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ЗАТВЕРДЖЕНО
Накат ■ рпиюрядчий аіпумент

Департаменту соціальної та сімейної політики
облдержадміністрації________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

накат

Департамент) фінансів обллсржадмінісграції

■ґ* <х. ж/і *■ у/з (найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бю дж етної її рої рами місцевого бю дж ету на 2019 рік

І. охооооо 
(Ю ТІК В К  М Б) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Д епартамент соціальної та сімейної політики облдержадмітеграції 
(К ТГІК В К  М Б) (найменування відповідальною виконавця)

3. 0813242 1090 Інші заходи у  сФсрі соціального захисту і соніатьного забезпечення
(К ГП К В К М Б ) (К Ф К ВК ) (найменування бюджетної проїрами)

4. Обсяг бюджетних приіначснь'бюджстних асигнувань - 1 10846600 іривснь. у тому числі загального фонд) -  110846600 гривень та снешаїьного фонду -  0 гривень.

$.ІІідсіави для виконання бю.іжстної програми. Конституція України; 'Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05 1997 Лг 280 97-ВР; Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. Л“245б-УІРішсння 
Одеської обласної ради "Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік" від 21 грудня 2018 р. № 913-УН. Рішення Одеської обласної ради від 21.12.2017 р. №578-УІІ «Про затвердження обласної комплексної проірами 
соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки «Соціальний іахист населення в Одеській області» (зі змінами та доповненнями)»

6. Мета бюджетної програми; Підвищення кількості та якості соціальних послуг, ефсктнвносіі проведення регіональної політики щодо поліпшення життєзабезпечення соціально вразливих катеюрій громадян

7. Завдання бюджетної програми:

№ з п Завдання

1 Надання матеріальної допомоги мешканцям Одеської області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин, за рах)нок коштів обласною бюджету

2 Палання щомісячних довічних стипендій громадянам віком старше 100 років

3 Натання шокваріатьно матеріальної допомоги колишнім політв'язням і репресованим

4 Палання щоквартальної цільової адресної допомої и сім'ям загиблих (померлих) осіб, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою

5 Щорічні в и п ла т сім"ям загиблих працівників органів внутрішніх справ до Дня вшанування пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов'язків

6 1 Іровслсння святкових та урочистих заходів (після попереднього узгодження заходу з постійною комісією обласної ради з питань охорони здоров'я та соціаіьіюї політики)

7 Виготовлення ювілейних мелатей до нам"ятни.х дат<30 років виведення військ т Республіки Афганістан.75- річниця визволення України віл фашистських загарбників)

8 Виготовлення посвідчень пільговим категоріям населення



9 Однораюва грошова допомога окремим категоріям громад кі найменш соціально захищені на рівні держави та області (р )діл кошіів здійснювати із «алученням членів постійної комісії обласної ради з
питань охорони здоров’ я га соціальної політики)

10
Надання одноразової матеріальної допомоги або відшкодування в а р ті п сапаюрно-куроріноіо лікування у санаторіях Одещини особам, які постраждати внаслідок Чорнобильської катасірофи 1-3 каїеюрії. 

векранам війни, членам сімей загиблих (померлих) учасників А ТО. постражлалнм учасникам Революції гідності, осо бам з інвалідністю іаіальною захворювання, дням з інвалідністю та особам з пікантністю з 
діпинства у супроводі одніс! супроводжуючої особи (за необхідності Кипи раз > рік за рахунок одного з бюджеті в(не більше іраничної варіосіі путівки, визначеної накаюм Мінсоїиюлітики на відповідний рік)

II 'Забезпечення проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, роїіашоваїшх на іершоріГобласті

12 1 Іровслсння конкурсу на кращий оздоровчий заклад Одещини

ІЗ Забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації адміністрації іа педагогічного персоналу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, у тому числі шляхом проведенім нарад, семінарів, грсіїішін тощо

14 Надання організаційно-методичної допомої и працівникам дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, проведення методичних іаняіь із сгудеіііами. які будуть направлені на практику до дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку

15 Організаційна підтримка заходів, спрямованих на збереження га популяризацію сімейних традицій і цінностей, підвищення престижу бдаїолійності (обласна естафета "Мінна ролина-міпна Україна", огляд
конкурс "Таланти баїаюдішої родини*. “Сім'я очима дитини” .заходи до Дня Малері та Дня сім'ї)

16 Створення іа супроводження інтерактивної карій об’ єктів соціальної, освітньої, культурної та побутової сфер Одеської області, де забезпечено > мови досту пності для осіб з інвалідністю та маломобільиих
ірун населення

17 Організація проведення семінарів, нарад, конференцій з інкань безпеки, гігієни праці га виробничою середовища Мазання консультативної га методичної допомоги щодо організації роботи з питань охорони
прані, атестаті робочих місць за умовами праці тощо.

18 Забезпечення проведення щороку з нагоди Всесвітнього дня охорони праці:
-  Тижня охорони прані;- оглядів - конкурсів з охорони праці га промислоаоїбсзлеки; -конкурсу малюнків на тему “Охорона праці очима дітей".

8 Напрями використання бюджетних коштів
<П>н)

№
з/іі

Нліфями використання бюджетних коштів Загальний
фонд

С  іюиіаіьиий 
фонд

у тому числі 
бюджет розвитку

Разом

1 2 3 4 5 6

1 Надання матеріальної допомоги мешканцям Одеської області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок 
непередбачених обставин, за рахунок коштів обласного бюджету 15000000 0 0 15000000

2 Мазання щомісячних довічних стипендій громадянам віком старше 100 років 840000 0 0 840000

3 Мазання щоквартально матеріальної допомоги колишнім політв'язням і репресованим 288000 0 0 288000

4 Мазання щоквартальної цільової адресної допомоги сім’ям загиблих (померлих) осіб, смерть яких пов'язана з
Чорнобильською катасірофою 501600 0 0 501600

5 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 360000 0 0 360000

6 Проведення саяікових іа урочистих заходів (після попередньої о узіоджсшія заходу з постійною комісією обласної 
ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики) 1500000 0 0 1500000

7 Вінотовлення ювілейних мелаїей до пам’ ятних даі(30 років виведення військ з Республіки Афганістан.75- річниця 
визволення України від фашистських загарбників) 300000 0 0 300000

8 Він отовлення посвідчень підмовим категоріям населення 82000 0 0 82000

9
Одноразова грошова допомої а окремим категоріям громадян, які найменш соціально захищені на рівні держави га 

області (розподіл коштів здійснювати із залученням членів постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я та
соціальної політики)

90000000 0 0 90000000

10

Падання одноразової матеріальної допомоги або відшкодування вартості санаторно-курортного лікування у санаторіях 
Одещини особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1-3 категорії, ветеранам війни, членам сімей 
загиблих (померлих) учасників А ТО , ііосграждаиїм учасникам Революції гідності, осо бам з інвалідністю загального 

захворювання, дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства у  супроводі однієї супроводжуючої особи (за 
необхідності кий н раї у рік за рахунок о.дною з бюджстів(нс більше граничної вартості путівки, визначеної наказом

Мінсоїиюлпики на відповідний рік)

1250000 0 0 12.50000

II Забезпечення проведення державної атестації дитячих закладів оздоровленії я та відпочинку, розташованих на
території області 20000 0 0 20000

12 1 Іровслення конкурсу на кращий оздоровчий іаклаз Одещини 50000 0 0 50000



ІЗ Забезпечення підготовки та підвищення кваїіфікаїїн адмшісу ' та педагогічного персонаду дитячих закладів 
оздоровлення іа відпочинку. \ тому числі шляхом мроь «ння нарад. семінарів, тренішів тощо

ІОС 0 0 ІООООО

14 Надання органі зашйно-мстодичної допомоги працівникам дитячих закладів оздоровлення іа відпочинку, проведення 
методичних занять із студентами, які будуть направлені на пракінку до ділячих закладів оздоровлення та відпочинку 100000 0 0 100000

15
Оріаигіанійііа підтримка заходів, спрямованих на збереження та популяризацію сімейних грати цій і цінностей, 

підвищення престижу благодійності (обласна ссіафста "Міцна ролина-міцна Україна", огляд конкурс "Таланти 
багатодітної родини". "Сім'я очима дитини" .заходи до Дня Матері та Дня сім'ї)

300000 0 0 300000

16 Створення та супроводження інтерактивної карій об'єктів соціальної, освітньої, культурної та побутової сфер Одеської 
обдаси, де забезпечено у м о в и  доступності для осіб з інвалідністю та маюмобільннх труп населення. 105000 0 0 105000

17
Організація проведення семінарів, нарад, конференцій з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища 

Катання консультативної та методичної лоїюмоіи щодо органі заїці роботи з питань охорони праці, атестації робочих
місць за умовами праці тощо.

20000 0 0 20000

18
Забезпечення проведення щороку з паї оди Всесвітньою дня охорони праці:

- Тижня охорони праці;- оглядів -  конкурсів з охорони праці та промислової безпеки, -конкурсу маионктв на тему
"Охорона праці очима дітей"

30000 0 0 30000

Усього 110846 600 0 0 110846 600
9. Перелік місцсвих/реїюнаїьних програм, що виконуються у складі бюджетної проірамн

1LE1Ü
Найменування місцевої, реї юна іьіни проірами Загальний

фонд Спешаїьний фонд Усього

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

110846600 0 110846600

Усього 110846600 0 110846600
10. Рсіульгашвні показники бюджетної програми у ротрЫ підпрограм і «ав.тань

з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загаїьний
фонд

Стк’ціаіьний фонд Усьою

1 2 3 4 5 6 7
1 звірят

Обсяі видатків на надання матеріальної допомоги мешканцям 
Одеської області які опинилися у скрутному становищі 
внаслідок непередбачених обставин, за рахунок коштів 
обласного бюджету

ірн.
Рішення обласної ради від 21 грудня 2018 року №913- 
VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2019 
рік”

15000000 0 15000000

продукту
Прогнозна кількість отримувачів, які звернулися за 
матсріатьною допомогою

осіб Заяв на отримання матеріальної допомоги, розрахункова 
кількість осіб в межах фінансування (обсяі 
вида і кш середні витрати на надання матеріальної 
допомоги)

1500 0 1500

ефективність
Середні витрати на надання матеріальної допомоги одній особі

Ірн. Середній розмір цільової адресної допомоги одній особі 
за 2018 рікіобсяі видатків розрахункова кількість осіб) 10000 0 10000

якості
Відсоток осіб, яким планується надати матеріальна допомога

•/.
Розрахункові .гані 100 0 100

2 звірят
Обсяг видатків на надання щомісячних довічних стипендій 
іромалянам віком старше 100 років

ірн
Рішення обласної рані від 21 грудня 2018 року № 913- 
VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2019 
Рік"

840000 0 840000

продукту
Прот нотна кількість іромадян. яким виповнилось 100 і більше 
років

осіб Рішення об.іасноі ради від 21 грудня 2017 року № 578- 
VII «Про затвердження обласної комплексної програми 
соціаіьноі підтримки населення на 2018-2020 роки 
«Соціальний захист населення в Одеській обдаси»

70 0 70

ефективність
Середні витрати на надання щомісячної довічної с ти с н  ім 
одній особі, який виповнилось 100 і більше років

ірн'рік Розрахунково 12000 0 12000



■кості
Частка сімей, яких забезпечено щомісячною довічною 
стипендії ю

О  4
І’о ірахункові лані

100 0 100

3 Ш1 рм 1
Обсяі яіиаїкіи на надання іиокваріаіьно маїсршіьноі 
ДОПОМОГИ колишнім політв'язням і репресованим

грн Рішення обласної ради віл 21 грудня 2018 року № 913- 
VII *ІІро обласний бюджет Одеської області на 2019 
рік’

28X000 0 28КООО

аролукту
1 Ірої ноша кількість осіб, іюлітв'ятнін і репрссонаних

осіб Рішення обласної ради віл 21 грудня 2017 року Нч 578- 
VII «Про ствердження обласно! комплексної програми 
соїнаїьіюі підтримки населення на 2018-2020 роки 
«Соціальний захист населення в Одеській області»

72 0 72

ефективність
Середні витрати на надання щоквартальної матеріальної 
допомоги колишнім політв'язням і репресованим в розрахунку 
на одну особу

іри/рік Розрахунково
4000 0 4000

якості
Частка осіб, яких забезпечено щоквартальною матеріальною 
допомогою

% Роїрахункові дані
100 0 100

4 ія і рат
Обе я і видатків на надання щоквартальної цільової адресної 
допомоги сім’ям загиблих (померлих) осіб, смерть яких 
пов'язана з Чорнобильською катастрофою

гри Рішення обласної рази від 21 грудня 2018 року № 913- 
VII “Про обласний бюджет Одеської області на 2019 
рік"

501600 0 501600

продукту
1 Ірої нотна кількість сімей, яким планується палаш 
щоквартальну допомогу

сімей Рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року Кч 578- 
VII «Про затвердження обдасноі комплексної нроірами 
соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки 
«Соціальний захист населення в Одеській області»

380 0 380

ефективність
Середні виїраїн на надання матеріальної допомоги грн/рік Розрахунково

1320 0 1320

якості
Частка сімей, яких плануггься забезпечиш щоквартальною 
адресною допомогою

% Розрахункові лані
100 0 100

5 та і раї
()бсяі видатків на надання щорічної виплати сім"ям загиблих 
працівників орі аши внутрішніх справ до Дня вшанування 
пам'яіі працівників органів внутрішніх справ. які шіинули при 
виконанні службових обов'язків

ірн. Рішення обласної ради від 21 ірудня 2018 року № 913- 
VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2019 
рік"

360000 0 360000

продукту
1 Ірої ноша кількість сімей яким планується на даїн щорічну 
виплату

сімей Рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року № 578- 
VII «1 Іро заївердження обласної комплексної програми 
соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки 
«Соціальний захист населення в Одеській області»

120 0 120

Ефективність
1 Ці »річна виплата сім 'ям заі нблнх працівників органів 
внутрішніх справ

грн Рішення обласної ради віл 21 грудня 2017 року № 578- 
VII «Про заївердження обласної комплексної мроірами 
соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки 
«Соціальний захист населення в Одеській області»

3000 0 3000

якості
Часіка сімей, яких нланупься забезпечити щорічною 
виплатою

%
Розрахункові дані 100 0 100

6 заїраі
Обсяг видатків на проведення свяікових та урочистих іахолів 
(після попереднього узгодження заходу з постійною к о м і с і є ю  

обласної рази з питань охорони здоров'я та соціальної 
політики)

гри Рішення обласної’ ради від 21 грудня 2018 року № 913- 
VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2019 
рік*

1500000 0 1500000

продукту
1 Ірої ноша кількість чаї aii.no державних свяікових та 
урочистих заходів

кількість Рішення обласної ради від 21 ірудня 2017 року № 578- 
VII «Про затвердження обласної комплексної проірами 
соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки 
«Соціальний захист населення в О.ісській області»

14 0 14

Ефекти вніс ть
Середні витрати на проведення одного заходу

грн Розрахунково 107142 0 107142



Я К О С Т І

%  забезпечення проведення сміхових та урочистих заходів )  % Розраху нкові да- f
100 0 100

7 »а і раг
Обсяі виляїків на внюіовлсння ю в і . і с й н и х  медалей до 
пам 'ятну дат<30 років внвемення військ з Республіки 
Лфганістан,7$- річниця визволення України віл фашистських 
іаінроннкін)

гри Рішення обласно) ради віл 21 і рудня 2018 року №913- 
VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2019 
рік*

300000 0 300000

продукту
1 Іроїнотна кількість ювілейних медалей

К ІЛ Ь К ІС ТЬ Рішення обласної ради від 21 і рудня 2017 року № 578- 
VII «Про твердження обласної комплексної програми 
соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки 
«Соціальний захист населення в Одеській області»

2000 0 2000

Ефективність
Середні вніраїн на виготовлення одній медалі

гри І’о«рахункові дані 150 0 150

Я К О С Т І

%  забезпечення
% Розрахункові дані

100 0 100
8

іа  гра і
Обсяг вилаїків на вніоюялсння посвідчень пільговим 
категоріям населення

гри. Рішення обласної ради віл 21 грудня 2018 року №  913- 
VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2019
Рік"

82000 0 82000

продукту
Прогнозна кількість осіб, які маянь отримати пільгове 
посвідчення

осіб Інформація районних та міських управлінь соціального 
захисіу населення

3486
0

3 4 8 6

Ефективність
Середні витрати на одне посвідчення

гри Розрахунково 23.52 0 23.52

якості
%  забезпечення

% Розрахункові лані
100 0 100

9 заїра і
Обсяг вилагків на надання олнораювої грошової допомоги 
окремим каїсіпріям іромадян. які найменш соціально захищені 
на рівні держави га обласіі (розподіл коштів здійснювати із 
залученням членів постійної комісії обласної ради з питань 
охорони здоров'я та соціальної політики)

гри.
Рішення обласної ради від 21 грудня 2018 року №913- 
VII " І lpt1 обласний бюджет Одеської області на 2019 
рік"

90000000 0 90000000

продукту
Промітна кількість отримувачів, які мають право на 
одноразову грошову допомогу

осіб Інформація Департаменту 90000 0 90000

ефективність
Середні втирані на надання одноразової грошової допомоги

гри Розрахунково 1000 0 1000

якості
Відсоток осіб, яким іманутться падати одноразову грошову 

допомогу

%

Розрахункові дані 100 0 100

10 затрат
Обе я і видаїків на надання одноразової матеріальної допомоги 
або відшкодування варгосії санаюрно-курортної о лікування у 
санаторіях Одещини особам, які постраждали внаслідок 
Чоріюбильськоі катастрофи 1-3 категорії, нсісранам війни, 
членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО . 
посграждалим учасникам Революції іідності. осо бам з 
інвалідністю загального захворювання, дітям і інвалідністю та 
особам з інваїіднісію з лиіннсіва у супроводі одииї 
супроводжуючої особи (за необхідності)один раз у рік «а 
рахунок одною з бюджегів(не більше граничної вартості 
путівки, визначеної наказом Мінсоцполпики на ві.иювідннй
рік)

три Рішення обласної ради віл 21 ірудня 2018 року №913- 
VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2019 
рік"

1250000 0 1250000

продукту
1 Ірої нотна кількісіь осіб, яким планується надати олнораюву 
матеріальну допомогу

осіб Рішення обласної ради від 21 гру дня 2017 року №  578- 
VII «Про затвердження обласної комплексної проірами 
соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки 
«Соціальний захист населення в Одеській обласіі»

430 0 430

ефективність
Середні витрати на палання матеріальної’ допомоги одній особі

ірн/рік Розрахунково 2906.9 0 2906.9



Я к о с ті
%  забезпеченості осіб, яким плану пься палати одноразову 
чаїсріаіьну допомогу

% Розрахункові да1
100 0 100

II затрат
Обсяі вилаїків на забезпечення провслсння державної атестації 
дитячих закладів оздоровлення іа відпочинку, розташованих 
на іериіорн області

ірн Рішення обласної ради від 21 грудня 2018 року № 913- 
VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2019 
рік*

20000 0 20000

п р о д у к т у
Проїмошл кількість запланованих заходів

Кількість Інформація Департаменту 1 0 1

сфе істи н ність
Середні втрати на проведення заходу

грн/рік Розрахунково 20000 0 20000
Я к о с ті
%  забезпеченості на проведення заходу

% Розрахункові дані

100 0
12 іаіряі

Обсяі видатків на проведення конкурсу на крайній оздоровчий 
заклад Одещини

гри Рішення обласної ради від 21 і рудня 2018 року №913- 
VII "Про обласний бюджет Одеської облаем на 2019 

Л !* 1 _____________________________________________________

50000 0 50000

п р о д у к ту
ІІротнозна кількість запланованих заходів

Кількість Інформація Департаменту 1 0 1

К ф е к іи н н іс іь
В т р а т  на проведення одною заходу

гри Розрахунково 50000 0 50000

Я к о с т і

%  іабсінсчсності на проведення заходу
% Розрахункові дані

100 0
ІЗ за і ра ї

Обсаі видаїкін на забезпечення підготовки та іпдвішісніїя 
кваліфікації адміністрації іа педагогічного персоналу дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку, у тому числі шляхом 
проведення нарад семінарів, гренінгів юшо

грн. Рішення обласної ради від 21 іру дня 2018 року № 913- 
VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2019 
рік”

100000 0 100000

п р о д у к ту
1 Ірої ноша кількість семінарів

Кількість Інформація Департаменту 5 0 5

е ф е к ти в н іс ть
Середні втрати на проведення одного заходу

грн Розрахунково 20000 0 20000

я к о с ті
%  іабсзпсчеиосп проведення заходу

% Розрахункові дані
100 0

14 та тр а ї
Обсяі видатків на надання органі защйно-мсіо.тичноі допомоги 
працівникам дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, 
провслсння методичних заняіь із сіулсіпами. які будуть 
направ ієні на практику до дитячих заклатів оздоровлення та
В ІД П О Ч И Н К У

грн Рішення области ради віл 21 грудня 2018 року № 913- 
VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2019 
рік”

100000 0 100000

п р о д у к ту
Протезна кількість методичних занять які плануються 
провести

Кількість Інформація Денаріаченгу 10 0 10

г ф с к іи н н іс іь
Середні витрати на проведення одного методичного заняття

гри Розрахунково 10000 0 10000

якості
%  забезпеченості проведення методичного заняття

*/о Розраху нкові дані
100 0 100

15 за тр а ї
< )беяі вилаїків на натання організаційної підтримки заходів, 
спрямованих на збереження іа популяризацію сімейних 
ірадицій і цінностей, підвищення престижу благодійності 
(обласна естафета "Міцна родина-мііиіа Україна", огляд 
конкурс Наш ити багатодітної родини", "Сім’я очима дитини” 
. іахоли .то Дня Маїері іа Дня сім'ї)

Ірн Рішення обласної ради від 21 ірудня 2018 року №  913- 
VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2019 
рік*

300000 0 300000

продукту
ІІроінозна к і л ь к і с т ь  запланованих заходів

Кількість
Інформація Департамент 6 6

ефективність
Середні виїрати на проведення одного заходу

грн/рік Розрахунково 50000 0 50000



икості
%  іабсзпсчсності проведення заходу

% Розрахункові дані
100 0 100

16 та і раї
Обсяг видатків на створення та супроводження інтерактивної 
карти об'єктів соціальної, освітньої, культурної та побутової 
сфер Одеської області, де забезпечено умови доступності д ія  
осіб з інваліднісію іа мазомобільних груп населення.

ірн. Рішення обласної рази від 21 грудня 2018 року № 913- 
V II "Про обласний бюджет Одеської області на 2019 
рік"

105000 0 105000

продукту
Створення та супроводження інтерактивної карти

Кількість
Інформація Департаменту

1 0 1

ефективність
Середні витрати на створення та супроводження інтерактивної 
карти

гри. Розрахунково 105000 0 105000

якості
%  забезпеченості

% Розрахункові лані
100 0 100

17 затрат
Обсяг видатків на організацію та проведення семінарів, нарад, 
конференцій з питань безпеки, гігісни праці та виробничого 
середовища. Надання консультативної та методичної допомоги 
щодо організації роботи з питань охорони праці, атестації 
робочих місць за умовами праці тощо.

ГрІІ. Рішення обласної рази від 21 грудня 2018 року № 913- 
V II "Про обласний бюджет Одеської області на 2019 
рік’

20000 0 20000

продукту
Проінозна кількість запланованих заходів

Кількість
Інформація Департаменту

4 0 4

ефективність
Середні витрати на проведення одного заходу

три рік Розрахунково 5000 0 5000

Я К О С Т І

%  забезпеченості
% Розраху нкові дані

ІОО 0 1 0 0

18 затрат
Обсяі видатків на забезпечення проведення щороку з нагоди 

Всесвітнього дня охорони праці:
- Тижня охорони праці;* оглядів - конкурсів з охорони праці іа 

промислової безпеки; -конкурсу малюнків на тему "Охорона 
праці очима дітей".

гри. Рішення обласної рази віл 21 грудня 2018 року .Чу 913- 
VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2019 
рік"

30000 0 30000

продукту
Прогнозна кількість запланованих заходів

Кількість Рішення обласної ради від 21 трудня 2017 ріжу Л» 578- 
VII «Про затвердження обласної комплексної проірами 
соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки 
«Соціальний захист населення в Одеській області»

3 0 3

ефективність
Середні в т р а т  на проведення одного заходу т .

Розрахунково 10000 0 10000

Я К О С Т І

%  забезпеченості >— — -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— є -------------------

Розраху нкові дані
100 0 100

Директор Департаменту соціальної 
та сімейної політики облдержадміністрації

иою джкно.

Директор
фінансів

ише)

М.Л.Зіиченко 
(ініціали та прізвище)


