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Департамент)' соціальної та сімейної політики 
облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

наказ

Департаменту фінансів облдержадміністрації
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П А СП О РТ
бю дж етно ї про грам и  м ісцевого  бю дж ету на 2019 р ік

(наймснування місцевого фінансового оріаму)

(К Т П КВК  МВ) (найменування головного розпорядника)

(К Т П КВК  МВ) (найменування відповідального виконавця)

(К П ІК В К  М Б) (К Ф К ВК) (найменування бюджетної програми)
ІА  інвалідністю, діяльність яких маг соціальну спрямованість

4. Обсяг бюджетну призначень бю дж етну асигнувань -16 570 000 гривень, у тому числі загального фонд) 16 570 000 іривень га спсшаїьною фонду -  0 гривень.

5.Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" віл 21.05 1997 №  280 97-ВР; Бюджетний Кодекс України від 08.07 20І0р Х*2456-УІРшісния 
Одеської обласної ради "Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік" від 21 грудня 2018 р А? 9ІЗ-У1І. Рішення Одеської обласної ради від 21.12 2017 р № 578-УІІ «Про затвердження обласної комплексної проірамн 
соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки «Соціальний зачнет населення в Одеській обласгі»(зі змінами та доповненнями)»

б.Мета бюджетної програми: с підвищення кількості та якості соціальних послуг, спрямованих на поліпшення життєзабезпечення ветеранів війни та праці, популяризація сімейних традицій і сімейних иінносіей. 
підвищення престижу благодійності, розв'язання найважливіших проблем, які виникають > регіоні, та поєднання зусиль органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, установ організацій рі зних форм власності.

7 Завдання бюджетної програми:

№  з/п Завдання

1
Фінансова підтримка Одеською обласного благодійного фонду реабілітації лігсй-інвалілів "Майбутнє” виключно на покриття витрат, нон"яіани\ з наданням безкоштовних реабілітаційних послуг дітям з 
інвалідністю та дітям з ранньою діагностикою захворювань нервової системи й опорно-руховою апарату

2 Проведення конкурсу соціальних п р о е к т

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

4 Фінансова підтримка Організації ветеранів Одеської області. Одеської обласної органі іації Української Спілки ветеранів Афганістану (воінів-ініернаїнонатісітв) таОлсськоі обласної організації Всеукраїнської 
іромадськоі організації інвалідів "Союз Чорнобиль України”



8. Напрями використання бюджетних коштів

№
з/п

Напрями «икористаиня бюджетних кошти Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет роївнтку Разом

1 2 3 4 5 6

1

Фінансова підтримка Одеського обласного блаюлійіюго фонду реабілітації дітей-інвалідів "Майбутнг'' виключно на покрнгія витрат, 
новнязаних з наданням безкоштовних реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю та дітям з ранньою діагностикою захворювань 
нервової системи й опорно-руховою апарату

13650000 0 0 13650000

2 Проведення конкурсу соціальних проектів 2000000 0 0 2000000

3

Співпраця з громадськими організаціями із проведення спортивних заходів, конкурсів, виставок художньої творчості д ія  людей з 
обмеженими фі нічними можливостями (Одеська обласна оріанізашя інвалідів Всеу країнської оріаигіацн інвалідів "Союз організацій 
інвалідів України")

50000 0 0 50000

4
Фінансова підтримка Організації ветеранів Одеської області. Одеської обласної організації Української Спілки ветеранів Дфіаністану 
(воннв-іитернаціоналістів) та Одеської обласної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів "Союз Чорнобиль 
України"

87000 0 0 870000

Усього 165700000 0 0 16570000

9. і Ісрелік місцевих реї юнальних програм, що іикоиум псі > складі бюджетно! програми

Найменування місцевої регіональної програми
Загальний

фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
Обласна комплексна програма соціальної підтримки 
населення на 2018-2020 роки «Соціальний захист населення 
в Одеській області»!зі змінами та доповненнями)

16570000 0 16570000

Усьою 16570000 0 16570000
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з'п

Показник Одиниця
виміру Джерело інформації

Загальний
фонд

Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат
Обсяг видатків на фінансову підтримку Одеською обласного благодійного 
фонду реабілітації длей-іивалідів "М айбутні" виключно на покриття витрат, 
пон"иіаіінх з наданням безкоштовних реабілітаційних послуг дітям з 
інвалідністю та ді ї ям з ранньою діагностикою захворювань нервової системи й 
опорно-рухового апарату

гри.
Рішення обласної ради від 21 грудня 2018 року \ ї  913- 
V II "Про обласний бюджет Одеської області на 2019 
рік"

13650000
0

13650000

продукту
Прогнозна кількість реабілітованих дітей

Д ІТ И Інформація благодійного фонду реабілітації дітеП- 
інвалідів «Майбутнє» 2244 0 2244

ефективність
Середні витрати на надання щомісячної стипендії на одну особу

гри. Розрахунково
6082.8 0 6082.8

якості
Відсоток осіб, яким планупься надати щомісячну стипендію

%
Розрахункові дані 100 0 100

2 звірят
Обсяі видатків на співпрацю з громадськими організаціями із проведення 
споршвннх т о л ів ,  конкурсів, виставок художньої творчості для людей і 
обмеженими фізичними можливостями (Одеська обласна організація інвалідів 
Всеукраїнської організації інвалідів "Союз організацій інвалідів України”)

грн.
Рішення обласної ради в и  21 грудня 2018 року № 913- 
V II "Про обласний бюджет Одеської області на 2019 
рік"

50000 0 50000

продукту
Кількість громадських організацій обласного рівня яким буде надано 
фінансову підтримку

од. Інформація Департамент 1 0 1

ефективність
Розмір видатків на фінансову підтримку громадських організацій грн'рік Згідно наданого кошторису громадською органі зацігю 50000 0 50000



га сімейної політики облдержадміністрації
(ініціали та прізвище)

м ої ОДЖЕНО: о ^
Директор Дсниріачснзу А* 
фінансів облдержь>іііисгі» МА.Зінченко 

(ініиіаїн та прізвище)

Я К О С Т І

%  забег печення громадських організацій фінансовою підтримкою
% Розрахункові дані

) 100 0 100

3 та трат
Обсяг видатків на фінансову підтримку Організації ветеранів Одеської області. 
Одеської обласної орі ані тації Української Спілки ветеранів Лфіаністану 
(воїнів-інтсрнаціоналісттв) та Одеської обласної організації Всеукраїнської 
громадської організації інвалідів "Союз Чорнобиль України"

грн. Рішення обласної рази від 21 грудня 2018 ріжу № 913- 
V I I  "Про обласний бюджет Одеської області на 2019 
рік"

870000 0 870000

продукту
Кількість громадських організацій обласного рівня яким буде надано 
фінансову підтримку

од. Інформація Департаменту 3 0 3

ефективність
Розмір видатків на фінансову підтримку громадських організацій ірн рік Згідно наданих кошторисів і романськими організаціями

100^700/70 0 10070070

Я К О С Т І

%  забезпечення іроматських організацій фінансовою підтримкою % Розрахункові дані 100 0 100

4 та і раї
Обсяг видатків на проведення конкурсу соціальних проектів грн Рішення обласної ради від 21 грудня 2018 року № 913- 

V II "Про обласний бюджет Одеської області на 2019

Рік" ................

2000000 0 2000000

продукту
Список конку рсних пропозицій, щодо допущені до другого стану конкурсу 3 
визначення проекте для реалізації яких надасться фінансоаа_пі«цримка з 
обласного бюджету \

у7 Ь К \ > Н ‘'Г !  * 4

кількість Протокол №3 від 17 грудня 2019 року про засідання 
конкурсної комісії з визначення соціальних проектів, 
розроблених інститутами громатського суспільства, .для 
реалізації яких надасться фінансова підтримка з 
обласного бюджету на 2019 рік

22 0 22

ефективність
Середні витрати на надання фінансової підтримки - \ грн рік Розрахунково

90909.09
----------- ------------

Я К О С Т І

%  забезпечення -  \  Л
Розрахункові дані

100
90909.09

„______________ _______
100


