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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 25.06.2021 № 461        10 сесія 8 скликання  
           м. Вінниця 

 

 

 

Про хід виконання Програми розвитку 

соціального підприємництва Вінницької 

міської територіальної громади на 2020-2022 

роки, затвердженої рішенням міської ради від 

22.05.2020 № 2230 (зі змінами), у 2020 році 

  

       

 

Керуючись п.22 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», міська рада  

  

ВИРІШИЛА:  
  

1. Інформацію директора департаменту економіки і інвестицій міської ради про 

хід виконання Програми розвитку соціального підприємництва Вінницької міської 

територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради 

від 22.05.2020 № 2230 (зі змінами), у 2020 році, згідно з додатком до цього рішення, 

взяти до відома.  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради 

з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг 

(В.Павлюк).  

  

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                          С.Моргунов 
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Додаток   

до рішення міської ради 

від 25.06.2021 № 461 

  

Звіт про хід виконання Програми розвитку соціального підприємництва 

Вінницької міської територіальної громади на 2020-2022 роки у 2020 році 

  

Програма розвитку соціального підприємництва Вінницької міської 

територіальної громади на 2020-2022 роки (далі - Програма) стала унікальним 

досвідом для України, оскільки аналогічних програмних документів не існувало. 

У свою чергу, тривалий період карантинних обмежень та складна епідеміологічна 

ситуація спричинили низку викликів та завдань у ході реалізації проєктних 

ініціатив Програми. Зокрема, фінансування витрат на реалізацію Програми у 2020 

році не було передбачено в бюджеті Вінницької міської територіальної громади.  

Тому, першочерговим було визначено фокусування на пріоритетних 

завданнях з розбудови сприятливої екосистеми для розвитку соціального 

підприємництва, яка покликана активізувати галузь у найближчі два роки, а саме 

до кінця 2022 року. 

Протягом 2020 року у напрямку реалізації 29 заходів Програми 

здійснювалось: 

- формування локальної політики розвитку соціального підприємництва; 

- налагодження внутрішніх процесів сталої інституційної підтримки 

соціального підприємництва серед виконавчих органів міської ради; 

- масштабне інформування про соціальне підприємництво усіх основних 

зацікавлених сторін (діючих СП; представників громадськості, які 

планують запустити соціальні підприємства у найближчий час; 

представників МСП та соціально-відповідального бізнесу; представників 

бізнес-асоціацій та організацій, що займаються розвитком бізнесу; 

викладачів ЗВО; співробітників різних виконавчих органів міської ради); 

- системна популяризація та промоція культури соціального 

підприємництва; 

- налагодження партнерських взаємин із дотичними до соціального 

підприємництва установами й організаціями; 

- вивчення потреб та формування проєктів (інформаційних, 

консультаційних, просвітницьких, освітніх подій) задля взрощення бізнес-

навичок майбутніх соціальних підприємців; 

- вивчення грантових можливостей та фінансових інструментів для 

соціальних підприємців тощо. 

 

Відповідно до пріоритетних напрямків Програми у 2020 році реалізовувались 

наступні заходи. 

 

Пріоритет 1 «Впровадження інституційної підтримки соціального 

підприємництва та соціальних інновацій» - чітке визначення ролей та зон 

відповідальності серед усіх виконавчих органів міської ради задля успішної 

реалізації Програми. 
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Проєкт 1.1. «Інституалізація розвитку соціального підприємництва у 

Вінницькій міській територіальній громаді»: 

- у структурі Вінницької міської ради визначені механізми та інструменти 

співпраці, комунікації та розробки спільних заходів між різними виконавчими 

органами, які є дотичними до розвитку СП; 

- створено та затверджено персональний склад Координаційної ради сприяння 

розвитку соціальному підприємництву, що об’єднала представників бізнес-

спільноти, громадських діячів, навчальних закладів та інших зацікавлених сторін; 

- проведено перше засідання Координаційної ради сприяння розвитку 

соціальному підприємництву; 

-  ініційовано та проведено робочу зустріч у рамках Координаційної ради 

сприяння розвитку соціальному підприємництву щодо впровадження курсу СП у 

ЗВО на території Вінницької міської територіальної громади за участі 

Національного університету Києво-Могилянської академії та Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка; 

- розроблено та презентовано Дорожню карту впровадження Програми 

розвитку СП до кінця 2020 року, 

- розроблено анкети та зібрано пропозиції членів Координаційної ради щодо 

змістовного наповнення й актуальності майбутніх проєктів розвитку СП, 

визначено відповідальних та співвиконавців, 

- проведено 12 робочих зустрічей задля встановлення партнерських взаємин в 

напрямку розвитку СП, 

- встановлено партнерство з Міжнародним центром «Норвегія-Україна» щодо 

спільної реалізації програми «Професійна адаптація військовослужбовців. 

Інтеграція в державну систему», що діє на базі Вінницького національного 

технічного університету за сприяння Міністерства закордонних справ Королівства 

Норвегії, університету NORD та Міжнародного фонду соціальної адаптації.  

 

Пріоритет 2 «Популяризація культури соціального підприємництва» - 

ознайомлення зацікавлених сторін з концепцією СП, розуміння особливостей 

діяльності СП та важливості соціального впливу для міста, проведення 

комунікаційної кампанії в медіа про соціальні підприємства Вінницької міської ТГ, 

підготовку відео та аудіо сюжетів про СП, популяризація формальної та 

неформальної освіти у сфері СП. 

 

Проєкт 2.2. «Популяризація соціального підприємництва у місті»: 
- створено окремий розділ «Соціальне підпримництво» на сайті Вінницької 

міської ради, здійснено якісне інформативне наповнення, присвячене 

питанням діяльності СП; 

- сформовано електронну базу знань із соціального підприємництва; 

- спільно із МПК «Телеканал Віта» виготовлено та поширено у ЗМІ 4 

промоційних відео про діючі соціальні підприємства з метою їх промоції 

та впізнаванності, складено план-графік та зміст медіа-контенту на 2021 

рік; 

- створено окрему сторінку «Соціальне підприємництво: Вінниця» у 

соціальних мережах, тривало її адміністрування та масштабна промоція; 
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- презентовано Програму та досвід її розробки/впровадження на «IV 

Міжнародній онлайн-конференції Проекту ПРОМІС з інклюзивного 

розвитку бізнесу»;  

- взято участь у Всеукраїнській конференції з метою поширення успішного 

досвіду прийняття Програми для 26 міст України («IX Форум розвитку 

громадянського суспільства україни», що проходив за ініціативи Isar 

Ednannia на тему «Імунітет до ілюзій»); 

- проведено презентацію можливостей Програми для слухачів 

Міжнародного центру «Норвегія-Україна» (ветерани АТО/ООС та 

військовослужбовці). 

 

Проєкт 2.3 «Популяризація формальної та неформальної освіти у сфері 

соціального підприємництва» серед школярів та ЗВО: 

- встановлено партнерство із платформою «School of ME»  –  Вінниця стала 

регіональним партнером 2-річного міжнародного проєкту з розвитку 

шкільного соціального підприємництва; 

- ініційовано та проведено Круглий стіл на тему «Соціальне шкільне 

підприємництво: створіть перший стартап ще у школі» у партнерстві із 

ГО «Освітній простір 2.0» та департаментом освіти міської ради; 

- взято участь у ІІІ регіональній зустрічі партнерів Міжнародної програми 

Aflatoun International з доповіддю «Популяризація соціального 

підприємництва серед школярів»; 

- реалізовано проєкт «Майстерня шкільних ініціатив: соціальне 

підприємництво», ініційований ГО «Освітній простір 2.0», до якого 

залучені учні 7-11 класів з 10-ти шкіл м. Вінниці (в рамках проєкту учні 

дізналися, як поєднувати вирішення соціальних проблем із бізнесом, 

ознайомилися з успішними українськими практиками соціального 

підприємництва, в тому числі шкільного, а також розробили ідеї власних 

ініціатив; 

- проведено інтерактивну онлайн-гру для учнів «UCHange LIVE: Вінниця» 

за сприяння Офісу ради Європи  (до заходу долучились 30 

старшокласників з різних шкіл міста та 3 вінницьких студентів-волонтерів 

для ознайомлення із основами соціального підприємництва та навичками 

застосування бізнес-інструментів задля вирішення соціальних проблем 

громади); 

- досягнуто згоди щодо партнерства із Донецьким національним 

університетом ім. В.Стуса щодо імплементації низки ініціатив з 

соціального підприємництва та ознайомлення викладачів інших 

навчальних закладів з досвідом викладання курсу з СП у ЗВО. 

 

Пріоритет 4. «Розвиток бізнес-навичок та підтримка розвитку соціального 

бізнесу» - створення можливостей швидкого доступу до знань у сфері ведення 

бізнесу, впровадження різноманітних освітніх ініціатив для соціальних стартапів, 

налагодження експертної підтримки для діючих соціальних підприємців. 
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Проєкт 4.1 «Експрес-доступ до знань»: 

- регіональне партнерство у освітньому проєкті програми USAID  - 

інкубаційна програма «Sіmple SE» (соціальне підприємництво це просто); 

- досягнуто згоди щодо включення Вінниці до мережі регіональних 

партнерів Київської школи економіки в напрямку імплементації 

всеукраїнської освітної програми для ветеранів АТО/ООС з 

підприємницької діяльності (проєкт реалізується у співпраці із Zagoriy 

Foundation та Посольства США в Україні, зокрема для таких міст, як: Київ, 

Харків, Миколаїв); 

- розроблено та поширено Анкету задля визначення потреб СП, зібрано та 

опрацьовано пропозиції від представників бізнесу, на основі яких 

сформовано ряд проєктів та заходів; 

- розроблено та поширено в медіа-просторі Анкету для формування Каталогу 

соціальних підприємств Вінницької міської територіальної громади. 

 

Проєкт 4.3. «Обмін досвідом між соціальними підприємцями та 

представниками МСП»: 

- реалізовано освітній проєкт «Prof_Talks for business» спільно із Освітньою 

платформою «P.R.O school» та засновником «Impact Hub Odessa» 

Олександром Славським (поширення діючих успішних кейсів соціального 

підприємництва України з метою обміну досвіду між СП на локальному та 

національному рівнях); 

-   сформовано базу консультантів, тренерів, менторів, спікерів, партнерів     

із соціального підприємництва зі всієї України. 

 

Пріоритет 6. «Створення нових фінансових інструментів та ресурсів для 

розвитку соціального підприємництва» - сприяння доступу до різних форм 

фінансування для заснування соціального підприємства та його масштабування. 

На базі ГО «Фонд громади «Подільська громада» започатковано унікальний 

для України тематичний фонд «Арсенал підтримки», що допомагатиме ветеранам 

та членам їхніх родин у започаткуванні, веденні та розвитку власного бізнесу з 

метою соціалізації та інтеграції колишній військовослужбовців до мирного життя. 

До складу Наглядової ради тематичного фонду «Арсенал Підтримки» входить 

департамент економіки і інвестицій задля оцінки бізнес-проєктів та сприяння в 

реалізації інноваційних ідей соціальних стартапів.   

 

Проєкт 6.1. «Можливості проєктів міжнародної фінансової допомоги для 

соціальних підприємців»: 

- проведено щоквартальний збір інформації та інформування зацікавлених 

сторін про можливості залучення міжнародного фінансування для 

розвитку соціальних підприємств в Україні (грантові та інші види 

конкурсів); 

- сформовано моніторинг національних та міжнародних фінансових 

можливостей та висвітлено на сайті ВМР в окремому розділі соціального 

підприємництва «Фінансування»; 

https://www.facebook.com/zagoriyfoundation/?__cft__%5b0%5d=AZXaos8o28MB5cFSrqeB3RK_QQdeslNv_DJcH_V3ZrZcXYVSY5RO9nQCpMKdwd43i8mPHeSROO2ydHDVjFY-hmVeu-MeWjWQDCi6eZ5moisgyBaNfR-hU43lRndiAp1TDVj_duC7VeBGu_xSPlpde3ZlxR6jkDR3LSR9PBMb2xj6CxP6eU31mUWd2dPqvo0-R7g&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/zagoriyfoundation/?__cft__%5b0%5d=AZXaos8o28MB5cFSrqeB3RK_QQdeslNv_DJcH_V3ZrZcXYVSY5RO9nQCpMKdwd43i8mPHeSROO2ydHDVjFY-hmVeu-MeWjWQDCi6eZ5moisgyBaNfR-hU43lRndiAp1TDVj_duC7VeBGu_xSPlpde3ZlxR6jkDR3LSR9PBMb2xj6CxP6eU31mUWd2dPqvo0-R7g&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/prof_talks?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVHYGJHI-vgLm5fPBW3BGSxOPw8JkM3WM2VbM9LzqEZVR3gq9NVNUJUceazwnaWTqqnZn9IAte31YvZLRTpjR2FIWTTHXfB2Ro0P3EcefBuXjuh0u8_P0ouw5fxur63W1IgAvSZ5ZmRNJ2mjmYEVEUR&__tn__=*NK-R
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- написано та подано 1 грантову заявку спільно з ГО «Future 

Development Agency» про розбудову екосистеми соціального 

підприємництва до Міжнародного фонду «Isar Ednannia». 

 

Також, у 2020 році розпочато низку вагомих проєктів та заходів з розбудови 

екосистеми для розвитку соціального підприємництва у Вінницькій міській 

територіальній громаді, аналіз  головних її складових, визначення ключових 

«гравців» у сфері соціального підприємництва, налагодження конструктивного 

діалогу задля співпраці бенефіціарів Програми із Вінницькою міською радою.  

 

Зокрема, стартувала робота над Комунікаційною стратегією промоції СП, 

заплановано участь у низці національних та міжнародних подій задля: презентації 

Програмного документу та пошуку партнерів, формування всеукраїнської бази 

контактів соціальних підприємців, мережування із іншими регіонами України. 

Здійснювався пошук кращих практик та моделей працевлаштування людей з 

інвалідністю та інших груп, які потребують захисту та підтримки на базі СП, 

взрощення культури соціального інвестування та соціальної відповідальності 

бізнесу тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                С.Моргунов  
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