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1. Загальна характеристика  Програми 

 

Актуальність розроблення і прийняття обласної цільової Програми 

зумовлена потребою реалізації в області сучасної  державної політики з питань  

соціального захисту  ветеранів і інвалідів війни та праці, підвищення життєвого 

рівня малозабезпечених верств населення, створення сприятливих умов для 

всебічного розвитку сім’ї та кожного з її членів, найповнішого виконання  

сім’єю своїх функцій як первинного осередку суспільства. При цьому  

враховується, що державою встановлюється необхідний рівень гарантій прав 

людей похилого  віку, інвалідів в усіх сферах життя суспільства. 

Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 

роки «Захист і Турбота» (далі – Програма)  розроблена з метою  забезпечення 

реалізації в області законів України «Про статус  ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», «Про  жертви нацистських переслідувань», «Про  статус і 

соціальний захист громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської  

катастрофи», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про 

соціальний захист дітей війни», «Про основні засади соціального захисту  

ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про реабілітацію 

інвалідів в Україні», «Про соціальні послуги», Указу Президента України від 30 

жовтня 2001 року №1020/2001 «Про День партизанської  слави», 

Загальнодержавної програми «Здоров’я – 2020:  український вимір»  тощо. 

Станом на 01 жовтня 2015 року в області проживає 62170 ветеранів війни, 

у тому числі: інвалідів  війни - 7071 особа, учасників  бойових дій - 20557 осіб 

(у тому числі  1321  учасник АТО), учасників війни - 22350 осіб;  членів сімей  

загиблих (померлих) ветеранів війни - 12170 осіб (у т.ч. 53 сім’ї загиблих 

військовослужбовців - учасників АТО); дітей війни - 195437 осіб; громадян, 

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи - 7556 осіб. 

На обліку в органах Пенсійного фонду України в Одеській області 

перебуває 99578 інвалідів  загального захворювання різних груп категорій і 

1946921 ветеран праці. 

Особливої уваги потребують ветерани та інваліди Другої світової війни 

1939-1945 років. Сьогодні на території  області  проживає 2859 ветеранів війни, 

у тому числі: 63 учасника визволення  Одеської області, 58 – учасників оборони 

та визволення м. Одеси, 5 - учасників Параду Перемоги 1945 року. 

На жаль, сучасні умови  життя, рівень пенсій, державних допомог та 

пільг, забезпеченість медичними послугами та медикаментами, технічними 

засобами реабілітації та пересування, санаторно-курортним лікуванням, 

доступність до соціальної інфраструктури не задовольняють велику частку 

потреб ветеранів війни та праці, осіб похилого віку та інвалідів і потребують  

вжиття додаткових заходів на місцевому рівні. 

Реалізація заходів Програми спрямована на формування в суспільстві 

гуманного, шанобливого ставлення до інвалідів та людей похилого віку, 

забезпечення їх активного довголіття. 
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Додаткові фінансові витрати місцевих бюджетів, які передбачені  

Програмою, будуть спрямовані на поліпшення життєзабезпечення осіб  

вищевказаної категорії та розвиток громадянського суспільства. 
 

2. Мета  і основні завдання Програми 
 

Метою Програми є: підвищення кількості та якості соціальних послуг,  

спрямованих  на поліпшення життєзабезпечення ветеранів війни та праці;  

забезпечення підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній  операції на 

Сході країни, та членів їх сімей; створення умов для подолання бідності та 

забезпечення належної підтримки матеріального стану незахищених верств 

населення;  соціально-трудова  та медична реабілітація інвалідів; інтеграція 

осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та 

розумовою відсталістю у суспільство.  
 

Основними  завданнями Програми є:  

- сприяння  подальшому  формуванню в області комплексної системи 

соціального захисту і медичного забезпечення ветеранів та інвалідів війни (у 

т.ч. інвалідів АТО), реабілітації та інтеграції їх у суспільство; 

-  забезпечення розвитку послуг, що надаватимуться усім соціально 

незахищеним верствам населення, посилення цільової спрямованості програми 

та адресності надаваної допомоги малозабезпеченим громадянам і сім’ям; 

- створення сприятливих умов для надання  соціальних послуг, медичного 

та побутового обслуговування ветеранів та інвалідів, реабілітації  та адаптації  у 

суспільство  осіб  похилого віку та інвалідів; 

- удосконалення організаційно-правових та соціально-економічних баз 

надання соціальних послуг; 

- створення безперешкодного середовища для осіб з обмеженими  

фізичними можливостями. Забезпечення доступу інвалідів до об’єктів  

громадського та цивільного призначення, благоустрою, транспортної 

інфраструктури, дорожнього сервісу, інформації та зв’язку, а також з 

урахуванням їх індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів – до 

освіти, праці, культури, туризму, фізичної культури та спорту; 

- інформаційно-просвітницька діяльність у соціальній сфері, співпраця  із  

регіональними  громадськими  організаціями та засобами  масової інформації; 

- залучення представників громадськості до участі в реалізації прав і 

задоволенні потреб ветеранів війни та праці, інвалідів, громадян, постраждалих 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, сімей загиблих (померлих) ветеранів 

війни (у т.ч. сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали участь у 

бойових діях під час воєнних дій та конфліктів на території України) та  

багатодітних сімей, поліпшенні умов їх життєдіяльності; 

- створення необхідних умов для забезпечення відкритості та 

безперешкодного доступу громадян до інформації стосовно державних і 

місцевих соціальних програм, існуючих державних і регіональних соціальних  

гарантій та стандартів. 
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Заходи Програми визначені у додатку 2 до Програми. 

 

3. Фінансове забезпечення програми 

 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів 

обласного, районних та міських (міст обласного значення) бюджетів із 

залученням інших незаборонених законодавством джерел фінансування. 

Видатки на виконання заходів Програми щороку передбачатимуться при 

формуванні показників місцевих бюджетів, виходячи з реальних можливостей. 

Для забезпечення реалізації Програми передбачається також залучення 

благодійних внесків та гуманітарної допомоги. 

З метою системного аналізу реалізації Програми проводиться щорічний 

моніторинг виконання передбачених заходів. 

Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 1 до Програми. 

Фінансування Програми здійснюватиметься в межах фінансового ресурсу 

обласного бюджету  на відповідний рік.  
 
 

4. Очікувані результати та ефективність Програми 
 

Виконання Програми забезпечить: 

-  соціальну, матеріальну та медичну підтримку інвалідів і ветеранів 

війни, учасників бойових дій, вдів учасників війни, у т. ч. загиблих 

військовослужбовців - учасників АТО; 

 - надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення з 

числа одиноких пенсіонерів та ветеранів, інвалідів, багатодітних сімей та сімей 

з дітьми-інвалідами з метою  їх соціальної підтримки;  

- термінове надання соціальної і матеріальної допомоги особам, які  

опинилися в екстремальній ситуації у зв’язку з важкою хворобою, пожежею, 

постраждали внаслідок Чорнобильської  катастрофи, а також забезпечення  

підтримки малозабезпечених  сімей і осіб, які брали участь в антитерористичній 

операції, та членів їх сімей; 

-  збільшення кількості та якості медичних та соціальних послуг, що 

надаються відповідними  медичними  закладами та територіальними центрами, 

за рахунок придбання необхідного обладнання і зміцнення їх матеріально-

технічної бази; 

- удосконалення  механізму надання соціально-психологічної реабілітації, 

юридичної, інших видів допомоги інвалідам та учасникам бойових дій, у т.ч. 

учасникам АТО; 

- створення для інвалідів безперешкодного доступу до об’єктів 

громадського та цивільного призначення, транспортної інфраструктури та 

дорожнього сервісу; з урахуванням їх індивідуальних можливостей, здібностей 

та інтересів – до освіти. 
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5. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань 

виконавцями, зазначеними у Програмі.  

Координація  роботи із забезпечення виконання Програми покладається 

на Департамент охорони здоров’я та соціального захисту населення 

облдержадміністрації, який щорічно до 15 лютого року, наступного за звітним, 

звітує перед обласною радою.  

Після закінчення встановленого строку виконання Програми, не пізніше 

ніж у двомісячний строк, Департамент охорони здоров’я та соціального захисту 

населення облдержадміністрації складає підсумковий звіт про результати її 

виконання та подає його на розгляд Одеської обласної ради разом із 

пояснювальною запискою.  

 Контроль за виконанням рішення здійснюють постійні комісії обласної 

ради: з питань охорони здоров’я та соціальної політики; з питань будівництва, 

регіонального розвитку, культурної спадщини; з питань транспорту, зв’язку та 

морегосподарського комплексу. 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

Додаток 1 

                                                                                                            до Програми 
 

 

   

Ресурсне забезпечення Програми 
 

Обсяг коштів,  

які пропонується залучити  

на виконання Програми 

У тому числі за роками Усього витрат 

на виконання 

Програми, 

(тис. грн. ) 

2016 рік 2017 рік 

Усього за програмою, 

у тому числі: 

123 253,0 128 878,2 252 131,2 

- обласний бюджет 111 436,5 116 836,5 228 273,0 

- районний бюджет 8 521,9 8 669,9 17 191,8 

- міський бюджет 3 294,6 3 371,8 6 666,4 

 

 
 


