
ПРОЕКТ
 
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про внесення змін до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2016-2017 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради        від 16 грудня 2015 року № 21-VII»


Відповідно до статей 27, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту 6.3 пункту 6 Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року № 1115, з метою вдосконалення процедури надання соціальних послуг у м. Одесі виконавчий комітет Одеської міської ради
 
ВИРІШИВ:
 
1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення                     «Про внесення змін до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси                       на 2016-2017 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради                         від 16 грудня 2015 року № 21-VII» (додається).
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Цвірінько З.М. 
 

Міський голова           				          		             	Г. Труханов
 
Керуюча справами								О. Оніщенко
 

Вик.: Китайська 728-14-48
          (Горовенко 728-43-68)










Додаток
до рішення виконавчого комітету 
Одеської міської  ради
від 
№ 

Про внесення змін до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси                     на 2016-2017 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради                         від 16 грудня 2015 року № 21-VII
 

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України                        «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту 6.3 пункту 6 Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року № 1115, з метою вдосконалення процедури надання соціальних послуг у м. Одесі Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2016-2017 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради                     від 16 грудня 2015 року № 21-VII, виклавши додаток 2 до Програми «Напрями діяльності та заходи Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2016-2017 роки» у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну  комісію Одеської міської ради з питань соціальної політики та праці.
 

Міський голова									Г. Труханов
 
Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради
 
Керуюча справами								О. Оніщенко 

Додаток 
до рішення Одеської міської ради 
від 
№ 

«Додаток 2
до Програми 

Напрями діяльності та заходи 
Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам  населення міста Одеси на 2016-2017 роки

№ 
з/п
Перелік заходів Програми
Строк 
виконання 
заходу
Виконавці
Джерела фінансування
Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн, у тому числі:
Очікуваний результат





Усього
2016 рік
     2017 рік

1. Фінансова підтримка ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) воїнів, дітей війни та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною
1.1.
Надання адресної щомісячної стипендії Одеського міського голови ветеранам війни – учасникам оборони/визволення міста Одеси та учасникам Параду Перемоги 1945 року 
2016-2017 роки
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
бюджет                  м. Одеси

1485,0

600,0
885,0
Щомісячна матеріальна підтримка ветеранів війни – учасників оборони/визволення міста Одеси та Параду Перемоги 1945 року, у розмірі                   1000 грн  (2016 рік                          та І квартал 2017 року),                     у розмірі 2000 грн                                (ІІ-IV квартали 2017 року)
1.2.
Надання адресної щомісячної муніципальної надбавки інвалідам Другої світової війни                               (1941-1945 рр.)
2016-2017 роки
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
бюджет                  м. Одеси
14892,0
7512,0
7380,0
Щомісячна матеріальна підтримка інвалідів Другої світової війни   у розмірі                     400 грн (2016 рік та                          І півріччя  2017 року),                        у розмірі 600 грн                               (ІІ півріччя 2017 року)
1.3.
Надання адресної одноразової муніципальної допомоги до Дня Перемоги над німецько-фашистськими загарбниками
2016-2017 роки
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
бюджет                  м. Одеси
39711,1
20807,5
18903,6
Матеріальна підтримка близько 83 тисяч ветеранів, сімей   загиблих (померлих) воїнів та дітей Другої світової війни                            (1941-1945 рр.), а саме: 
- інвалідів війни та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій                    у розмірі 500 грн;
- учасників війни, в’язнів гетто та концтаборів, сімей   загиблих (померлих) ветеранів у розмірі              400 грн;
- дітей війни у розмірі                       200 грн 
1.4.
Надання адресної грошової допомоги в особливих випадках ветеранам війни
2016-2017 роки
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
бюджет                  м. Одеси
5080,0
3000,0
2080,0
Грошова підтримка осіб з числа ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України                  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх  соціального захисту», відповідно до розпоряджень міського голови 
1.5.
Надання адресної одноразової грошової допомоги на проведення  ремонту будинків (квартир) або компенсацію витрат на його проведення ветеранам війни
2016-2017 роки
Усього, в т.ч.:
бюджет                  м. Одеси
1860,0
860,0
1000,0
Грошова підтримка                ветеранів Другої світової війни  (1941-1945 рр.) для поліпшення житлових умов проживання у середньому розмірі 20000 грн



Київська  районна адміністрація Одеської міської ради  

440,0
200,0
240,0




Малиновська  районна адміністрація Одеської міської ради  

440,0
200,0
240,0




Приморська  районна адміністрація Одеської міської ради  

440,0
200,0
240,0




Суворовська  районна адміністрація Одеської міської ради  

540,0
260,0
280,0

1.6.
Надання адресної щомісячної грошової допомоги інвалідам війни та сім’ям загиблих (померлих інвалідів війни) воїнів, які безпосередньо брали участь у бойових діях на території інших держав
2016-2017 роки
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
бюджет                  м. Одеси
7452,0
3636,0
3816,0
Щомісячна грошова  підтримка в середньому              530 інвалідів війни                             І-ІІІ груп та сімей загиблих (померлих інвалідів війни) воїнів, які безпосередньо брали участь у бойових діях на території інших держав,           у середньому розмірі                      600 грн
1.7.
Надання адресної одноразової грошової допомоги (на вирішення соціально-побутових проблем) ветеранам війни та сім’ям загиблих (померлих) ветеранів війни на території інших держав 
2016-2017 роки
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
бюджет                  м. Одеси
1153,0
500,0
653,0
Грошова підтримка                     в середньому  650 ветеранів війни та сімей загиблих (померлих) ветеранів війни на території інших держав                   у розмірі 1000 грн
1.8.
Безоплатні ритуальні послуги та поховання
2016-2017 роки
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
бюджет                  м. Одеси
4250,0
1750,0
2500,0
Здійснення безоплатних ритуальних послуг та поховання осіб, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, інвалідів війни середньою вартістю              4500 грн
1.9.
Встановлення пам’ятників померлим особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною
2016-2017 роки
Департамент міського господарства  Одеської міської ради, комунальне підприємство «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування»
бюджет                  м. Одеси
400,0
200,0
200,0
Організація встановлення пам’ятників померлим особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,                                     середньою вартістю                50000 грн
Всього за напрямом діяльності
бюджет                  м. Одеси
76283,1
38865,5
37417,6

2. Фінансова підтримка ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) воїнів, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України
2.1.
Надання адресної щомісячної грошової допомоги інвалідам війни, сім’ям загиблих (померлих) воїнів, які безпосередньо брали участь у бойових діях під час воєнних дій та конфліктів на території України, та сім’ям  військовослужбовців, зниклих без вісті в зоні проведення антитерористичної операції на Сході України
2016-2017 роки
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
бюджет                  м. Одеси
756,0
324,0
432,0
Щомісячна грошова  підтримка в середньому                       60 інвалідів війни І-ІІІ груп, сімей загиблих (померлих) воїнів, які безпосередньо брали участь у бойових діях під час воєнних дій та конфліктів на території України, та сімей військовослужбовців, зниклих без вісті в зоні проведення антитерористичної операції на Сході України, у середньому розмірі 600 грн
2.2.
Надання адресної  одноразової грошової допомоги (на вирішення соціально-побутових проблем)  ветеранам війни та  сім’ям загиблих (померлих) ветеранів війни, які безпосередньо брали участь у бойових діях під час воєнних дій та конфліктів на території України
2016-2017 роки
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
бюджет                  м. Одеси
5900,0
2650,0
3250,0
Матеріальна підтримка близько 1615 ветеранів війни у розмірі  2000 грн та 20 сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, які безпосередньо брали участь у бойових діях під час воєнних дій та конфліктів на території України, у розмірі 1000 грн
2.3.
Надання адресної одноразової грошової допомоги на компенсацію коштів, витрачених на поховання осіб, які загинули у зоні проведення антитерористичної операції на Сході України
2016-2017 роки
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
бюджет                  м. Одеси
50,0
25,0
25,0
Надання грошової допомоги виконавцям, які зобов’язалися здійснити поховання осіб, які загинули у зоні проведення антитерористичної операції на Сході України, у розмірі 
2500 грн
Всього за напрямом діяльності
бюджет                  м. Одеси





6706,0
2999,0
3707,0

3. Сприяння діяльності громадських об’єднань ветеранів міста Одеси
3.1.
Фінансова підтримка організацій ветеранів міста Одеси
2016-2017 роки
Усього, в т.ч.:
бюджет                  м. Одеси
2900,0
900,0
2000,0
Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів міста Одеси для здійснення статутної діяльності



Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

490,0
490,0
0,0




Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради

2410,0
410,0
2000,0

Всього за напрямом діяльності
бюджет                  м. Одеси
2900,0
900,0
2000,0

4. Медико-соціальна допомога та оздоровлення  громадян, які зареєстровані та фактично проживають у місті Одесі
4.1.
Надання адресної одноразової грошової допомоги або відшкодування витрат за санаторно-курортні путівки ветеранам війни
2016-2017 роки
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
бюджет                  м. Одеси
180,0
120,0
60,0
Грошова підтримка для                        10 інвалідів війни, учасників бойових дій для здійснення оздоровчих заходів  у середньому розмірі 6000 грн
4.2.
Надання адресної одноразової грошової допомоги для відшкодування витрат за путівки та курсівки на оздоровлення постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, вдовам загиблих (померлих) громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою
2016-2017 роки
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
бюджет                  м. Одеси
1697,5
797,5
900,0
Грошова підтримка для здійснення оздоровчих заходів в середньому                         180 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та вдів загиблих (померлих) громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою. Розмір адресної одноразової грошової допомоги для відшкодування витрат за придбану путівку складатиме 4500 грн              (2016 рік) та 5000 грн                      (2017 рік); за придбану  курсівку – 2000 грн                    (2016 рік)
4.3.
Надання адресної одноразової грошової допомоги на слухопротезування, забезпечення засобами реабілітації (слуховими апаратами) шляхом виплати матеріальної допомоги, компенсації або відшкодування витрат за отримані соціально-медичні послуги, закупівлю соціально-медичних послуг тощо
2016 рік
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
бюджет                  м. Одеси
1560,0
1560,0
0,0
Грошова підтримка для                    390 осіб з числа малозабезпечених верств населення, громадян пільгових категорій та таких, які опинилися                          у скрутних життєвих обставинах, на придбання слухових апаратів за медичними показниками
4.4.
Надання адресної одноразової грошової допомоги на оперативне лікування на очах
2016 рік
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
бюджет                  м. Одеси
2400,0
2400,0
0,0
Грошова підтримка для                  400 осіб з числа малозабезпечених верств населення, громадян пільгових категорій та таких, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, на проведення оперативного лікування                на очах за медичними показниками
4.5.
Надання адресної одноразової грошової допомоги на надання послуг зі стоматологічної допомоги і зубопротезування
2016 рік
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
бюджет                  м. Одеси
640,0
640,0
0,0
Грошова підтримка для                   320 осіб з числа малозабезпечених верств населення, громадян пільгових категорій та таких, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, на надання послуг зі стоматологічної допомоги                                              і  зубопротезування за медичними показниками                    у розмірі 2000 грн
4.6.
Забезпечення безкоштовними  засобами реабілітації (слуховими апаратами)
2017 рік
Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради, комунальне підприємство «Одесфарм» 
бюджет                  м. Одеси
1600,0
0,0
1600,0
Забезпечення громадян міста Одеси слуховими апаратами
4.7.
Забезпечення безкоштовним зубопротезуванням і стоматологічними послугами 
2017 рік
Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради
бюджет                  м. Одеси
750,0
0,0
750,0
Надання стоматологічної допомоги підопічним                             КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси

Всього за напрямом діяльності
бюджет                  м. Одеси
8827,5
5517,5
3310,0

5. Фінансова підтримка громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які зареєстровані та фактично проживають у місті Одесі
5.1.
Надання адресної одноразової грошової допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи,                     та вдовам загиблих (померлих) громадян, смерть яких пов’язана               з Чорнобильською катастрофою
2016-2017 роки
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
бюджет                  м. Одеси
886,0
419,0
467,0
Грошова підтримка близько                                320 громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, а саме:
- учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, постраждалих внаслідок                      Чорнобильської катастрофи, які віднесені до І та                          ІІ категорій, з І групою інвалідності, у розмірі                   2000 грн;
- учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, постраждалих внаслідок                      Чорнобильської катастрофи, які віднесені до І та                            ІІ категорій, з ІІ і  ІІІ групою інвалідності, розмір пенсії яких не перевищує 3700 грн,                   у розмірі 2000 грн;
- вдів загиблих (померлих) громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, у розмірі  1000 грн
Всього за напрямом діяльності
бюджет                  м. Одеси
886,0
419,0
467,0

6. Фінансова підтримка дітей-сиріт, багатодітних сімей та сімей, які виховують дітей-інвалідів, та дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням
6.1.
Надання адресної щомісячної дотації на придбання хлібобулочних виробів дітям
2016-2017 роки
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальна установа «Міський центр гуманітарної допомоги, інформаційного та господарчого забезпечення», комунальні установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси
бюджет                  м. Одеси
1894,7

847,1
1047,6
Фінансова підтримка сімей, в яких виховуються діти-інваліди до 18 років, діти-сироти, діти, які перебувають під опікою чи піклуванням, діти з багатодітних сімей віком до 18 років, які є підопічними комунальних установ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси, шляхом надання щомісячної дотації на придбання хлібобулочних виробів у розмірі 30 грн
6.2.
Надання адресної щомісячної грошової допомоги дітям-сиротам  
2016-2017 роки

Усього, у т.ч.:
бюджет                  м. Одеси
1200,0
600,0
600,0
Щомісячна грошова підтримка для 100 дітей-сиріт у розмірі 500 грн



Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

600,0
600,0
0,0




Служба у справах дітей Одеської міської ради

600,0
0,0
600,0

6.3.
Надання адресної одноразової грошової допомоги дітям-інвалідам 
2016-2017 роки
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальні установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси
бюджет                  м. Одеси
1494,0
744,0
750,0
Фінансова підтримка сімей, в яких виховуються діти-інваліди віком до 18 років, які є підопічними комунальних установ  «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси, шляхом надання грошової допомоги для дітей-інвалідів у розмірі 1000 грн та для дітей-інвалідів з малозабезпечених сімей                   у розмірі 3000 грн
6.4.
Надання адресної одноразової грошової допомоги дітям з багатодітних сімей 
2016-2017 роки
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальні установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси
бюджет                  м. Одеси
1350,0
675,0
675,0
Фінансова підтримка багатодітних сімей, в яких виховуються діти віком до 18 років, які є підопічними комунальних установ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси,  шляхом надання грошової допомоги для  дітей у розмірі 300 грн
6.5.
Надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту будинків (квартир) багатодітним сім’ям та дитячим будинкам сімейного типу, які знаходяться на балансі служби у справах дітей Одеської міської ради
2016-2017 роки
Служба у справах дітей Одеської міської ради
бюджет                  м. Одеси
4700,0
1200,0
3500,0
Поліпшення житлових умов проживання багатодітних сімей та дитячих будинків сімейного типу, які знаходяться на балансі служби у справах дітей Одеської міської ради, шляхом надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту житла у середньому розмірі 50000 грн
6.6.
Надання допомоги багатодітним сім’ям, в яких народилося водночас четверо і більше дітей
2016-2017 роки
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
бюджет                  м. Одеси
600,0
300,0
300,0
Надання всебічної допомоги багатодітним родинам, в яких народилося водночас четверо і більше дітей, на вирішення соціально-побутових проблем 
Всього за напрямом діяльності
бюджет                  м. Одеси
11238,7
4366,1
6872,6

7. Забезпечення надання адресної допомоги та пільг населенню міста Одеси у сфері житлово-комунальних послуг
7.1.
Надання адресної одноразової муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг
2016-2017 роки
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
бюджет                  м. Одеси
3400,0
1800,0
1600,0
Фінансова підтримка                   в середньому  640 громадян міста, які опинилися у складній життєвій ситуації, на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг у середньому розмірі 2500 грн
7.2.
Надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг інвалідам по зору І (50 %) та ІІ (40 %) групи
2016-2017 роки
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
бюджет                  м. Одеси
3892,4
2042,4
1850,0
Фінансова підтримка інвалідів по зору шляхом надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг
7.3.
Надання щомісячної адресної муніципальної дотації для розрахунків за опалення (січень, лютий, березень, листопад, грудень)
2016-2017 роки
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
бюджет                  м. Одеси
228400,0
76400,0
152000,0
Фінансова підтримка близько 140 тисяч громадян міста для розрахунків за опалення,  а саме:
- для сімей (на одну сім’ю), які звернулися за призначенням субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, у розмірі 200 грн (січень, лютий, березень 2016 року);
- для осіб (на одну сім’ю)              з числа непрацюючих пенсіонерів, які отримують пенсію у розмірі до 1500 грн та не користуються субсидією для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, працівників бюджетної сфери, які фінансуються                  з місцевих бюджетів, у розмірі 400 грн (листопад, грудень 2016 року);
- для осіб (на одну сім’ю)                 з числа непрацюючих пенсіонерів, які отримують пенсію у розмірі до                      1700 грн, у розмірі 400 грн (січень, лютий, березень                   2017 року)  
7.4.
Надання пільг з оплати послуг зв’язку 
2017 рік
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
бюджет                  м. Одеси
6450,8
0
6450,8
Фінансова підтримка в середньому 19500 громадян пільгових категорій шляхом надання пільг з оплати послуг зв’язку
Всього за напрямом діяльності
 бюджет  м.  Одеси
242143,2
80242,4
161900,8



8. Забезпечення надання послуг та інших видів допомоги соціально незахищеним верствам населення, які зареєстровані та фактично проживають у місті Одесі, громадянам, які не є мешканцями міста Одеси, але постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій на території міста Одеси
8.1.
Надання адресної грошової допомоги в особливих випадках громадянам міста Одеси
2016-2017 роки
Департамент праці та соціальної політики                     Одеської міської ради
бюджет                  м. Одеси
67578,0
26928,0
40650,0
Грошова підтримка осіб з числа громадян міста, які опинились у складній життєвій ситуації, та громадян, які не є мешканцями міста Одеси, але постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій на території міста Одеси, відповідно до розпоряджень міського голови 
8.2.
Надання адресної одноразової грошової допомоги на компенсацію коштів, витрачених на поховання
2016-2017 роки
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
бюджет                  м. Одеси
850,0
500,0
350,0
Грошова допомога                 виконавцям, які зобов’язалися здійснити поховання,  у розмірі                     1000 грн
8.3.
Надання адресної одноразової грошової допомоги громадянам міста у зв’язку з пожежею житла 
2016 рік
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
бюджет                  м. Одеси
240,0
240,0
0,0
Грошова допомога для                   40 громадян міста, які опинились у складній життєвій ситуації у зв’язку з пожежею житла, у розмірі               8000 грн
8.4.
Надання адресної одноразової грошової допомоги на привітання осіб, яким виповнюється 100 і більше років
2016-2017 роки
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
бюджет                  м. Одеси
240,0
120,0
120,0
Привітання громадян міста, яким виповнюється 100 і більше років, з виплатою грошової допомоги у розмірі 3000 грн
8.5.

Надання адресної грошової допомоги рішенням Піклувальної ради
2016-2017 роки

Усього, у т.ч.:
бюджет                  м. Одеси

30705,0
6273,0
24432,0
Грошова допомога для осіб  з числа підопічних комунальних установ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси, малозабезпечених верств населення, громадян пільгових категорій та таких, які опинилися  у складній життєвій ситуації 



Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

14705,0
6273,0
8432,0




Комунальна установа  «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Київського району міста Одеси»

3000,0
0,0
3000,0




Комунальна установа  «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Малиновського району міста Одеси» 

5500,0
0,0
5500,0




Комунальна установа  «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Приморського району міста Одеси» 

1500,0
0,0
1500,0




Комунальна установа  «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Суворовського району міста Одеси»
 

6000,0
0,0
6000,0

8.6.
Надання адресної грошової допомоги розпорядженнями голів районних адміністрацій Одеської міської ради
2016-2017 роки
Усього, у т.ч.:
бюджет           
м. Одеси
14800,0
800,0
14000,0
Грошова підтримка для осіб з числа громадян міста, які опинились  у складній життєвій ситуації, та громадян, які не є мешканцями міста Одеси, але постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій на території міста Одеси, відповідно до розпоряджень голів районних адміністрацій Одеської міської ради



Київська районна адміністрація Одеської міської ради

3700,0
200,0
3500,0




Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради

3700,0
200,0
3500,0




Приморська районна адміністрація Одеської міської ради

3700,0
200,0
3500,0




Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради

3700,0
200,0
3500,0

8.7.
Надання адресної щомісячної грошової допомоги 
2016-2017 роки 
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальні установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси
бюджет           
м. Одеси
1746,0
894,0
852,0
Фінансова підтримка окремих категорій громадян, а саме:
- 68 матерів, вдів і дітей працівників органів внутрішніх справ, загиблих при виконанні службових обов’язків, у розмірі                    500 грн; 
- 35 громадян міста віком старше 100 років у розмірі 600 грн;
- 7 Почесних громадян міста Одеси у розмірі                   1000 грн; 
- 5 праведників народів Світу у розмірі 500 грн;
- 13 реабілітованих громадян, на яких поширюється чинність Закону України                         «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», у розмірі                     1000 грн
8.8.
Відшкодування витрат за користування позавідомчою охоронною сигналізацією житла особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною   
2016-2017 роки 
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
бюджет           
м. Одеси
4,8
2,4
2,4
Фінансова підтримка                      для 2 осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,  у розмірі 100 грн 
8.9.
Встановлення приладів обліку холодної та гарячої води у квартирах малозабезпечених та пільгових верств населення комунальним підприємством «Сервісний центр»
2016-2017 роки
Департамент міського господарства Одеської міської ради, комунальне підприємство «Сервісний центр»
бюджет           
м. Одеси
2600,0
1300,0
1300,0
Допомога близько                          3250 особам з числа  інвалідів війни, учасників війни, учасників бойових дій, громадян зі статусом «діти війни» та осіб, які перебувають на обліку в комунальних установах «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси, багатодітних сімей, осіб, визначених рішенням Піклувальної ради департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, із встановлення приладів обліку холодної та гарячої води
Всього за напрямом діяльності
бюджет             м. Одеси
118763,8
37057,4
81706,4

9. Забезпечення надання соціальних та побутових послуг
9.1.
Відшкодування надання побутових послуг (пральні послуги – 5 кг білизни на місяць, та банні       послуги – 2 рази на місяць)
2016-2017 роки 
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальні установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси
бюджет           
м. Одеси
855,2
380,0
475,2
Допомога в середньому                   180  підопічним комунальних установ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси у вигляді:
- пральних послуг                             у середньому розмірі                46 грн (2016 рік) та                 70 грн (2017 рік);
- банних послуг у середньому розмірі              130 грн (2016 рік)                            та 150 грн (2017 рік)
 9.2.
Надання соціальної послуги                           у вигляді постільної білизни
2016-2017 роки
Усього, в т.ч.:
бюджет           
м. Одеси
1360,0
600,0
760,0
Забезпечення підопічних комунальних установ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси відділення соціального обслуговування вдома, які згідно з медичним висновком мають                            VI-V групу рухової активності, постільною білизною. Вартість соціальної послуги                    у вигляді постільної білизни (за одиницю комплекту) складає  375 грн (2016 рік) та  400 грн (2017 рік)



Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Київського району міста Одеси»

340,0
150,0
190,0




Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Малиновського району міста Одеси» 

340,0
150,0
190,0




Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Приморського району міста Одеси»

340,0
150,0
190,0




Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Суворовського району міста Одеси»
 

340,0
150,0
190,0

Всього за напрямом діяльності
бюджет           
м. Одеси
2215,2
980,0
1235,2

10. Забезпечення надання дотацій на хліб та допомоги у вигляді гарячих обідів
10.1.
Відшкодування за надання послуг           у вигляді гарячих обідів
2016-2017 роки
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальні установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси
бюджет                м. Одеси
26233,1
12644,0
13589,1
Забезпечення в середньому                         2340 підопічних комунальних установ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси,  малозабезпечених громадян та 100 бездомних громадян гарячими обідами. Середня вартість обіду складатиме 20 грн                       (2016 рік),  21,5 грн (січень-вересень 2017 року),                     23,6 грн (жовтень-грудень 2017 року) 
10.2.
Надання адресної щоквартальної дотації на придбання хлібобулочних виробів непрацюючим пенсіонерам
2016 рік
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
бюджет                м. Одеси
39400,0
39400,0
0,0
Щоквартальна фінансова підтримка  в середньому                   для 100 тисяч непрацюючих пенсіонерів, які отримують пенсію  у розмірі до                        1500 грн,   у вигляді дотації на придбання хлібобулочних виробів                       у розмірі 100 грн
Всього за напрямом діяльності
бюджет             м. Одеси
65633,1
52044,0
13589,1

11. Відзначення пам’ятних дат та свят 
11.1.
Надання адресної одноразової грошової допомоги до Дня визволення міста Одеси
2016-2017 роки
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
бюджет                м. Одеси
20,0
11,0
9,0
Грошова  допомога для  ветеранів війни – учасників визволення міста Одеси, які брали участь у бойових діях Другої світової війни (1941-1945 рр.), у розмірі 1000 грн
11.2.
Надання адресної одноразової грошової допомоги до Дня героїчної оборони міста Одеси
2016-2017 роки
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
бюджет                м. Одеси
54,0
27,0
27,0
Грошова допомога для 
ветеранів війни – учасників оборони міста Одеси, які брали участь у бойових діях Другої світової війни (1941-1945 рр.), у розмірі 1000 грн
11.3.
Надання адресної одноразової грошової допомоги до Дня партизанської слави
2016-2017 роки
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
бюджет                м. Одеси
61,0
31,0
30,0
Грошова допомога для ветеранів війни – партизан і підпільників у період Другої світової війни (1941-                      1945 рр.),  у розмірі 1000 грн
11.4.
Надання адресної одноразової грошової допомоги до Дня визволення України від німецько-фашистських загарбників
2016-2017 роки
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
бюджет                м. Одеси
79,0
39,0
40,0
Грошова допомога для 
ветеранів війни – учасників визволення України від німецько-фашистських загарбників, у розмірі                   1000 грн
11.5.
Проведення святкових та урочистих заходів
2016-2017 роки

Усього, в т.ч.:
бюджет                м. Одеси
980,0
890,0
90,0
Відзначення  Дня Перемоги,                    Дня визволення міста Одеси, Дня оборони міста Одеси, Дня партизанської слави, Дня людей похилого віку, Дня визволення України від німецько-фашистських загарбників, Міжнародного дня інвалідів,                             Дня вшанування учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи, Дня пам'яті Чорнобиля, Дня працівників соціальної сфери, Дня Незалежності України та інших свят і заходів



Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

180,0
90,0
90,0




Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради

800,0
800,0
0,0

Всього за напрямом діяльності
бюджет                       м. Одеси



1194,0
998,0
196,0

12. Забезпечення заходів зі сприяння зайнятості та активному довголіттю людей похилого віку
12.1.
Організація в комунальних установах «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси спеціальної служби сприяння активному довголіттю
2016-2017 роки
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальні установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси
бюджет                м. Одеси
0,0
0,0
0,0
Впровадження соціально-педагогічної послуги «Університет третього віку» 
12.2.
Сприяння створенню асоціації (Координаційної ради) активного довголіття громадських, релігійних та інших організацій, органів самоорганізації населення міста
2016-2017 роки
Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради
бюджет                м. Одеси
0,0
0,0
0,0
Створення громадськими, релігійними та іншими організаціями, органами самоорганізації населення міста  асоціацій активного довголіття  
12.3.
Організація та проведення фестивалів активного довголіття                 у місті Одесі  
2016-2017 роки
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальні установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси
бюджет                м. Одеси
23,2
11,6
11,6
Проведення для осіб похилого віку  фестивалів активного довголіття у місті Одесі  
12.4.
Проведення тематичних заходів та екскурсій
2016-2017 роки
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальні установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси
бюджет                м. Одеси
141,0
70,5
70,5
Проведення тематичних заходів та екскурсій для осіб похилого віку
12.5.
Проведення оздоровчих заходів для громадян похилого віку
2016-2017 роки
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальні установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси
бюджет                м. Одеси
90,0
45,0
45,0
Проведення оздоровчих заходів для громадян похилого віку, а саме: відвідування занять з лікувальної фізкультури, проходження медичних та лабораторних досліджень,   отримання знань з основ здорового харчування
12.6.
Організація і забезпечення роботи Клубів активного довголіття за інтересами для людей похилого віку
2016-2017 роки
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальні установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси
бюджет                м. Одеси
60,0
30,0
30,0
Створення Клубів активного довголіття за інтересами, що дасть можливість  людям похилого віку організовувати  дозвілля та відпочинок, розвиток творчих і соціально-психологічних навичок 
12.7.
Відзначення пам’ятних дат та свят, пов’язаних з активним довголіттям
2016-2017 роки
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальні установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси
бюджет                м. Одеси
147,0
73,5
73,5
Відзначення пам’ятних дат та свят, пов’язаних з активним довголіттям
12.8.
Забезпечення роботи Університету третього віку
2016-2017 роки
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальні установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси
бюджет                м. Одеси
203,0
101,5
101,5
Відкриття факультетів,                        а саме: іноземна мова, психологія, основи здорового способу життя, риторика, кулінарія, журналістика, основи комп’ютерної грамоти, культура та мистецтво, літературно-музичний факультет, краєзнавство тощо
12.9.
Підготовка та проведення міських конференцій з питань активного довголіття за участю громадських організацій та органів самоорганізації населення
2016-2017 роки
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальні установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси
бюджет                м. Одеси
20,0
10,0
10,0
Проведення міських конференцій з питань активного довголіття
12.10.
Регулярні публікації у засобах масової інформації матеріалів з питань активного довголіття
2016-2017 роки
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
бюджет                м. Одеси
0,0
0,0
0,0
Висвітлення в засобах масової інформації матеріалів з питань активного довголіття. Інформаційні статті щодо діяльності Університету третього віку  
Всього за напрямом діяльності
бюджет                м. Одеси
684,2
342,1
342,1

13. Забезпечення виконання заходів із організаційно-правового, технічного та інформаційного забезпечення Програми
13.1.
Послуги з банківського обслуговування Програми (послуги з інкасації та комісія банку за видачу готівки, послуги з поштового збору)
2016-2017 роки
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальні установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси
бюджет                м. Одеси
2424,1
1214,9
1209,2
Забезпечення проведення платежів та отримання грошової допомоги  
13.2.
Поповнення матеріально-технічної бази департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальної установи «Міський центр гуманітарної допомоги, інформаційного та господарчого забезпечення»  
2016-2017 роки
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальна установа «Міський центр гуманітарної допомоги, інформаційного та господарчого забезпечення»
бюджет                м. Одеси
150,0
75,0
75,0
Поповнення матеріально-технічної бази
13.3.
Забезпечення роботи та обслуговування єдиної бази даних окремих категорій населення міста Одеси, одержувачів усіх видів соціальної допомоги та пільг
2016-2017 роки
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради,
комунальна установа «Міський центр гуманітарної допомоги, інформаційного та господарчого забезпечення»
бюджет                м. Одеси
1472,0
500,0
972,0
Скорочення термінів надання усіх видів соціальної допомоги та пільг мешканцям міста Одеси 

Всього за напрямом діяльності
бюджет                м. Одеси
4046,1
1789,9
2256,2

Всього за Програмою

бюджет                м. Одеси
541520,9
226520,9
315000,0







Секретар ради 							                      				О. Потапський

 

 




