
   Інформація 

 
Департаменту соціальної політики міської ради  станом  

на  01. 01. 2021 р. 

 

   І. відділ  персоніфікованого обліку 

 

Назва пільгової категорії 
Кількість станом 

01.01.2021 

1. За даними єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, що мають право на 

пільги 
На обліку перебуває всього пільговиків  (в т.ч.) : 79109 

Сім я Герої України 3 

Особи з інваліди внаслідок війни в т.ч.: 1479 

Особи з інвалідністю внаслідок війни АТО/ООС 299 

Учасники бойових дій  6186 

В т.ч. АТО/ООС  

 
4691 

Учасники  Війни 1392 

Учасники війни АТО/ООС 11 

Сім’я загиблого (померлого) ветерана війни  1972 

Сім’я загиблого (померлого) ветерана війни АТО/ООС 81 

Членів сімей   загиблих (померлих) в АТО  128 

в т.ч дітей до 18 34 

Кількість осіб постраждалих в Революції Гідності в т.ч : 9 

Особи з інваліди внаслідок війни 6 

Учасники 3 

Особи з особливими трудовими заслугами 3 

Діти війни 14445 

Ветерани праці 32 678 

Особи з особливими заслугами  

Загальна кількість пенсіонерів,які знаходяться на обліку і 

ГУПФ м. Вінииці, в т.ч : 

109 657 

Пенсіонери силових структур 10 239 

Пенсіонери,  які отримують пенсію за віком 67841 

Пенсіонери,  які отримують пенсію по  інвалідності 15615 

Пенсіонери,  які отримують пенсію по втраті годувальника 3528 

Пенсіонери за вислугу років 1600 

Пенсіонери, які отримують соціальну пенсію 539 

Довічне утримання суддів 56 

Пільговики згідно ЗУ «Охорону дитинства» 9587 

-На обліку перебуває багатодітних родин 2257 

-Кількість  дітей з багатодітних родин 7330 

Кількість  осіб, яких  взято на облік як  внутрішньо переміщені 

особи  

4673сімей 

                    6128 осіб 

1133 дітей 

 



Надано соціальних послуг в ЦАП «Прозорий офіс»                     126 740 

Середній час очікування (хв)                     14,01 

Середній час прийому(хв) 12,30 

Оцінка якості 

 
2,99 

Загальна кількість соціальних послуг наданих мобільним 

робочим місцем: 

823 

Прийнято заяв на призначення субсидій 209 

Прийнято заяв на призначення допомог 27 

Прийнято заяв на призначення щомісячної муніципальної доплати 466 

Прийнято заяв відділом пільг 16 

Прийнято заяв відділом персоніфікованого обліку 73 

Прийнято заяв на  надання матеріальної допомоги 32 

2. За даними електронної бази Місцевого реєстру пільговиків, які користуються 

пільгами за рахунок коштів міського бюджету 
На обліку перебуває всього пільговиків  (в т.ч.) : 745 

Почесні громадяни м. Вінниці 3 

Вдови почесних громадян                             4 

Сім’ї загиблих в Афганістані, в т.ч: 17 

Вдови (вдівці) 10 

Батьки (загиблих) 8 

Діти загиблих 1 

Інваліди по зору 1 групи 308 

Інваліди по зору 2 групи 255 

Два і більше інваліда по зору 1 чи 2 групи 68 

Кількість осіб, які досягли 100 річчя 9 

Кількість сімей, в яких народилися трійні,в т.ч у звітному періоді  - 

Кількість  прийомних сімей, в т.ч новостворених  19                       2новоств. 

Кількість ДБСТ 1 

Кількість осіб, які звернулися за призначенням муніципальної 

доплати 
10865 

Кількість осіб, яким призначено муніципальної доплати 9962           сер/розм-360,0 грн. 

Кількість осіб,які отримали послуги лазні   309 осіб               2793 помивів 

Кількість осіб, яким призначено муніципальну доплату 9962 

Кількість осіб, які отримали  муніц. пільгу на гараж 344 

Кількість осіб, які отримали пільгу в діагностичному   11721 особа         26 541 послуга 

Батьки багатодітних сімей міста (5-ро і більше дітей віком до 18 

років).які отримують проїздні квитки 
65 осіб                  925 проїздних 

Надання пільг на проїзд постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС  34 особи               68 квитків 

Кількість осіб, яким призначено допомогу на поховання  118 

Кількість осіб, яким призначено допомогу на поховання УБД та 

Осіб з інвалідністю внаслідок війни 
29 

Кількість дітей загиблих учасників АТО віком до 18 років, яким 

виплачується допомога на проїзд 
26 

Кількість дітей  та учасників АТО яким оплочено навчання у ВНЗ 118 

Проведено зубопротезування УБД АТО 55 

Проведено тендерних процедур 43 

Загальна сума бюджетних призначень закупівель 6 920 827,24 

Сума укладених договорів 5 531 965,00 



Економія 662 919,00 

 

 

 

 

3. Проведено виплату одноразової грошової допомоги за рахунок субвенцій з Державного 

бюджету: 

 

до 5-Травня 

 

 

 
Кількість Сума (грн.) 

Ветеранам  ВВВ та прирівняних до 

них 
11 545 17 141 250,00 

   

 особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначеного геройського 

вчинку: 

    

 

 
Кількість Сума (грн.) 

Героям України 3 315 300 

              

4. Видано посвідчень  

 

 

Заміна посвідчень  

ЧАЕС 

Прийнято 

документів 

732 

Видано посвідчень 

 

709 

 

                                                                                 

Багатодітним сім‘ям Загальна кількість 
Батькам багатодітних  сімей 306 
Дітям багатодітних сімей  678 

 

5. Забезпечення  пільгових   категорій   громадян 

 

 Кількість Сума ( грн.) 

  

1. За рахунок коштів  державного  бюджету  надано матеріальну допомогу                                                                    
Всього прийнято заяв на одноразову 

допомогу                                 
193  

Надано одн. допомогу малозабезпеченим 

особам  
12  

Надано одн. допомогу  особам з інвалідн.                                36 



2.1. На обліку  санаторно - 

курортне лікування перебуває : 

  

 Осіб з інвалідністю внаслідок війни та 

ветеранів війни   
337  

Учасників  АТО 129  
Осіб з інвалідністю загального  

захворювання 
2230  

2.2. Видано путівок/договорів   
Ветеранам війни           30 в т.ч. 3 супровід  

Особам з інвалідністю заг. захв., дітей з 

інвалідністю, осіб з  інв. військової служби  
126 в т.ч 8 супровід  

Спинального профілю 27  

Особам, які постраждали внаслідок ЧАЕС  169  

Учасникам АТО/ООС 70  

Видано договорів учасникам АТО/ООС на 

проходження псих. реабілітації 
143  

2.3. Виплачено компенсацію за 

невикористане санаторно-

курортне лікування в т.ч. : 

  

Ветеранам війни 20 10 641,61 

Осіб з інвалідністю загального 

захворювання 
38 15 711,70 

Особам які постраждали внаслідок ЧАЕС 33 18 909,00 

3. Оформлено клопотань 62  
На  поселення в  будинок-інтернат осіб 21  

 На забезпечення автотранспортом 41  

4. Видано    
Видано направлень  на забезпечення 

засобами реабілітації    
978  

Видано направлень на забезпечення 

протезно-ортопедичними виробами 
5971  

Видано договорів  на проходження 

реабілітації дітей з ДЦП:   
35  

Видано направлень на   проходження 

комісії по   забезпеченню автотранспортом  

через органи соціального захисту  
73 

 

Видано направлень на ОЦРСРДІ 

«Промінь» дітям-інвалідами 
288  

Видано направлень на навчання у ВМЦПРІ 

«Поділля» інвалідам 
29  

Видано пільгових посвідчень 347  
Видано талонів на пільговий проїзд 

ветеранам війни 
158  

нараховано  компенсації на бензин  344  
нараховано на транспортні послуги 337  

5. Забезпечено   



Введення ІПР інвалідів до 

Централізованого банку даних осіб з  

інвалідністю 
1814 

 

Оплачено по договори на придбання 

ТЗР 

в т.ч : 

776 
23 873 761,40 

Виплачено компенсацію за самостійне 

придбання спец. Засобів для 

спілкування та обміну інформацією 

81 
240 223,96 

 

                  

6.  Громадяни, які  постраждали внаслідок ЧАЕС 

 

Здійснено виплату компенсаційних виплат та допомог ліквідаторам наслідків аварії 

на ЧАЕС 
Допомоги на харчування (діти з інв.) 4 7 423,57 

Допомоги на харчування (дорослі) 1675 6 421 604,04 

Щорічна допомога на оздоровлення 1736 176 459,05 

Виплата допомоги при встановленні 

групи інвалідності 
9 1 232,80 

Виплата допомоги при втраті 

годувальника 
5 37 930,00 

Виплата додаткової відпустки 226 1 551544,47 

Оплата санаторно-курортного лікування 169 1 329 159,75 

Виплата компенсації за невикористане 

сан-кур. лікування 
33 18 909,00 

Виплата у разі вивільнення в зв язку з 

скороченням чисельності 
3 68 326,14 

Доплата особам, які працюють у зоні 

відчуження (відрядження пожежникам) 
279 1 034 652,78 

Заборгованість по виплатам на 

01.10.2020. 
 

               55 305,66 

Кількість постраждалих осіб від аварії 

на ЧАЕС в т.ч. : 
 

 

1 КАТЕГОРІЇ (потерпілий) 229  

1 КАТЕГОРІЇ (ліквідатор) 674  

2 КАТЕГОРІЇ (ліквідатор)                       506  

2 КАТЕГОРІЇ (потерпілий)                       178  

3 КАТЕГОРІЇ (ліквідатор) 151  

3 КАТЕГОРІЇ (потерпілий) 200  

Діти -інваліди 4  

Потерпілі(діти) 286  

Вдови(вдівці) померлих 1 категорія 226  

Вдови(вдівці) померлих 2 категорія 39  

Вдови(вдівці) померлих 3 категорія 13  

 

                    Проведено капітальні ремонти  

 



Ремонт житлових приміщень вдів 

ліквідаторів ЧАЕС  
2 

107 250 ,85 

Ремонт житлових приміщень осіб з 

інвалідністю внаслідок війни 
3 

148 687,99 

 

 

 

 ІІ.Відділ організаційної  роботи  

 

 Кількість Сума (грн.) 

1. Контроль за своєчасним розглядом документів та наданням відповідей 

адресату в програмі Докс-віжин 
Надійшло всього  звернень                       77131  
усних                      1871 

письмових                      75250  
З них  надійшло від    
Ветеранів війни                        182  
Вирішено позитивно 71478  
відмовлено                        2864  
Роз’яснено 

                        683 
 

Взято до відома 
                        200 

 

2.Підготовка проектів наказів з основної діяльності, проектів розпоряджень 

міського голови, рішень виконавчого комітету міської ради та рішень міської 

ради та інших документів 
проектів розпоряджень  міського голови  27  
проектів рішень виконавчого комітету 

міської ради та міської ради 

185  

наказів з основної діяльності 130  
телефонограм 129  
доповідні записки 85  

3.Надано матеріальну допомогу : 
Вінницькою міською радою    1318 11 074 516,00 

Депутатами міської ради    2563           1 639 100,00 

всього     3881 12 713 616,00 

Середній розмір допомоги міс.рада -      депут. -  

                                                

4. Надання матеріальної грошової допомоги мешканцям міста Вінниці, 

пораненим учасникам АТО, ЧЛЕНАМ СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ 
Опрацьовано та введено до електронної 

Бази даних  
3630  

проведено засідань комісій  30  

розглянуто справ на комісіях                          1391  

Вирішено позитивно                          1323  

відмовлено  68  



 

Направлено учасників АТО на 

проходження  професійної  адаптації 
 39 533 770,00 

Направлено учасників АТО на 

проходження  психологічної реабілітації 
 143 1646715,90 

Виплачено матеріальної  допомоги 

учасникам АТО поранених 

членам сімей загиблих    

                         2 61 208,00 

 Виплачено матеріальної допомоги членам 

сімей загиблих учасників АТО 
                         1 126 146,00 

Виплачено цільову матеріальну допомогу 

УБД на придбання автомобіля  
                         2 819 664,00 

Надання медичних послуг учасникам 

АТО/ООС з зубопротезування 
55 653 283,00 

5. Надання допомоги на поховання  деяких категорій осіб виконавцю 

волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого 
Призначено допомогу 118 118 000,00 

Відмовлено 1  

6. Присвоєння звання «Мати – героїня» 
Підготовлено подань 7  

Присвоєно звання 10  

Виплачено коштів  10 210 200,00 

8. Координація діяльності щодо питань попередження насильства в сім’ї та 

протидії торгівлі людьми: 

ведення бази даних осіб(в електронній і 

паперовій формі), які вчинили насильство 

в сім’ї 
110 

 

участь у нарадах, круглих столах та 

семінарах з питань попередження 

насильства в сім’ї 
14 

 

участь у нарадах, круглих столах та 

семінарах з питань протидії торгівлв 

людьми 
2 

 

Надання допомоги особам, які 

постраждали внаслідок торгівлі 3 
17 811,00 

                      Інформація щодо працевлаштування мешканців міста 

Загальна кількість осіб, які перебувають на 

обліку в міському центрі зайнятості, з них: 9 265 
 

Кількість працевлаштованих осіб, з них: 
6 725 

 

Кількість працевлаштованих УБД   

АТО/ООС 68 
 

Осіб з інвалідністю 
92 

 



Осіб, яких працевлаштовано на перше 

робоче місце 54 
 

                

     

                                             

 Колективно- трудова діяльність 
Зареєстровано: 

колективних договорів       

  
      95 

 

змін та доповнень  до них        189  

Надано рекомендацій             78  

 

                                              Надання компенсації для придбання житла 

Сім ям загиблим АТО/ООС та особам з 

інвалідністю внаслідок війни 1-2 групи 

АТО/ООС 

6 
8,2 млн.грн. 

ВПО, які захищали незалежність, суверенітет 

та територіальну цілісність України і брали 

безпосередню участь в АТО/ООС    

2 
2,8 млн.грн. 

Особам, які брали участь у бойових діях на 

територіях інших держав, а також членів їх 

сімей  

1 
1,0 млн.грн. 

Осібам  з числа дітей сиріт та дітей 

позбавлених батьківського 

піклуванняінвалідністю 

- 
- 

 

 III.відділ адресних державних соціальних допомог 
 

Найменування допомог 
Кількість звернень 

За   2020 р  

1. Прийнято та опрацьовано заяв на призначення 

державних допомог 

20 398 

1.1  з них  прийнято рішення про призначення 19237 

1.2. прийнято рішення про відмову в призначенні  1161 

1.3 прийнято електронних заяв на призначення допомоги 

при народженні 
895 відх.-221 

1.4 прийнято заяв на призначення допомоги  на догляд 

особам, які досягли 80 річного віку 
125 

1.4.1. прийнято заяв на призначення допомоги  на догляд 

особам з інвалідністю  
- 

1.4.2 прийнято заяв на призначення  компенсації фізичним 

особам, які здійснюють догляд на непрофесійній основі 
146 

1.5 прийнято заяв на призначення допомоги по догляду за 

важкохворими дітьми 

19 

1.6 прийнято заяв на призначення компенсації за 

відшкодування послуг «муніципальної няні» 
605 



1.7прийнято заяв на призначення допомоги дітям з 

багатодітних сімей. 

431 

1.8.1 всього отримано «пакунків малюка» в т.ч.: ост 2019-592 отрим.2020-1478 

-пологовими будинками 1478 

ДСП 0 

1.8.2 вручено «пакунок малюка» породіллям, в т.ч.: 2070 

У пологових будинках  2070 

ДСП - 

Прийнято заяв на  отримання  монетизації «пакунка 

малюка» 

6 

Прийнято заяв на  отримання  натуральної допомоги 

«пакунка малюка» на дітей, які народилися після  

24.10.2020р. 

49 

1.8.3. Прийнято заяв е-малятко 614 

1.9 Відправлено смс –повідомлень про призначення(не 

призначення): 

96 087 

1.9.1  субсидії 37034 

1.9.3 муніципальної доплати 56300 

1.9.4. держаних допомог 2753 

1.10 Надано консультацій в он-лайн чат 453 

2. Прийнято та опрацьовано заяв на 

призначення(перерахунок)  

    субсидій  з початку року 

 13 787 

2.1 прийнято електронних заяв до опрацювання 486  відх.-205 

4 Проведено автоматичний перерахунок з 01.05.2020 26 796 

4.1 Не перераховано через наявність заборгованості 1348 

4.2 Не мали права на перерахунок у зв язку з відсутністю 

доходу 
3818 

4.3  Проведено автоматичний перерахунок з 01.10.2020 27 699 з них призначено - 27 576 

5.Призначено субсидію станом на 01.01.2021р. 29158 

6. Призначено субсидій інвалідам по зору  

183 

6.1  Призначено пільгу інвалідам по зору 73 

6.2 Призначено пільгу та субсидію інвалідам по зору 82 

7. Винесено  заяв на   на розгляд комісії (всього) 7645 

8. з них  на призначення державних допомог в т.ч.: 367 

8.1 ДСДМ в т.ч.: 330 

8.2 винесено рішення про призначення допомоги 349 

8.3 прийнято рішення про відмову в надані допомоги 18 

8.4 припинено виплату допомог 37 

8.5 припинено виплату допомоги при народженні за  

актами  ЦСССДМ 
25 

8.6 припинено виплату допомоги на дітей  з багатодітних 

сімей за актами ЦСССДМ 
12 



  

 

 

8.7 призначення допомоги особі яка досягла пенсійного 

віку, але не набула права на пенсію  
3 

9. Винесено заяв на призначення субсидій на розгляд 

комісії, в т.ч. : 

7278 

9.1винесено рішення про надання субсидії 5395 

9.2 прийнято рішення про відмову 165 

9.3.прийнято рішення про припинення 1718 

9.4 знято заяв з розгляду 3 

9.5 призначено субсидію за рішенням комісії як невчасне 

звернення 
503 

10.Винесено на розгляд  ВПО в т.ч : 2282 

10.1 винесено рішення про надання допомоги,(статусу) 2257 

10.2. Відмовлено в надані допомоги,(статусу) 25 

11.Винесено справ на надання муніципальної пільги на 

гараж 

62            відм.-9 

12.Винесено справ на надання муніципальної пільги на   

відвідування лазні 

243 о/с надано пільгу 309 особам 

13.Догляд (постанова 558, 832) 83 

14.Поховання (відшкод. витрат за учасників 

АТО/ООС) 

3 

15. Замовлено електронних послуг 135 

 Кількість одержувачів Виплачена  сума грн. 

  

 Всього нараховано державної допомоги 

сім’ям з дітьми: 

  

Вагітність та пологи 

 
1858 3 473 185,45 

При народженні  дитини 

 
                   10444             156 391 020,79 

На дітей які перебувають під опікою чи 

піклуванням  
134             9 632 758,20 

При усиновленні дитини 

 
                     11            199 520,00 

 

На дітей одиноким матерям 

 
644            26 959 252,75 

Державна соціальна допомога 

малозабезпеченим сім’ям 
1295 40 823 974,26 

Відшкодування послуги по догляду за 

дитиною до 3-х років «муніципальна няня» 
378            6 159 685,21 

Компенсація фіз. особам, які надають соц. 

Послуги відповідно до постанови №558 від 

29.04.2004 

                     747 2 502 643,90 



Компенсація фіз. особам, які надають соц. 

послуги на непрофесійній основі відповідно 

до постанови №859 від 23.09.2020 

13 121 045,45 

Допомога по догляду за інвалідом І-ІІ гр. 

внаслідок психрозладу 
394 9 599 355,40 

Компенсація по догляду за інвалідами І гр. та 

пристарілими 
 282                  129 882,97 

Державна соц. допомога особам, які не мають 

права на пенсію та особам з інвалідністю 
                    1349 26 621 126,28 

Державна соц. допомога  на догляд особам, 

які досягли 80 річного віку  
                     75 437 197,09 

Державна соц. допомога  на догляд особам, з 

інвалідністю 
-  

Державна соц. допомога особам з 

інвалідністю  з дитинства та дітям з 

інвалідністю 

4376  109 344 308,92 

Тимчасова допомога на дітей (аліменти) 

 
                    75              858 993,14 

Державна соціальна допомога на дітей сиріт 

та дітей позбавлених батьківського 

піклування та ДБСТ 

                 19 (19+1)               2 386 982,22 

Допомога по догляду за важкохворими дітьми                   11               198 544,09 

Допомога на дітей, які виховуються в 

багатодітних сім’ях 
                 1516               36 897 799,79 

Надання тимчасової державної допомоги 

непрацюючій особі яка досягла пенсійного 

віку, але не набула права на пенсію.  

                 193               2 620 281,01 

Всього 23 815             435 357 556,92 

Допомога на дітей фізичним особам-

підпрємцям 
1592 осіб 

2003 дітей 

            19 768 594,96 

Всього одержувачів допомог та 

компенсацій 

25407           455 126 151,88 

Виплата одноразової допомоги в зв язку з 

запровадженням карантинних заходів 

4 313            4 321 440,00 

Кількість осіб яким призначена допомога 

відповідно до постанови КМУ №505 

1303сімей 

2154 осіб 
          19 917405,80 

Всього одержувачів допомог та 

компенсацій, в т.ч ВПО 

26 710          479  364  997,68 

Одержувачів субсидії на  оплату  ЖКП  та 

ТП і Сг (кількість користуються)(гот+безг) 

станом на 01.01.2021р. 

29 219 в т.ч. 61 тв.пал. 

с/р—1637,62 грн.; макс-

8582,5 грн.; мін.-1,42грн. 

19 624 неопал.2020р 

с/р—453 грн.; макс-

3048грн.; мін.-0,01грн. 

31 250-опалюв.2019-2020р 

с/р—1135 грн.; 

293 131 134,46 грн. 

Готівка-266 230 041,37грн. 

(в т.ч-225 511,33 грн.- 

т/пал) 

Заборгов.-

32 018 666,95грн.(в т.ч-

3 335,44грн. –т/пал.) 

Безготівка-26 901 093,09 

 

Неопалюв.2020р. 

42 219 647,06  

Готівка- 40 965 217,45  



                                   

   
Сума  (  тис. грн.) 

За   2020 р.  тис. грн. 

Загальний обсяг видатків 732 426,15 

в тому числі:  

Сума коштів профінасованих на відшкодування пільг (на житлово 

-комунальні послуги, послуги, тверде паливо та скраплений газ). 
59 630,75 

 макс-4433грн.;  

мін.-0,09грн 

 

Безготівка-1 254 429,61 

 

Опалювал.2019-2020р. 

138 744 371,13 

Безгот.-17 252 740,71 

Готівка-121 491 630,42                                                                                      

Одержувачів пільг на жкп та тпсг 

(готівка+безготівка) станом на 01.01.2021р. 

15 902 в т.ч. 20 тв. пал.                                                       132 729 189,57 грн.  

Готівка-

59 630 747,19грн.(в т.ч. 

39 515,94грн. т/пал.) 

Заборгов.-11 034 801,57 

Безготівка-73 097 442,38 

 

Неопал.2020р.- 

31 551 040,55 грн. 

Безгот-15 456 241,65 

Готівка-16 094 798,90 

Опалювальн.2019-2020р. 

28 209 652,07 

Готівка-24 705 526,36 

Безгот.-35 041 255,71 

Всього одержувачів державних допомог, 

компенсацій, субсидій, пільг на 01. 01. 2021 
71 831  

Виплата субсидії М1 (безготівка ) 2072   26 901 093,09 

Виплата субсидії М2(готівка.) 27147 266 230 041,37 

Перераховано на банки 19157 186 843 172,62 

Перераховано  на  відділення АТ «Укрпошта»  7681 79 161 357,42 

Виплата субсидії на ТПі СГ 61 225 511,33 

Виплата пільг М1 (безготівка) 8117 73 098 442,38 

Виплата пільг М2(готівка) 7765 59 630 747,19 

Перераховано на банки 7623 58 870927,48 

Перераховано на відділення АТ «Укрпошта» 142 720 303,77 

Виплата пільг на ТПіСГ 20 39 515,94 



Сума коштів профінансованих на відшкодування пільг з 

перевезення  автотранспортом (за рах. коштів обл.  бюджету 

міжміські перевезення) в т.ч: 

772,57 

ТОВ «Автолінії Поділля» 
77,67 

ФОП Бойко І.І 35,07 

ТОВ «Вінпастранс» 145,71 

ФОП Гуменюк Р.П. 0 

ФОП Дарморос В.Е. 15,37 

ФОП Дарморос М.В. 5,90 

ФОП Дарморос П.Е. 42,03 

ФОП Джунь В.М. 7,80 

ФОП Дешевенко С.Б. 
0,81 

 

ФОП Куца Л.Т. 34,.35 

ФОП Лещенко Ю.В. 50,04 

ФОП Мартін А.П. 6,59 

ФОП Медяний В.Ф. 0 

ФОП Очеретнюк В.А. 7,32 

ФОП Пастух М.В. 38,66 

ФОП Руденко О.Л. 47,64 

ФОП Руденко О.В. 8,01 

ТОВ «АТП Слободянюк» 0 

ТОВ «Таксопарк плюс» 66,04 

ФОП Хоменко М.П. 11,08 

ФОП Цибулько В.В. 160,52 



ФОП Яремчук В.І. 11,96 

Сума коштів профінансованих на відшкодування субсидій (на 

житлово – комунальні послуги та придбання твердого палива та 

скрапленого газу) 

                    266 230,04 

Сума коштів профінансованих на виплату державних допомог 437 055,31 

Виплата державної допомоги на дітей сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування,грошового забезпечення батькам-

вихователям і прийомним батькам 

2 386,98 

Виплата допомоги на дітей ФОП, які обрали спрощену систему 

оподаткування і належать до першої чи другої групи платників 

єдиного податку 

19 768,59 

Сума коштів профінансованих на виплату компенсацій інвалідам 

на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та 

транспортне обслуговування  

                   292,30 

Сума коштів профінансованих на виконання інших заходів, які 

передбачені міськими програмами: в т.ч. 
 

Сума  щомісячної муніципальної доплати 20 746 328,40 

Компенсація фіз.. особам, які надають соціальні послуги 2 623,69 

Додаткові пільги на ЖКП в т.ч: 1 856,62 

Надання пільг в оплаті за жкп особам з інвалідністю по зору 1,2 групи 

та членам їх сімей 
1 559,09 

Надання додаткових до встановлених законодавством пільг в оплаті за 

жкп сім ям загиблих УБД в Афганістані  
70,14 

Надання додаткових до встановлених законодавством пільг в оплаті за 

жкп сім ям загиблих військовослужбовців, які брали участь в 

АТО/ООС  
222,78 

Надання додаткових пільг в сплаті за жкп сім ям загиблих Героїв 

України 
4,61 

Надання пільг на оплату жкп Почесним громадянам 17,64 

Фінансування ЦСССМ 5 043,06 

Фінансування Тер центр 16 439,59 

Фінансування КЗ «Міський центр соціально- психологічної 

реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями 

«Гармонія» ім. Раїси Панасюк» 

2 636,38 

В т.ч. : «Гармонія » спецфонд 0 

Компенсаційні виплати на пільговий  проїзд   батьків багатодітних 

сімей (авто та електротранспорт ), які проживають на території 

ВМОТГ 

462,50 

Виконання судових рішень 480,03 

Надання пільг на проїзд один раз на рік особам, які постраждали  

на аварії ЧАЕС 
20,63 



Проведення капітального ремонту помешкань осіб, які мають 

право на рахунок  бюджету ВМОТГ 255,94 

Заходи держ. Політики з питань сім ї (багатодітні родини) 21,60 

 Громадській  організації   (фінансова підтримка) в т.ч: 3 438,15 

Підтримка ГО в  «Спільна справа» 1 369,40 

 Поділля-соціум 109,00 

Вінницька міська організація ветеранів 475,26 

ГО « Вінницька рада осіб з інвалідністю та УБД» 104,20 

Спілка УБД в Афганістані м.Вінниці 61,51 

ГО Гармонія 1 831,04 

ГО УТОС 38,40 

Вінницька міська організація «Союз Чорнобиль України» 65,05 

ГО «Асоціація  жертв Чорнобиля»                         17,60 

Вінницька міська організація «Паросток» загальний фонд 364,70 

Вінницька міська організація «Паросток» спец фонд 0 

ГО «Консультативно-інформаційний центр для сім ї, дітей та молоді» 0 

ГО «Полум я надії»  200,00 

ГО «Вінниця Даун- Синдром» 348,18 

Сума коштів на виплату муніципальної доплати 20 746,33 

Сума коштів на виплату стипендії  100-річним 167,38 

Сума коштів на виплату стипендії вдовам почесних громадян 126,60 

Кошти відшкодовано за послуги лазні                        213,25 

Сума коштів на відшкодування платних послуг в закладах 

охорони здоров я (діагностичний) 
3 811,90 

Надання мат. Допомоги прийомним батькам 50,00 

Надання пільг на проїзд дітям, батьки  яких загинули в АТО 34,20 

Компенсація проїзду «Укрзалізниці» 0 

Надання мат допомоги членам тер. Громади, які є 

військовослужбовцями  
187,35 

сума матеріальної допомоги мешканцям міста 12 746,92 

Надання матеріальної грошової допомоги членам сімей 

загиблих(померлих) військовослужбовців, які брали участь в 

проведенні АТО/ООС  

501,00 

Надання муніципальної пільги демобілізованим 

військовослужбовцям, які брали участь в проведенні АТО/ООС на 

медичні стоматологічні послуги 

653,28 

Відшкодування підприємствам зв’язку наданих пільг окремим 

категоріям громадян з оплати послуг зв’язку  
99,02 

Поховання УБД та ІВВв (кошти обл.бюджету)                        97,85 



Придбання квартир сім ям  загиблим в АТО та особам з 

інвалідністю 1,2 гр АТО                                                                                     
                     8 155,89 

Придбання квартир для ВПО, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілесність України і брали 

безпосередню участь в АТО  

                     2 855,46 

Придбання квартир для сімей загиблих УБД на території інших 

держав 
                     1 040,90 

Придбання квартир для дітей-сиріт                       210,00 

Надання мат допомоги для придбання автомобіля УБД в 

Афганістані та АТО 
819,66 

Надання мат. допомоги з міського бюджету на поховання загиблих 

(померлих)військовослужбовців 
14,98 

Надання соц. Підтримки громадянам до заг.міських, пофес., 

свят,пам ят. дат 
153,76 

Надання щомісячної державної допомоги особам, які тимчасово 

переміщуються з зони проведення АТО 
19 917,41 

Степендії вдовам ЧАЕС 289,16 

Медичне обслуговування громадян, які постраждали від аварії на 

ЧАЕС(міський бюджет) 
200,00 

Медичне обслуговування громадян, які постраждали від аварії на 

ЧАЕС(обласний бюджет) 
                      1 246,70 

Виплата компенсацій та допомог громадянам, які постраждали 

внаслідок  ЧАЕС в т.ч. додатк. Стипендії та соц. 

відпустки,позики,оздоровлення, харчування 

10 629,20 

Сума коштів на виплату компенсації за невикористане санат-кур 

оздоровлення особам, які постраждали внаслідок ЧАЕС 
18,90 

Сума коштів профінансованих на виплату  одноразової допомоги 

особам, які тимчасово переміщуються з зони проведення АТО 
0 

Сума коштів профінансованих на виплату одноразової допомоги 

демобілізованим 
223,74 

Сума коштів профінансованих на заходи психологічної 

реабілітації, соціальної та професійної адаптації, санаторно-

курортного лікування учасників АТО    

3 013,45 

Сума коштів на виплату  особам,  які постраждали від торгівлі 

людьми  17,81 

Компенсація за невикористане сан-кур. оздоровлення осіб з 

інвалідністю та придбання путівок особам з інвалідністю з/з 28,06 

Сума коштів на виплату державних  довічних стипендій 113,98 

Виплата соціальних стипендій 21 436,88 

Забезпечення окремих категорій громадян технічними  та іншими 

засобами реабілітації 24 114,06 

Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі(смерті) або 

інвалідності волонтера та деяких інших категорій осіб 0 



Реабілітація дітей внаслідок ДЦП, в т ч: 538,63 

ТОВ «Медичний центр фізичної терапії та медичного болю»                        26,22 

ТОВ «Міжнародна клініка Козявкіна»                      181,40 

ТОВ «ЦФР «Крок за кроком»                       46,00 

Одеський обласний благодійний фонд реабілітації дітей з інвалідністю  

«Майбутнє»                        37,49 

 Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Промінь»                       108,70 

ОКУ «Обласний центр медико соціальної реабілітації дітей з 

органічними ураженнями нервової системи»                          0 

Медичний реабілітаційний кабінет ФОП Андріяша Сергія Петровича                       25,00 

Державний заклад  «Дитячий спеціалізований клінічний санаторій 

«Хаджибей»»                        12,24 

ТОВ «Центр реабілітації дитини  «Вікторія»»                        0 

Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Галичина»   

                       0 

ТОВ Центр реабілітації дитини «Вільний рух» 

                       0 

ПП Центр реабілітації  «Апіс-Меліфіка»                     75,00 

ОКНП «Буковинський ЦВПКРД»                     11,28 

ТОВ «Скадовськ-Аква»                      15,30 

 Видатки на утримання апарату(загальний фонд та видатки 

розвитку)                     52 643,10 

Заборгованість станом на 01.01.2021  в т.ч.:                     44 590,84 

Виплата громадянам, які постраждали від ЧАЕС (оплата додаткових 

відпусток)                       55,30 

Відшкодування пільг з перевезення автотранспортом на 

міжміських маршрутах (за рахунок коштів обласного бюджету) 231,64 

Виплата пільг та субсидій у готівковій  43 053,47 

Інша заборгованість станом на 01.07.2020 по держбюджету в т.ч.: 

виплата громадянам, які постраждали наслідок ЧАЕС в т.ч: 

Компенсація виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, 

техобслуговування автотранспорту та транспортне 

обслуговування 187,11 

Інша субвенція 2015р. Електротранспорт 1 063,32 

                 

              

  

    V. відділ   державних соціальних інспекторів 

 
 Кількість 

1. Проведено обстежень матеріально – побутових  умов сімей                                           

Для прийняття рішення комісією міської ради по призначенню житлових субсидій  5631 



Для прийняття рішення комісією міської ради стосовно призначення державної 

соціальної допомоги  
663 

Для прийняття рішення по наданню матеріальної допомоги за рахунок коштів 

міського бюджету 
1370 

Для прийняття рішення щодо відвідування комунальної лазні 252 

Факт проживання 5126 

Всього проведено обстежень: 13042 

Виявлено випадків подання недостовірної інформації, що впливає на право 

надання соціальної допомоги, субсидії, матеріальної допомоги за рахунок міського 

бюджету 

103 

2. Направлено запити: 

До ДФС про доходи на осіб, що входять до складу малозабезпечених сімей 5876 

До різних установ  стосовно майнового стану та отриманих доходів таких осіб 14619 

До поліклінік для прийняття рішення по наданню матеріальної допомоги за 

рахунок коштів міського бюджету 
1111 

3.   Кількість сімей, які перебувають на соціальному супроводі  7 

3.1 Кількість дітей, які перебувають на соціальному супроводі 20 

3.2 Сума наданої допомоги  6250 

         

 

         VI. відділ контролю 

     
 Кількість Сума (грн.) 

Працівниками Департаменту соціальної політики  

перевірено пенсійних справ 
2193  

- із них нового призначення 1766  

- по яких проведені перерахунки 427  

- відмовні -  

- надано консультацій з питань пенсійного забезпечення 630 (з них 

103 в 

телеф. 

режимі) 

 

- надано відповіді на письмові  звернення громадян  115  

В результаті перевірки:   

Повернуто справ із різними зауваженнями на до оформлення 41  

Виявлено порушення термінів призначення 1  

Виявлено порушення термінів виплати -  

Виявлено недоплати пенсії 11 9 281,41 

Виявлено переплати пенсії -  

Перевірено справ по державних  допомогах 

 
519 

 

Перевірено справ по субсидіях 5797  

 Виявлено помилок в  призначенні допомог 
1 

Переплата-

5455,40 

Виявлено помилок в  призначенні субсидій 

 
21 

Переплата- 

4714,44 

Недоплата- 

24479,87 

 



         

 

 

 VІІ. Територіальний центр 

 

     Штатна чисельність в т.ч. : -  145.5  

     в т.ч.: соціальних робітників -  109 

     соціальних працівників-  10 

Виділенні видатки на утримання (тис. грн) з них :  

Загальний фонд 17 654, 557 

Спец фонд 16 424, 729 

Затверджені видатки на проведення ремонтно-реставраційних робіт 828, 922 

Всього касові видатки загального фонду 16 424, 285 

Захищені статті(зар.плата,енергоносії) 15 862, 567 

Не захищенні(канц. Товари, утрим. Автомоб.) 561, 718 

Спецфонд (реставрація та реконструкція) 828, 921 

Кількість громадян які отримали послуги в ТЦ  5 813 

Всього надано послуг 200 757 

громадяни, які отримують соціальну допомогу вдома 1715 

громадяни, які отримують послуги з соціально-побутової адаптації 1849 

громадяни, яким організовано надання адресної грошової та натуральної 

допомоги 
2167 

Муніципальна служба супроводу   

Виявлено громадян 82 

Громадяни, які  отримали послуги  82 

Надано послуг службою супроводу 3 514 

Забезпечено     

продуктовими наборами, промисловими товарами 2 277 456 763,00 

 благодійні обіди 134 232 208,00 

 послуги перукаря 1097  

надано послуг робітника з комплексних робіт       1083 

Служба прокату  

Кількість громадян, які отримали ТЗР 20 

Видано засобів 21 

ходунки 8 

крісел колісних 11 

ортопедичних ліжок 2 

Отримано благодійної допомоги                                                               

у грошовій формі 113 800 

у натуральній формі 3 201 749 

Видано продуктові наборів в звя’зку з запровадженням карантинних 

заходів 
15 000 

 



     

 

  VIII. Центр соціальних служб сім ї 

 

 

     Видатки на утримання – 4 548 360 

     Штатна чисельність- 23,5    
 

Загальна кількість обстежень  

Акти обстеження одиноким матерям 113 

Акти цільового використання коштів 155 

Акти оцінки потреб дитини та її сім’ї 394 

Загальна кількість сімей,    що перебувають на обліку у складних 

життєвих обставинах 
1606 

Кількість сімей, які перебували під соціальним супроводом 115 

Сім’ї, члени яких перебувають у конфлікті із законом 63 

Складено паспортів учасника АТО/ООС 66 

Внутрішньо переміщені сім’ї 96 

Мобільна бригада 246 

Кількість звернень 246 

Кількість виїздів 201 

Кількість сімей, що постраждали від жорстокого поводження та 

насильства в т.ч: 
201 

Насильство вчинено відносно дітей 36 

Насильство вчинено відносно дорослих 201 

Кількість осіб, які  постраждали від торгівлі людьми 24 

Робота з особами з числа дітей- сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування 
88 

Сім ї, яких торкнулася проблема ВІЛ 2 

Робота з безхатченками 201 

Кількість звернень 201 

Надано послуг з них: 44 

Поселення до будинків-інтернатів - 

Медичних послуг 10 

Кількість наданих консультацій 27 716 

З
 н

и
х
 інформаційних 14 990 

педагогічних 8 020 

соціально - психологічних 4 297 

юридичних 409 

Загальна кількість рейдів 421 

Зі службою у справах дітей 98 

По перевірці продажу алкогольних/тютюнових виробів неповнолітнім 3 

Комісіями ВМЦСССДМ 394 

Кількість заходів 258 

Кількість осіб, які отримали послуги 13 398 

Всього надано соціальних послуг  27 716 

 



 

       IХ.  Комунальний заклад «Міський центр соціально-психологічної реабілітації  

дітей та молоді з  функціональними обмеженнями «Гармонія» імені Раїси Панасюк 

                                                                      

Загальна сума коштів профінансованих з бюджету               2 636 376,86 

Штатна чисельність 19,5 

Кількість осіб, які отримували послуги 128 

Кількість наданих послуг 33 625 

Кількість проведених заходів 858 

                   

        

Х. Громадські організації, які надають соціальні послуги 

 

ГО «Молоді з обмеженими фізичними можливостями 

«Гармонія»» передбачено на 2020р. 
          1 831 045,00 

Загальна сума на утримання             1 831 044,17 

Служба супроводу  

Кількість осіб, які отримували послуги 79 

Кількість наданих послуг 2323 

Служба перевезення  1 

Кількість автомобілів 3 

Кількість осіб, яким надано послугу з перевезення 291 

Загальна кількість наданих послуг з перевезення 7766 

 1 

ГО «Полум’я надії» .Загальна сума на утримання 200 000 

Загальна сума на утримання 199 997, 97 

Реалізація проекту «Нагодуй голодного» 56 000 

Кількість осіб, які отримували послуги 6 770 

Кількість наданих послуг 6 770 

Кількість проведених заходів з них : 6 880 

Соціальне патрулювання (виїздів) 1 080 

Надання гігієнічних послуг 1 680 

Забезпечення гарячим харчуванням (порцій) 3 120 

Доставка продуктів та ліків 1 000  

  

ГО «ВМОСР Паросток». Загальна сума  364 698 

Реалізація проекту «Не бійся дій» 97 945,00 

Кількість осіб, які отримували послуги 3 306 

Кількість наданих послуг 5 017 

Кількість проведених заходів 73 

  

ГО «Спільна справа» 1 369 404,00 

Загальний фонд 269 400 

Спецфонд 1 100 000,00 

Кількість осіб, які отримували послуги 1 773 

Кількість наданих послуг                   2900 



Кількість проведених заходів 18 

Видано гуманітарної допомоги (продукти харчування) 50 

Видано гуманітарної допомоги (одежа ,постільна білизна) 387 

ГО «Вінницька міська організація ветеранів» 475 261,00 

Кількість осіб, які отримували послуги 1 908 

Кількість наданих послуг(мат. Допомога, консультативні послуги, 

надання транспортних послуг, телекомунікаційні послуги, допомога в 

наданні ритуальних послуг) 
2150 

Кількість проведених заходів  

  

ГО «Вінницька рада осіб з інвалідністю та учасників 

бойових дій» 
104 198,00 

Кількість осіб, які отримували послуги 65 

Кількість наданих послуг 128 

Кількість проведених заходів                     6 

  

ГО «Спілка УБД в Афганістані м. Вінниці» 55 342,00 

Кількість осіб, які отримували послуги 60 

Кількість наданих послуг 72 

Кількість проведених заходів 10 

  

ГО «Вінницька територіальна первинна організація 

УТОС» 
38 400,00 

Кількість осіб, які отримували послуги 240 

Кількість наданих послуг(консультативні послуги, послуги з запису 

аудіокниг, відвідування хворих) 
536 

Кількість проведених заходів 2 

  

ВМГО «Союз Чорнобиль України » 65 054 

Кількість осіб, які отримували послуги 41 

Кількість наданих послуг (мат. Допомога, допомога вдовам- проведення 

ремонтних робіт) 
53 

Кількість проведених заходів 7 

  

ГО «Вінницька міськрайонна  «Асоціація жертв 

Чорнобиля»» 
17 596,00 

Кількість осіб, які отримували послуги 128 

Кількість наданих послуг 128 

Кількість проведених заходів 9 

  

ГО «Вінниця Даун- синдром» 348 239,00 

Загальна сума видатків 348 183,69 

Кількість осіб, які отримували послуги 45 

Кількість наданих послуг 1600 

Кількість проведених заходів 112 

  

ГО «Поділля-Соціум» 109 000,00 



Кількість осіб, які отримували послуги 100 

Кількість наданих послуг 100 

Кількість наданих заходів 104 

 

Перший заступник директора                                    Н. Паламарчук 

 

Малачевська І.В.  

Белінська О.А. 

Корсун В.В. 

Турчин Т.М 

Ратинський В.Е. 

Коморна М.В 

Бачинська Г.С. 

Добровольська Н.П. 

 


