00 2 784,00 1 260,00 1 524,00

місцеві 
бюджети


