
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 26.08.2021 р. №2001 

м. Вінниця 

 

Про проведення акції  

«Вакцинуйся. Збережи життя»  

 

З метою проведення заходів, спрямованих на запобігання поширення 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2, збільшення кількості щеплень мешканців Вінницької міської 

територіальної громади проти COVID-19, відповідно до статей 5, 11 Закону 

України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на 

запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», 

керуючись частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради   

 

ВИРІШИВ:  
 

1. Провести з 01 вересня 2021 року по 31 грудня 2021 року акцію 

«Вакцинуйся. Збережи життя». 

2. Затвердити Порядок та умови проведення акції «Вакцинуйся. Збережи 

життя», згідно з додатком 1. 

3. Затвердити склад конкурсної комісії, згідно з додатком 2. 

4. Виконавчому комітету міської ради спільно з Департаментом фінансів 

міської ради надати пропозиції виконавчому комітету та міській раді щодо 

передбачення в бюджеті Вінницької міської територіальної громади на 

2021 рік видатків на проведення акції «Вакцинуйся. Збережи життя». 

5. Департаменту у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю забезпечити 

висвітлення інформації в ЗМІ про проведення акції «Вакцинуйся. Збережи 

життя». 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського 

голови С. Тимощука, Г. Якубович, А. Очеретного. 

 

 

Міський голова С. Моргунов  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14


Додаток 1  

до рішення виконавчого 

комітету міської ради  

від 26.08.2021 р. №2001 

 

ПОРЯДОК ТА УМОВИ 

проведення акції «Вакцинуйся. Збережи життя» 
 

1.Загальні положення 

1.1. Порядок та умови проведення акції «Вакцинуйся. Збережи життя» 

визначають механізм, склад та умови проведення заходів акції. 

1.2. Акція проводиться з метою стимулювання мешканців Вінницької 

міської територіальної громади вакцинуватись від гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

1.3.  Термін проведення акції – з 01 вересня по 31 грудня 2021 року. 

1.4. З метою забезпечення можливості усім бажаючим взяти участь в 

акції, розіграші призів будуть проводитися тричі: 

 19 жовтня 2021 року;  

 15 листопада 2021 року;  

 17 грудня 2021 року. 

1.5. Реєстрація учасників акції розпочинається 01 вересня 2021 року і 

завершується: 

 Для першого розіграшу - 17 жовтня 2021 року;  

 Для другого розіграшу -   13 листопада 2021 року;  

 Для третього розіграшу -  15 грудня 2021 року. 
 

2.Умови участі в акції «Вакцинуйся. Збережи життя» 

2.1.  Участь в акції «Вакцинуйся. Збережи життя» можуть взяти жителі 

Вінницької міської територіальної громади, які задекларовані до сімейних 

лікарів закладів охорони здоров`я незалежно від форми власності або фізичних 

осіб підприємців, які здійснюють свою діяльність на підставі ліцензії на 

медичну практику на території Вінницької міської територіальної громади, та 

уклали договір про медичне обслуговування населення за програмою 

медичних гарантій з Національною службою здоров`я України, віком від 16 

років, які на момент проведення розіграшів пройшли повний курс вакцинації, 

тобто провакциновані двома дозами вакцини від COVID-19, дозволеними для 

використання на території України Міністерством охорони здоров’я  України.  

Підтвердження проходження повного курсу вакцинації від COVID-19 та 

наявності сертифікату про вакцинацію здійснює Департамент охорони 

здоров’я Вінницької міської ради. 

Жителями Вінницької міської територіальної громади відповідно до 

Порядку та умов проведення акції «Вакцинуйся. Збережи життя» визнаються 

усі особи, які зареєстровані на території Вінницької міської територіальної 

громади. 

2.2. Для участі в акції необхідно зареєструватися на офіційному сайті 

Вінницької міської ради на сторінці акції «Вакцинуйся. Збережи життя» або 

звернутися із письмовою заявою до будь-якого відділення ЦНАП «Прозорий 



офіс» м. Вінниці  з зазначенням даних паспорта або ID картки та 

ідентифікаційного номера.   

2.3. Не мають права брати участь в акції працівники виконавчих 

органів  та депутати Вінницької міської ради. 

2.4. Учасники, які взяли участь в першому розіграші, але не виграли 

призів, автоматично стають учасниками другого та третього розіграшів. 

2.5. Учасники, які стали переможцями, участь в наступних етапах не 

приймають.  

2.6. Переможець акції може отримати приз особисто при пред’явлені 

документу, що посвідчує особу або іншою особою на підставі довіреності 

виданої відповідно до чинного законодавства.  

2.7. В разі не отримання особою до дня, що передує дню розіграшу 

призу, приз автоматично розігрується на наступному етапі розіграшу. 
 

3. Визначення переможців акції та вручення цінних призів 

3.1. Розіграші призів та перебіг акції «Вакцинуйся. Збережи життя» 

будуть проводитися із залученням ЗМІ, в тому числі МКП-ІТА «ВІТА». 

3.2. Переможці акції визначаються за допомогою  електронного 

сервісу шляхом вибору випадкових чисел серед зареєстрованих учасників. 

3.3. Конкурсна комісія перевіряє кандидатів на відповідність 

встановленим вимогам акції, після чого повторно оголошується перелік 

переможців, які отримують наступні призи: 

 19 жовтня 2021 року - 15 телевізорів та 15 велосипедів; 

 15 листопада 2021 року - 15 телевізорів та 15 велосипедів; 

 17 грудня 2021 року  - 20 телевізорів, 20 велосипедів та автомобіль 

Toyota Corolla. 

3.4. У разі виявлення комісією невідповідності переможця умовам 

конкурсу за допомогою електронного сервісу, обирається наступний 

переможець. 

3.5. Перелік переможців оприлюднюється в засобах масової 

інформації. Дата та час вручення призів повідомляються переможцям 

додатково. 

3.6. Забезпечення призами здійснюється за рахунок коштів, 

передбачених в бюджеті Вінницької міської територіальної громади на 2021 

рік на проведення акції  «Вакцинуйся. Збережи життя». 

3.7. Головним розпорядником коштів є виконавчий комітет 

Вінницької міської ради. 

3.8. В разі виникнення форс-мажорних обставин з поставками призів, 

переможцю вручається сертифікат, за яким переможець в подальшому зможе 

отримати свій виграш. 

3.9. Результати розіграшу оформлюються протоколом конкурсної 

комісії із зазначенням переліку переможців акції «Вакцинуйся. Збережи 

життя», який підписується всіма членами конкурсної комісії та є підставою 

для вручення  цінних призів переможцям. 
 

 

В.о. керуючого справами виконкому С. Чорнолуцький 



Додаток 2  

до рішення виконавчого комітету  

міської ради  

від 26.08.2021 р. №2001 

 

Склад конкурсної комісії акції «Вакцинуйся. Збережи життя» 

Прізвище, ім’я та по батькові Посада 

Очеретний Андрій Михайлович Заступник міського голови, голова 

конкурсної комісії 

Тимощук Сергій Володимирович  Заступник міського голови, співголова  

конкурсної комісії, 

Якубович Галина Анатоліївна Заступник міського голови, співголова 

комісії   

Мацера Віктор Вікторович Голова постійної комісії міської ради з 

питань охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 

Павлюк Василь Петрович Голова постійної комісії міської ради з 

питань промисловості, підприємництва, 

транспорту, зв’язку та сфери послуг 

Мартьянов Максим Петрович 
Директор департаменту економіки і 

інвестицій міської ради, секретар комісії   

Романенко Володимир Борисович  
Директор департаменту інформаційних 

технологій міської ради 

Шиш Олександр Володимирович  Директор департаменту охорони здоров’я 

міської ради 

Луценко Наталія Дмитрівна    Директор департаменту фінансів міської 

ради 

Григорук Людмила Анатоліївна Директор департаменту правової політики 

та якості 
Копчук Ірина Володимирівна Директор департаменту адміністративних 

послуг  

Ковальчук Тарас Вікторович Співголова Ради підприємців при 

Вінницькому міському голові (за згодою) 

Сегеда Галина Миколаївна Голова Громадської спілки «Мережа ОГС 

«Місто змістів» (за згодою) 

 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому С. Чорнолуцький 

 

 

 

 

 



 

Департамент економіки і інвестицій міської ради  

 

Томчук Людмила Олегівна  

 

завідувач сектору з питань дотримання  

законодавства про працю та зайнятість населення 


