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

Р І Ш Е Н Н Я

Про 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. Затвердити обласну комплексну програму соціальної підтримки 
населення  на  2021-2023  роки  «Соціальний  захист  населення  в  Одеській 
області» (далі – Програма), що додається.

2. Рекомендувати:
2.1.  Районним  державним  адміністраціям,  виконавчим  комітетам 

міських  рад  міст  обласного  значення  та  виконавчим  комітетам  рад 
об’єднаних  територіальних  громад  розробити  і  подати  на  затвердження 
відповідним  радам  місцеві  програми  соціальної  підтримки  населення  на 
2021-2023 роки.

2.2. Одеській обласній державній адміністрації при підготовці проєктів 
рішень обласної ради про обласний бюджет Одеської області на 2021-2023 
роки передбачити кошти на фінансування заходів, визначених Програмою;

2.3.  Структурним  підрозділам  обласної  державної  адміністрації  та 
іншим  учасникам  Програми,  районним  державним  адміністраціям, 
виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення інформувати про 
хід  виконання  Програми  Департамент  соціальної  та  сімейної  політики 
обласної  державної  адміністрації  щоквартально  до  10  числа  місяця, 
наступного за звітним періодом, для узагальнення та інформування обласної 
ради до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом.

2.4. Протягом строку дії Програми Департамент соціальної та сімейної 
політики  обласної  державної  адміністрації  надає  звіт  про  виконання 
Програми Департаменту економічної політики та стратегічного планування 
обласної державної адміністрації до 15 липня та 15 лютого.



2.5.  Після  закінчення  встановленого  строку  виконання  Програми 
Департамент  соціальної  та  сімейної  політики  обласної  державної 
адміністрації складає підсумковий звіт про результати її виконання та надає 
його  Департаменту  економічної  політики  та  стратегічного  планування 
обласної  державної  адміністрації  разом  із  пояснювальною  запискою  не 
пізніше ніж у тримісячний строк після закінчення встановленого строку її 
виконання.

3.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійні  комісії 
обласної ради з  питань охорони здоров’я та соціальної політики;  з  питань 
освіти, науки, молодіжної політики, спорту, культури та туризму; з питань 
бюджету, фінансово-економічної політики та банківської діяльності.

Голова обласної ради         Григорій ДІДЕНКО

24 грудня 2020 року
№ 38-VIII
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1. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

В Одеській області  на 01.01.2020 на обліку в управліннях соціального 
захисту  перебувають:  46984  ветеранів  війни,  у  т.ч.:  учасників  бойових  дій  – 
25286 осіб, осіб з інвалідністю внаслідок війни – 5985 осіб, учасників війни - 
7794 особи, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни – 7905 осіб; жертв 
нацистських  переслідувань  –  133  особи;  6575  осіб,  які  постраждали  від 
Чорнобильської катастрофи; 70 жертв політичних репресій.

З  початку  проведення  антитерористичної  операції  у  Донецькій  та 
Луганській областях 12195 осіб, які брали безпосередню участь, були взяті на 
облік в органах соціального захисту населення області для отримання пільг та 
інших гарантій,  з  них: 11760 -  учасники бойових дій,  435 осіб з інвалідністю 
війни,  28  учасників  війни,  а  також  258  членів  сімей  загиблих  (померлих) 
учасників антитерористичної операції.

В Одеській області проживає понад 25 тисяч багатодітних сімей (25931), в 
яких виховується понад 90 тисяч дітей (90442), з них сімей, у яких виховується 3 
дитини (18691), 4 дитини (4325), 5 і більше дітей (2915).

Одним  із  видів  соціальної  підтримки  мешканців  Одеської  області,  які 
опинилися  у  скрутній  життєвій  ситуації,  є  надання  одноразової  адресної 
матеріальної  допомоги.  В останні  роки стрімко зросла кількість  звернень від 
громадян  області,  які  потребують  надання  матеріальної  допомоги  на 
високовартісні  операції,  довготривале  лікування,  зокрема  дітей,  що  потребує 
значних обсягів фінансових ресурсів.

Не менш актуальною проблемою залишається оздоровлення осіб пільгових 
категорій,  зокрема  дітей,  які  потребують  особливої  соціальної  уваги  та 
підтримки.

На  обліку  в  органах  соціального  захисту  населення  для  забезпечення 
санаторно-курортним лікуванням перебуває більше ніж 9 тисяч осіб пільгових 
категорій.  Із  року  в  рік  забезпеченість  санаторно-курортним  лікуванням  за 
рахунок  коштів  державного  бюджету  становить  близько  20  %.  За  станом 
здоров’я багатьом із них важко долати великі відстані транспортними засобами, 
а  також  шкодить  здоров’ю  зміна  кліматичної  зони,  тому  більшості  із  них 
рекомендовано санаторно-курортне лікування у санаторіях місцевої кліматичної 
зони.  Надання  можливості  отримати  безкоштовно  послуги  санаторно-
курортного  лікування  у  санаторіях  Одеської  області  дозволить  щороку 
оздоровлювати  близько  350  осіб  пільгових  категорій  без  шкоди  здоров’ю  у 
зв’язку зі зміною кліматичної зони.

Не  втрачає  своєї  актуальності  питання  створення  належних  умов 
проживання  підопічних  у  будинках-інтернатах  системи  соціального  захисту 
населення.

В області діє розгорнута мережа інтернатних установ, яка розрахована на 
проживання  2,1 тис. підопічних, а саме:

- 2 геріатричні будинки – інтернати на 423 ліжко-місця;
- 4 психоневрологічні будинки – інтернати на 1015 ліжко-місць;
- 4 дитячих будинки – інтернати на 705 ліжко-місць. 



Більша частина цих установ потребує проведення поточних та капітальних 
ремонтів, кошти на які не виділялися упродовж останніх років.

Незважаючи на  те,  що держава докладає  зусиль  до соціального захисту 
осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують допомоги, 
залишається ще ряд проблем, які потребують розв’язання на місцевому рівні, в 
тому числі і за рахунок обласного бюджету.

Обласна  комплексна програма соціальної підтримки населення на 2021-
2023 роки «Соціальний захист населення в Одеській області» (далі – Програма) – 
це комплекс заходів, які реалізуються з метою надання додаткових соціальних 
гарантій, не передбачених законодавством України, для  різних малозахищених 
категорій  населення,  осіб,  які  постраждали  від  Чорнобильської  катастрофи,  а 
також учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, членів сімей осіб, 
які  загинули (зникли безвісти)  або  померли внаслідок  поранення,  контузії  чи 
каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, постраждалих 
учасників  Революції  гідності  та  осіб,  статус  яких  визначено  як  бійці  - 
добровольці,  для  посилення їх соціального захисту та медичного забезпечення, 
та інших категорій громадян, які потребують додаткової підтримки, реалізації та 
посилення  інтеграції  осіб  з  інвалідністю  у  суспільство  у  безбар’єрному 
середовищі, поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища.

2. Мета Програми

Метою обласної Програми є підвищення кількості та якості соціальних 
послуг, спрямованих на поліпшення життєзабезпечення ветеранів війни та праці; 
створення  умов  для  подолання  бідності  та  забезпечення  належної  підтримки, 
матеріального  стану  соціально  незахищених  верств  населення;  формування  у 
суспільстві  гуманного  шанобливого  ставлення  до  різних  малозахищених 
категорій  населення;  популяризацію  сімейних  традицій  і  сімейних  цінностей, 
підвищення престижу благодійності;  розв’язання  найважливіших проблем,  які 
виникають у регіоні, та поєднання зусиль органів виконавчої влади, місцевого 
самоврядування,  підприємств,  установ,  організацій  різних  форм  власності, 
спрямованих  на  посилення  інтеграції  осіб  з  інвалідністю  у  суспільство, 
поліпшення  стану  безпеки  гігієни  праці  та  виробничого  середовища, 
поглиблення  соціального  захисту,  адаптації,  спільної  координації  наявних 
ресурсів  для  забезпечення  державних  гарантій  особам,  які  постраждали  від 
Чорнобильської  катастрофи, громадянам,  які  беруть  (брали)  участь  в 
антитерористичній операції на Сході України (далі – АТО), членів їх сімей, у 
тому  числі  членів  сімей  загиблих  (померлих)  учасників  АТО,  постраждалих 
учасників  Революції  гідності,  членів  сімей  захоплених  у  полон  або  зниклих 
безвісти учасників АТО, воїнів-добровольців та  інших категорій громадян, які 
потребують додаткової підтримки.



3. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів 
та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

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

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

Фінансування  заходів  Програми  здійснюватиметься  за  рахунок  коштів 
обласного бюджету (додаток 2 до Програми).

Фінансова складова Програми може бути змінена шляхом внесення змін до 
Програми або перерозподілу коштів у межах Програми головним розпорядником 
коштів.

Щорічно  при  формуванні  обласного  бюджету  планується  передбачати, 
виходячи з фінансових можливостей, цільові кошти для забезпечення виконання 
заходів Програми.

З  метою системного  аналізу  реалізації  Програми проводиться  щорічний 
моніторинг виконання передбачених заходів.

Програма реалізується протягом 2021 – 2023 років.

4. Напрями діяльності та заходи Програми

З метою реалізації Програми визначено пріоритетні напрями та заходи, а 
також відповідальних за дотримання термінів їх виконання, джерела та обсяги 
фінансування  з  розподілом  на  відповідні  періоди  (згідно  з  додатком  3  до 
Програми).

5. Очікувані результати та ефективність Програми

Виконання Програми сприятиме забезпеченню:
- соціальної та матеріальної підтримки  осіб з інвалідністю та ветеранів 

війни, учасників бойових дій, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, 
осіб, які постраждали від Чорнобильської катастрофи та членів сімей загиблих 
(померлих) осіб, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою;



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

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

-  реалізації соціальних проєктів та соціального замовлення розроблених 
інститутами громадянського суспільства;

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

-  санаторно-курортного оздоровлення пільгових категорій громадян;
-  створення  в  будинках  –  інтернатах  системи  соціального  захисту 

населення  комфортних  та  безпечних  умов  проживання  одиноких  осіб,  які 
потребують постійного стороннього догляду;

-  фінансової  підтримки  громадських  організацій  на  ведення  статутної 
діяльності та реалізацію соціально значущих проєктів;

-  пільгових категорій населення посвідченнями;
- реалізації та посилення інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство у 

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

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

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

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

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

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

Протягом строку дії Програми Департамент соціальної та сімейної політики 
обласної  державної  адміністрації  надає  звіт  про  виконання  Програми 
Департаменту  економічної  політики  та  стратегічного  планування  обласної 
державної адміністрації до 15 липня та 15 лютого щорічно.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми Департамент 
соціальної  та  сімейної  політики  обласної  державної  адміністрації  складає 
підсумковий  звіт  про  результати  її  виконання  та  надає  його  Департаменту 
економічної  політики  та  стратегічного  планування  обласної  державної 
адміністрації разом із пояснювальною запискою не пізніше ніж у тримісячний 
строк після закінчення встановленого строку її виконання.

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


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;
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

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:

350442,23 тис. грн

7.1 Кошти обласного 
бюджету, тис. грн

350442,23 тис. грн

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

___

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

___

7.4 Кошти інших джерел, 
тис. грн

-----                                                                                    



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

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

кошти інших джерел  -  -  -  - 

Обсяг коштів, які 
пропонується залучити 

на виконання Програми

Усього витрат на 
виконання Програми   

(тис. грн )

 110 410,31    116 027,72    124 004,20    350 442,23   

місцевий бюджет,                 
             у тому числі:

 110 410,31    116 027,72    124 004,20    350 442,23   

 110 410,31    116 027,72    124 004,20    350 442,23   

 - районні, міські                   
    (міст обласного 

значення) бюджети

 - бюджети сіл, селищ, міст 
районного значення



Додаток 3 до Програми

Перелік заходів Програми Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн

Очікуваний результат
Всього 2021 2022 2023

І. Соціальний захист окремих категорій громадян

Одеська обласна рада

30000,00

840,00 840,00 840,00

400,00 400,00 400,00

600,00 600,00 600,00

900,00 300,00 300,00 300,00

Всього за напрямком:

Одеська обласна рада

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

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

Строки 
виконання 

заходу
Джерела 

фінансування

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

75 000,00

10 000,00

25 000,00

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

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

2 520,00 Матеріальна підтримка близько 70 осіб, які досягли 100-річного віку,  у розмірі 
1000 грн     

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

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та 
сімейної політики обласної 
державної адміністрації

обласний 
бюджет

1 200,00 Матеріальна підтримка громадян, які постраждали від політичних репресій та 
були реабілітовані, особам по 1000 грн щоквартально (близько 100 осіб)

1.4. Надання щорічної цільової адресної допомоги 
громадянам Одеської області (крім м.Одеса), 
постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 
категорії до Дня річниці Чорнобильської трагедії

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та 
сімейної політики обласної 
державної адміністрації

обласний 
бюджет

9 495,00 3 165,00 3 165,00 3 165,00 Щорічна адресна цільова допомога у сумі 3000 грн. громадянам Одеської області 
(крім м.Одеса), які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії 
( 1055 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 (крім м.Одеса)

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та 
сімейної політики обласної 
державної адміністрації

обласний 
бюджет

1 800,00 Щорічна адресна цільова допомога у розмірі 3000 грн. сім'ям загиблих (померлих) 
осіб, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи (близько 200 сімей)

1.6. Щорічні виплати сім'ям загиблих працівників органів 
внутрішніх справ до Дня вшанування пам’яті працівників 
органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні 
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 при виконанні службових обов’язків (до 100 
сімей). 

УСЬОГО, у 
т.ч.

90 915,00 25 305,00 30 305,00 35 305,00

обласний 
бюджет

90 915,00

10 000,00

Департамент соціальної 
та сімейної політики 
обласної державної 
адміністрації

обласний 
бюджет

15 305,00 30 305,00 35 305,00



Перелік заходів Програми Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн

Очікуваний результат
Всього 2021 2022 2023

Строки 
виконання 

заходу
Джерела 

фінансування

13584 13584 13584

6600,00 6600,00 6600,00

5952,00 5952,00 5952,00

896,70 986,40

2.1. Надання щомісячних стипендій особам з інвалідністю 
внаслідок війни та учасників бойових дій Другої Світової 
війни, що є мешканцями Одеської області (крім.м.Одеса)

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та 
сімейної політики обласної 
державної адміністрації

обласний 
бюджет

12 960,00 4 320,00 4 320,00 4 320,00 Підвищення рівня матеріального забезпечення ветеранів Другої світової війни. 
Щомісячна матеріальна підтримка близько 180 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 (крім м.Одеса)

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та 
сімейної політики обласної 
державної адміністрації

обласний 
бюджет

40 752,00 Підвищення рівня матеріального забезпечення ветеранів війни. Щомісячна 
матеріальна підтримка: 87 осіб з інвалідністю внаслідок війни 1 групи, які 
безпосередньо брали участь у бойових діях у Республіці Афганістан та на 
території інших країн (розмір виплати щомісячно 2000 грн); 941 особа з 
інвалідністю внаслідок війни 2-3 групи, які безпосередньо брали участь у бойових 
діях у Республіці Афганістан та на території інших країн (розмір виплати 
щомісячно 1000 грн); 17 осіб, учасників бойових дій у республіці Афганістан та 
на території інших країн з інвалідністю від загального захворювання 1 групи 
(розмір виплати щомісячно 1000 грн.).

2.3. Надання щомісячної допомоги сім’ям загиблих 
(померлих) військових, які брали участь в бойових діях у 
Республіці Афганістан та на території інших країн (крім 
м.Одеса)

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та 
сімейної політики обласної 
державної адміністрації

обласний 
бюджет

22 680,00 7 560,00 7 560,00 7 560,00 Щомісячна матеріальна підтримка близько 420 сімей загиблих (померлих) 
військових області, які брали участь в бойових діях у Республіці Афганістан та на 
території інших країн (розмір виплати щомісячно 1500 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 та жертвам нацистських 
переслідувань згідно ст. 6.1-6.3 ЗУ "Про жертви 
нацистських переслідувань" (крім м.Одеса)

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та 
сімейної політики обласної 
державної адміністрації

обласний 
бюджет

4 374,00 1 458,00 1 458,00 1 458,00 Надання матеріальної допомоги особам з  інвалідністю внаслідок війни (130 осіб), 
учасникам бойових дій (50 осіб) та особам з числа жертв нацистських 
переслідувань згідно ст. 6.1-6.3 ЗУ "Про жертви нацистських переслідувань" (63 
особи) у розмірі 3000 грн до Дня Перемоги та Дня визволення України від 
фашистських загарбників 

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 (крім 
м.Одеса)

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та 
сімейної політики обласної 
державної адміністрації

обласний 
бюджет

19 800,00 Щомісячна матеріальна підтримка 200 сімей загиблих (померлих) військових 
області (розмір виплати щомісячно 2500 грн.) та по 500 грн на кожну дитину до 
досягнення нею 18-річного віку (до 100 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 (крім м.Одеса)

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та 
сімейної політики обласної 
державної адміністрації

обласний 
бюджет

17 856,00 Підвищення рівня матеріального забезпечення ветеранів війни. Щомісячна 
матеріальна підтримка: 11 осіб з інвалідністю внаслідок війни 1 групи, які 
безпосередньо брали участь у забезпеченні проведення антитерористичної 
операції для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності 
України (розмір виплати щомісячно 2000 грн); 211 осіб з інвалідністю внаслідок 
війни 2-3 групи, які безпосередньо брали участь у забезпеченні проведення 
антитерористичної операції для захисту незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України (розмір виплати щомісячно 1500 грн); 5 осіб, 
учасників бойових дій з інвалідністю від загального захворювання 1 групи, які 
безпосередньо брали участь у забезпеченні проведення антитерористичної 
операції для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності 
України (розмір виплати щомісячно 1500 грн.). та по 500 грн на кожну дитину до 
досягнення нею 18-річного віку (до 300 дітей)

2.7. Відшкодування вартості проведення психологічної 
реабілітації членів сімей загиблих або визнаних безвісти 
зниклими учасників бойових дій, які брали участь у 
забезпеченні проведення антитерористичної операції  для 
захисту незалежності, суверенітету та територіальної 
цілісності України ( в розмірі не більше граничної вартості 
послуг психологічної реабілітації, визначеної наказом 
відповідного Міністерства на відповідний рік) (за рахунок 
одного із бюджетів)

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та 
сімейної політики обласної 
державної адміністрації

обласний 
бюджет

2 968,20 1 085,10 Поліпшення психологічного клімату  100 сімей, які є членами сімей загиблих або 
визнаних безвісти зниклими учасників бойових дій, які брали участь у 
забезпеченні проведення антитерористичної операції  для захисту незалежності, 
суверенітету та територіальної цілісності України 



Перелік заходів Програми Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн

Очікуваний результат
Всього 2021 2022 2023

Строки 
виконання 

заходу
Джерела 

фінансування

524,40 524,40 524,40

Всього за напрямком:

ІІІ. Здійснення заходів з відзначення визначних дат
3.1. Проведення святкових та урочистих заходів

Всього за напрямком:

IV. Оздоровлення окремих категорій населення, у тому числі дітей

2.8. 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

1 573,20 Реалізація державної підтримки шляхом надання  матеріальної допомоги  38 
особам зазначеної категорії за рахунок обласного бюджету (1150 грн щомісячно 
на одну особу)

УСЬОГО, у 
т.ч.

122 963,40 40 895,10 40 984,80 41 083,50

Департамент соціальної 
та сімейної політики 
обласної державної 
адміністрації

обласний 
бюджет

122 963,40 40 895,10 40 984,80 41 083,50

2021-2023 
роки

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

обласний 
бюджет

6 800,00 1 900,00 2 200,00 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 пам"ятних дат 

УСЬОГО, у 
т.ч.

6 800,00 1 900,00 2 200,00 2 700,00

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

обласний 
бюджет

6 800,00 1 900,00 2 200,00 2 700,00



Перелік заходів Програми Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн

Очікуваний результат
Всього 2021 2022 2023

Строки 
виконання 

заходу
Джерела 

фінансування

3000,00 Щорічне оздоровлення близько 350 осіб пільгових категорій

1627,50

800,00 900,00 1000,00 Щорічне оздоровлення близько 135 осіб 

Забезпечення послугами оздоровлення учнів соціально-незахищених категорій

618,00 206 206 206 Збереження життя та здоров"я близько 700 дітей  під час перебування у дорозі

Всього за напрямком:

V. Додаткові соціальні гарантії

4.1. Надання одноразової матеріальної допомоги на 
оздоровлення або відшкодування вартості санаторно-
курортного лікування у санаторіях Одещини 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)

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та 
сімейної політики обласної 
державної адміністрації

обласний 
бюджет

9 000,00 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)

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та 
сімейної політики обласної 
державної адміністрації

обласний 
бюджет

4 452,15 1 345,05 1 479,60 Відновлення повноцінного здоров"я 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

2 700,00

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

4 170,00 1 260,00 1 386,00 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

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та 
сімейної політики обласної 
державної адміністрації

обласний 
бюджет

УСЬОГО, у 
т.ч.

20 940,15 6 611,05 6 971,60 7 357,50

Департамент соціальної 
та сімейної політики 
обласної державної 
адміністрації

обласний 
бюджет

16 770,15 5 351,05 5 585,60 5 833,50

Департамент освіти і 
науки обласної державної 
адміністрації

обласний 
бюджет

4 170,00 1 260,00 1 386,00 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

12 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 Відшкодування перевезення пільгових категорій громадян автомобільним 
транспортом.



Перелік заходів Програми Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн

Очікуваний результат
Всього 2021 2022 2023

Строки 
виконання 

заходу
Джерела 

фінансування

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

5.3. Виготовлення та поширення соціальних роликів 75,00 25,00 25,00 25,00

Всього за напрямком:

VI. Удосконалення механізму і підвищення якості кадрового забезпечення оздоровчих дитячих закладів, а також розвитку їх мережі
60,00 20,00 20,00 20,00

210,00 70,00 70,00 70,00

300,00 70,00 100,00 130,00

300,00 50,00 100,00 150,00

Всього за напрямком: 870,00 210,00 290,00 370,00

5.2. Виготовлення посвідчень пільговим категоріям 
населення

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та 
сімейної політики обласної 
державної адміністрації

обласний 
бюджет

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

УСЬОГО, у 
т.ч.

12 585,00 4 195,00 4 195,00 4 195,00

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

обласний 
бюджет

12 585,00 4 195,00 4 195,00 4 195,00

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

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.



Перелік заходів Програми Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн

Очікуваний результат
Всього 2021 2022 2023

Строки 
виконання 

заходу
Джерела 

фінансування

870 210,00 290,00 370,00

VІІ. Залучення громадськості до реалізації соціально значущих проектів

7.2. Проведення конкурсу соціальних проектів 2000,00 Активізація діяльності громадських організацій соціального спрямування

3703,00

509,16 567,32 624,20

Всього за напрямком:

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

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 в установах Одеської 
області, що включені до переліку реабілітаційних установ, 
закладів охорони здоров'я, які здійснюють заходи із 
реабілітації дітей з інвалідністю 

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та 
сімейної політики обласної 
державної адміністрації

обласний 
бюджет

45 000,00 14 000,00 15 000,00 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)

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та 
сімейної політики обласної 
державної адміністрації

обласний 
бюджет

6 000,00 2 000,00 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

10 129,00 3 060,00 3 366,00 Забезпечення притулком щороку близько 300 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" **

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")

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та 
сімейної політики обласної 
державної адміністрації

обласний 
бюджет

1 700,68 Соціокультурна адаптація та інтеграція у суспільство осіб з інвалідністю, 
залучення до занять фізичною культурою та спортом, а також до мистецької та 
творчої діяльності

УСЬОГО, у 
т.ч.

68 226,68 21 368,16 22 732,32 24 126,20

Департамент соціальної 
та сімейної політики 
обласної державної 
адміністрації

обласний 
бюджет

68 226,68 21 368,16 22 732,32 24 126,20



Перелік заходів Програми Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн

Очікуваний результат
Всього 2021 2022 2023

Строки 
виконання 

заходу
Джерела 

фінансування

500,00 500,00 500,00

800,00 800,00 800,00

702,00 216,00 234,00 252,00

Всього за напрямком:

IX. Розвиток стаціонарних установ, підвищення якості надання соціальних послуг

1500,00

Всього за напрямком:

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

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, 
міські, селищні, сільські 
ради 

обласний 
бюджет

1 500,00 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 "Сім"я очима дитини", конкурс 
відеороликів "Моя сім"я - найбільший скарб")

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; Обласний 
центр соціальних служб; 
районні державні 
адміністрації; міські, 
селищні, сільські ради (за 
згодою)

обласний 
бюджет

2 400,00 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; розвиток у дітей навиків та здібностей у різних видах та 
жанрах мистецтва; стимулювання пошукової активності дітей в сфері 
національних традицій, народних ремесел, популяризація традиційної культури, 
історичної спадщини рідної країни.

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 
інвалідізації

УСЬОГО, у 
т.ч.

4 602,00 1 516,00 1 534,00 1 552,00

Департамент соціальної 
та сімейної політики 
обласної державної 
адміністрації

обласний 
бюджет

4 602,00 1 516,00 1 534,00 1 552,00

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

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та 
сімейної політики обласної 
державної адміністрації

обласний 
бюджет

9 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 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

4 500,00 1 500,00 1 500,00 Забезпечення безпечних умов проживання/перебування осіб в установах/закладах/
підприємствах соціального захисту населення області

УСЬОГО, у 
т.ч.

13 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00



Перелік заходів Програми Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн

Очікуваний результат
Всього 2021 2022 2023

Строки 
виконання 

заходу
Джерела 

фінансування

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

2000,00

Доступність до об’єктів обласного підпорядкування

900,00 300 300 300

60,00 20 20 20

450,00 150 150 150

Всього за напрямком:

ХІ. Поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища

Департамент соціальної 
та сімейної політики 
обласної державної 
адміністрації

обласний 
бюджет

13 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00

10.1.  Забезпечення доступності осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення до об’єктів 
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

4 500,00 1 000,00 1 500,00

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

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

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

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

УСЬОГО, у 
т.ч.

5 910,00 1 470,00 1 970,00 2 470,00

Департамент соціальної 
та сімейної політики 
обласної державної 
адміністрації

обласний 
бюджет

5 910,00 1 470,00 1 970,00 2 470,00



Перелік заходів Програми Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн

Очікуваний результат
Всього 2021 2022 2023

Строки 
виконання 

заходу
Джерела 

фінансування

60 20 20 20

150 50 50 50

150 50 50 50

Всього за напрямком: 360 120 120 120

360 120 120 120

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

2360 2000 180 180

320 290 15 15

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

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

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. Створення та супроводження програмного комплексу 
для подання документів он-лайн на отримання 
регіональних соціальних виплат 

2021-2023 
роки

Департамент соціальної та 
сімейної політики обласної 
державної адміністрації

Обласний 
бюджет

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



Перелік заходів Програми Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн

Очікуваний результат
Всього 2021 2022 2023

Строки 
виконання 

заходу
Джерела 

фінансування

90 30 30 30 Підвищення оперативності підготовки звітності та аналітичної інформації 

Всього за напрямком: 2770 2320 225 225

2770 2320 225 225

Всього за Програмою

Одеська обласна рада

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

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

УСЬОГО, у 
т.ч.

Департамент соціальної 
та сімейної політики 
обласної державної 
адміністрації

обласний 
бюджет

УСЬОГО, у 
т.ч.

350 442,23 110 410,31 116 027,72 124 004,20

обласний 
бюджет

10 000,00 10 000,00

Департамент соціальної 
та сімейної політики 
обласної державної 
адміністрації

обласний 
бюджет

336 272,23 99 150,31 114 641,72 122 480,20

Департамент освіти і 
науки обласної державної 
адміністрації

обласний 
бюджет

4 170,00 1 260,00 1 386,00 1 524,00


