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Про хід виконання Комплексної програми 

«Основні напрямки соціальної політики  

Вінницької міської територіальної 

 громади на 2015-2021 роки», у 2020 році 
 

 

Основними завданнями соціального захисту населення є забезпечення 

належного рівня і якості життя соціально вразливих категорій вінничан, 

сприяння їх гармонійному розвитку, соціальної справедливості та зниження 

рівня бідності.  

У 2020 році виконавчими органами Вінницької міської ради проводилася 

робота щодо реалізації завдань та заходів, передбачених Комплексною 

програмою «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської 

територіальної громади на 2015-2021 роки», зі змінами, узгоджених з 

пріоритетом «Якість соціального життя «Стратегії розвитку Вінниця –2020» та 

спрямованих на соціальний розвиток громади. 

Для фінансування заходів по виконанню Комплексної програми «Основні 

напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 

2015-2021 роки» у 2020 році з бюджету Вінницької міської  об’єднаної 

територіальної громади спрямовано 84,1 млн. грн. 

З них на фінансування заходів по виконанню розділу «Надання 

муніципальних пільг, допомог та компенсацій жителям Вінницької міської  

об’єднаної територіальної громади» спрямовано 59,0 млн. грн. 

З метою недопущення соціальної напруги серед жителів територіальної 

громади в умовах карантину з липня 2020 року впроваджено надання щомісячної 

соціальної матеріальної допомоги (доплата до пенсійних виплат, окремих 

державних соціальних допомог). 9 805 жителів Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади, в яких розмір пенсій та допомог не перевищує 2 000,00 

грн, отримали матеріальну допомогу на загальну суму 20,7 млн. грн.  

З вересня 2020 року започатковано надання щомісячної матеріальної 

грошової допомоги в розмірі 1 000,00 грн. кожному члену сім’ї загиблих 

(померлих) військовослужбовців, які брали участь в АТО/ООС. 127 осіб 

отримали таку допомогу на загальну суму 501,0 тис. грн. 

З метою соціального захисту громадян, що перебувають у скрутному 

матеріальному становищі або опинилися у складних життєвих обставинах, 

внаслідок нещасного випадку, хвороби та інших обставин, надавалася 



матеріальна грошова допомога жителям Вінницької міської об'єднаної 

територіальної громади. 

У 2020 році матеріальна грошова допомога надана 3 881 жителю ВМОТГ на 

загальну суму 12,7 млн. грн. Середній розмір такої допомоги склав – 3 284,00 

грн., що на 15,2 % більше порівняно з 2019 роком (2 851,00 грн.). 

У січні-грудні 2020 року надано матеріальну грошову допомогу в розмірі по 

25 тис. грн. 2 військовослужбовцям, які отримали травму, поранення, контузію, 

каліцтво під час участі в АТО та/або ООС на загальну суму 50,0 тис. грн. та одній 

вдові загиблого учасника АТО/ООС в сумі 100,0 тис. грн. Загальна сума видатків 

з урахуванням податку з доходів фізичних осіб склала 187,354 тис. грн. 

2 особи з інвалідністю внаслідок війни, а саме: 1 учасник бойових дій в 

Афганістані та 1 учасник бойових дій в АТО/ООС, які перебували на черзі для 

забезпечення легковим автомобілем в Департаменті соціальної та молодіжної 

політики ОДА у порядку, визначеному законодавством України, отримали 

цільову матеріальну допомогу та придбали  два легкові автомобілі. Загальна сума 

видатків склала 819,664 тис. грн. 

Здійснювалося страхування військовослужбовців, які є членами Вінницької 

міської  територіальної громади та призвані Вінницьким ОМВК на військову 

службу за контрактом, від нещасних випадків, що можуть статися внаслідок 

безпосередньої участі в районах проведення АТО та/або ООС та у період її 

проведення, під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної 

цілісності України. Так, за звітний період СК «Місто» застраховано 12 

військовослужбовців на загальну суму 56,646 тис. грн. 

Продовжувалася робота щодо надання муніципальної пільги 

демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в АТО та/або ООС, на 

платні медичні стоматологічні послуги із ортопедичної стоматологічної 

допомоги та інших необхідних для забезпечення її проведення стоматологічних 

послуг. 55 демобілізованих військовослужбовців отримали пільги на 

стоматологічні послуги на загальну суму 653,283 тис. грн. 

З метою підтримки багатодітних сімей ВМОТГ надавалася пільга на проїзд 

в міському пасажирському транспорті загального користування, який працює в 

звичайному режимі руху, батькам багатодітних сімей, які мешкають на території 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади та в яких виховується 

п’ятеро і більше дітей віком до 18 років, шляхом забезпечення безкоштовним 

проїздом за рахунок коштів бюджету ВМОТГ: видано 925 проїзних квитків з 

безоплатного проїзду на загальну суму 462,500 тис. грн. 

Надавалися пільги на проїзд у міському пасажирському транспорті 

загального користування 19 322 учням загальноосвітніх шкіл, професійно-

технічних навчальних закладів та 15 914 студентам вищих навчальних закладів 

I-IV рівнів акредитації, шляхом реалізації даним категоріям пасажирів пільгових 

місячних проїзних квитків на проїзд в міському електротранспорті та 

муніципальних автобусах. Так, в 2020 році з бюджету ВМОТГ спрямовано 7,0 

млн. грн. на відшкодування втрат КП «Вінницька транспортна компанія» за 

пільговий проїзд зазначених категорій громадян міським автомобільним та 

електротранспортом. 

Крім того, надавалася щомісячна матеріальна грошова допомога 26 дітям 

віком від 6-ти до 18-ти років (включно), один з батьків яких загинув в ході 

проведення АТО та/або ООС під час захисту незалежності, суверенітету та 



територіальної цілісності України, на проїзд в міському електротранспорті та 

автомобільному транспорті загального користування на суму 34,200 тис. грн. 

Значна увага міської влади приділяється громадянам, які постраждали від 

Чорнобильської катастрофи.  

За підсумками року проведено безоплатний капітальний ремонт помешкань 

2 вдів ліквідаторів Чорнобильської катастрофи, які його потребували, за рахунок 

коштів бюджету ВМОТГ на загальну суму 107,251 тис. грн. 

За рахунок бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади 

додатково забезпечувалися безкоштовними ліками громадяни, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 1, 2, учасники 

ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, віднесені до категорії 3, та потерпілі діти, що 

лікуються амбулаторно, шляхом відшкодування аптечним установам вартості 

ліків, які надані безоплатно за рецептами лікарів. Загальна сума відшкодування 

склала 200,0 тис. грн. 

Здійснювалося фінансування додаткових до встановлених законодавством 

допомог та компенсаційних виплат 3 дітям з інвалідністю, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, на загальну суму 3,420 тис. грн. 

У 2020 році продовжено надання одноразової матеріальної допомоги 

вдовам (вдівцям) померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською 

катастрофою. 272 вдови отримали одноразову матеріальну допомогу в розмірі 50 

% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 1063,00 грн. кожна. 

Загальна сума видатків склала 289,160 тис. грн. 

У 2020 році впроваджена  муніципальна пільга на проїзд один раз на рік до 

будь-якого пункту України і назад залізничним або автомобільним транспортом. 

34 жителям ВМОТГ, які мають право на таку пільгу згідно ЗУ «Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», відшкодовано кошти на загальну суму 20,630 тис. грн. 

Проводився безоплатний капітальний ремонт власних житлових будинків і 

квартир 3 особам, що мають право на таку пільгу згідно із Законом України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», за рахунок коштів 

бюджету ВМОТГ на загальну суму 148,688 тис. грн. 

Здійснювалася виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі. Для виплати грошової 

компенсації виділено 2,6 млн. грн., компенсацію отримали 908 фізичних осіб.  

З метою захисту прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, надавалася матеріальна допомога в розмірі по 25,0 тис. 

грн. прийомним сім’ям. В 2020 році до прийомних сімей довлаштовано 2 дітей. 

Загальна сума видатків склала 50,0 тис. грн. 

Продовжено надання матеріальної допомоги для забезпечення потреб дітей 

батькам-вихователям при влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які перебувають на обліку в Службі у справах дітей 

Вінницької міської ради, на виховання та спільне проживання до дитячого 

будинку сімейного типу. Таку допомогу отримала сім’я, яка взяла на виховання 

та спільне проживання двох дітей, позбавлених батьківського піклування, в сумі 

20,0 тис. грн. (по 10,0 тис. грн. на кожну влаштовану дитину). 

На оплату оформлення права власності на житло, яке придбане за рахунок 

коштів відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, 3 



особам з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, виділено з бюджету 

кошти в сумі 32,912 тис. грн.  

У 2020 році на оплату частини вартості житла, яка перевищує граничний 

обсяг грошової компенсації за належні для отримання  житлові приміщення для 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, 3 

особам з бюджету Вінницької міської  об’єднаної територіальної громади 

виділено кошти на загальну суму 315, 0 тис. грн.  

3 Почесних громадян міста Вінниці скористалися правом на отримання 

пільг на оплату житлово-комунальних послуг на загальну суму 17,635 тис. грн. 

Належна увага приділялася роботі щодо надання пільг в оплаті за житлово-

комунальні послуги особам з інвалідністю з вадами зору І та ІІ груп та членам їх 

сімей, зазначеною пільгою у 2020 році скористались в середньому 335 осіб на 

загальну суму 1,6 млн. грн. 

Продовжено надання фінансової підтримки Вінницькій обласній організації 

Українського товариства сліпих (УТОС) на забезпечення перевезення осіб з 

інвалідністю з вадами зору, які є жителями населених пунктів Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади та працюють на підприємстві об’єднання 

громадян «Вінницьке учбово-виробниче підприємство «УТОС», шляхом 

надання субвенції обласному бюджету Вінницької області на загальну суму 

265,230 тис. грн. 

Відповідно до Порядку надання додаткових до встановлених 

законодавством пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги, протягом 2020 

року пільгами в середньому скористалися: 

- 17 сімей загиблих учасників бойових дій в Афганістані на загальну суму 

70,1 тис. грн.; 

-  49 сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь в проведенні 

АТО/ООС, на загальну суму 222,8 тис. грн.; 

- 1 сім’я загиблого Героя України на суму 4,615 тис. грн. 

Продовжувалася робота щодо надання малозабезпеченому соціально 

незахищеному населенню пільг на оплату послуг лазень. Протягом січня-грудня 

2020 року зазначеною пільгою скористалося 309 осіб на загальну суму 213,251 

тис. грн. 

Відповідно до Порядку надання платних медичних послуг за пільговими 

тарифами у 2020 році 11 721 вінничанин з невисоким рівнем доходів отримали 

26 541 медичну послугу в діагностичному центрі за пільговими тарифами. 

Відшкодовано надавачам послуг втрат за надані жителям платні медичні послуги 

за пільговими тарифами (у розмірі 100% та 50 % від їх вартості) на загальну суму 

3,8 млн. грн.  

В бюджеті ВМОТГ на 2020 рік видатки на фінансову підтримку 11 

громадських організацій ветеранів і осіб з інвалідністю склали 3,4 млн. грн., які 

направлені на підтримку статутної діяльності та проведення заходів. 

Надавалася фінансова підтримка громадській організації внутрішньо 

переміщених осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території України та 

районів проведення антитерористичної операції. Загальна сума видатків склала 

1,4 млн. грн., в тому числі 1,1 млн. грн. на оплату послуг з розробки проектно-

кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового 

будинку по вул. Сергія Зулінського, в рамках тристоронньої угоди про соціальне 

партнерство в будівництві житла для внутрішньо переміщених осіб. 



У 2020 році фінансову підтримку отримала міська громадська організація 

«Полум’я надії», що здійснювала заходи, спрямовані на соціальний захист 

бездомних осіб, на загальну суму 199,998 тис. грн.  

У 2020 році відшкодовано витрати підприємствам зв’язку за надані послуги 

на пільговій основі на загальну суму 99,017 тис. грн.  

Щомісячну матеріальну грошову допомогу в розмірі прожиткового 

мінімуму для непрацездатних осіб отримували: 

- 6 вдів Почесних громадян міста Вінниці на загальну суму 126,6 тис. грн.;  

- 9 членів Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, яким 

виповнилося 100 років і більше, на загальну суму 167,379 тис. грн. 

Надавалася соціальна підтримка окремим категоріям громадян до 

загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, 

пам’ятних дат на загальну суму 153,755 тис. грн., охоплено 253 особи. 

На проведення заходів, спрямованих на підвищення соціальної активності 

громадян похилого віку та осіб з інвалідністю спрямовано 4,498 тис. грн. 

Згідно з Порядком надання допомоги на поховання деяких категорій осіб 

виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати 

померлого, розмір одноразової допомоги для здійснення поховання складає 

1 000,00 грн. У звітному році допомогу на поховання отримали 118 осіб на 

загальну суму 118,0 тис. грн. 

Здійснювалося відшкодування коштів за поховання померлих 

військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції та /або 

ООС, та які в ході проведення АТО та/або ООС загинули (померли), під час 

захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. 

Протягом 2020 року відшкодовано підприємствам-надавачам послуг за 

поховання 3 померлих військовослужбовців, загальна сума видатків склала 

14,978 тис. грн. 

У 2020 році здійснено поховання 21 особи, з числа одиноких і невідомих 

громадян, на загальну суму 41,6 тис. грн. 

Для фінансування заходів по виконанню розділу Комплексної програми 

«Підвищення рівня та якості життя багатодітних сімей Вінницької міської  

територіальної громади» спрямовано 39,200 тис. грн. 

Станом на 01.01.2021 року на обліку в Єдиному державному 

автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, перебувало 2257 

багатодітних сімей, в яких виховуються 7330 дітей, з них: троє дітей мають 1927 

родин, четверо дітей - 218 родин, п’ятеро і більше - 112 родин. 

Департамент  соціальної політики міської ради забезпечує видачу 

посвідчень для батьків та дітей з багатодітних сімей. Протягом 2020 року видано 

1924 посвідчення, з них: 312 посвідчень батькам та 701 посвідчення видано 

дітям.  

Крім того, протягом 2020 року за рахунок коштів передбачених на надання 

матеріальної грошової допомоги мешканцям Вінницької міської територіальної 

громади 40 багатодітних сімей, які опинились у складних життєвих обставинах 

або перебувають у скрутному матеріальному становищі, внаслідок хвороби та 

інших обставин, отримали допомогу на загальну суму 386 987 грн. 

У 2020 році підготовлено 7 клопотань до Вінницької обласної державної 

адміністрації щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня».  У 

минулому році 10 жінкам присвоєно почесне звання України «Мати-героїня». 



Кожна жінка, якій в 2020 році присвоєно почесне звання України «Мати-

героїня», отримала одноразову винагороду за рахунок державного бюджету в 

сумі 21 020 грн. Сума такої винагороди обчислюється виходячи з десятикратного 

розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня 

року, в якому жінці було присвоєно почесне звання. 

Значна увага приділяється дітям з багатодітних родин. Так, протягом 2020 

року в рамках реалізації Комплексної програми для багатодітних родин 

проведено наступні заходи: 

- з нагоди відзначення Дня знань у 2020 році проведено Конкурс відео- 

оглядів творів письменників та поетів рідного краю «Літературно-

поетична візитка рідного краю», в якому брали участь 12 дітей із 11 

багатодітних сімей. Кошторис витрат для проведення заходу склав 9 600 

грн.; 

- з нагоди відзначення Дня Святого Миколая у 2020 році проведено 

Фестиваль аматорських сімейних відеопривітань на тему: «У Новий рік з 

новою мрією!». У Фестивалі брали участь 59 діток із 20 багатодітних сімей 

Вінницької міської  територіальної громади. В рамках підведення 

підсумків зазначеного Фестивалю, для його учасників  проведено 4 

тематичні  майстер-класи з виготовлення новорічно-різдвяних декорів, в 

яких взяли участь 40 дітей. Крім того, для 400 дітей із багатодітних родин 

Вінницької МОТГ придбано квитки  для перегляду новорічної лялькової 

вистави у Вінницькому обласному академічному театрі ляльок. Кошторис 

витрат для проведення заходу склав 29 600 грн.  

Для фінансування заходів по виконанню розділу Комплексної програми 

«Соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) громадян похилого віку 

та повнолітніх громадян з інвалідністю» з бюджету спрямовано 20,046 млн. грн. 

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) міста Вінниці виконує важливий напрямок делегованих повноважень в 

сфері надання соціальних послуг особам похилого віку, та повнолітнім 

громадянам з інвалідністю. 

У 2020 році відділенням соціальної допомоги вдома територіального центру 

надано соціальні послуги 1 715 осіб, відповідно до потреб, необхідних для їх 

життєдіяльності та повноцінного життя. Навантаження на одного соціального 

робітника склало 13-14 осіб у державному секторі та 12 осіб у приватному 

секторі.  

Відділеннями соціальної допомоги вдома протягом звітного періоду 

надавалась послуга паліативного догляду 26 громадянам, які отримували 

послуги 5 разів на тиждень. 

Мультидисциплінарною командою надавались соціальні, соціально-

медичні, психологічні, перукарські послуги та послуги робітника з комплексного 

обслуговування будинків для 13 громадян. 

Протягом 2020 року 1636 осіб отримали 190 591 безоплатну соціальну 

послугу та 79 громадян, які не здатні до самообслуговування і мають рідних, які 

повинні забезпечувати їм догляд та допомогу, отримали на платній основі 2 349 

соціальних послуг. 

У відділенні організації надання адресної грошової та натуральної допомоги 

2874 громадянам з невисоким рівнем доходів протягом 2020 року надано 

натуральну допомогу, в тому числі: 



- 2 277 особам - продукти харчування на суму 456 763 грн.; 

- для 134 громадян проведено благодійні обіди на суму 23 208 грн. 

Безоплатні послуги перукаря отримали 1 097 одиноких громадян похилого 

віку, послуги робітника з комплексного обслуговування будинків – 1 083 

громадянина, які знаходяться на обслуговуванні в Територіальному центрі. 

У 2020 році Територіальний центр отримав на благодійний рахунок 

допомогу: у грошовій  формі – 113,8 тис. грн, в  натуральній формі – 3,2 млн. грн. 

1 849 мешканців ВМОТГ у 2020 році отримали 2 140 послуг соціальної 

адаптації у відділенні денного перебування. 

Для отримувачів соціальних послуг в зазначеному відділені діють 

факультети та гуртки «Університету третього віку»: комп’ютерної грамотності, 

іноземної мови, правової грамотності, духовного розвитку, психології, здорового 

способу життя, рукоділля, української мови, краєзнавства, фотогурток, 

кіногурток, покер, музичний гурток, та гурток «Творча майстерня».  

Навчальна програма включає лекційні, практичні та тренінгові заняття, які 

проводять волонтери та працівники відділення.  

В рамках конкурсу «Бюджет громадських ініціатив» переможцем став 

проєкт Територіального центру «Старість в радість – залишаймося активними і 

після 60», який успішно реалізований у 2020 році. Проєкт спрямований на 

популяризацію здорового способу життя серед громадян похилого віку, шляхом 

залучення їх до активного відпочинку – їзді на велосипеді, що позитивно впливає 

на самопочуття громадян поважного віку. Проєктом охоплено 60 громадян 

похилого віку.  

У вересні 2020 року Територіальний центр благодійно отримав для 

відвідувачів відділення денного перебування від Німецького товариства 

міжнародного співробітництва GIZ 5 велосипедів. 

Муніципальною службою супроводу для осіб з інвалідністю по зору І групи 

скористалися 82 особи, які отримали 3 514 послуг. 

З 1 листопада 2020 року в Територіальному центрі функціонує Пункт 

прокату технічних  та інших  засобів   реабілітації. Пунктом прокату видано 21 

технічний засіб реабілітації для 20 громадян: 

- ходунків – 8 одиниць; 

- крісел колісних –11 одиниць; 

- ортопедичних ліжок - 2 одиниці. 

Для фінансування заходів по виконанню розділу Комплексної програми 

«Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю, які належать до вразливих груп 

населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм 

соціальних послуг. Розвиток волонтерського руху» з бюджету спрямовано 5,1 

млн. грн.  

Впродовж 2020 року Міським центром соціальних служб далі – Центр) 

проводилася системна робота з надання соціальних послуг сім’ям з дітьми, 

особам, що опинилися у складних життєвих обставинах, дітям-сиротам та дітям, 

позбавленим батьківського піклування, дітям та молоді з інвалідністю, молоді, 

що мають проблему з законом, особам, що є споживачами психоактивних 

речовин, особам, які зазнали жорстокості та домашнього насильства, 

постраждалим від торгівлі людьми, безпритульним особам та іншим категоріям 

сімей та громадян, що потребують соціальної підтримки. 

Загальна кількість клієнтів, що перебувають на обліку в Центрі – 23 574 



особи. У 2020 році 22 500 особам надано 27 716 соціальних послуг, а саме: 

інформування – 14 990, консультування – 7 272, консультативний кризовий 

телефон – 1 206, посередництво – 238, представництво інтересів – 238, соціальна 

профілактика – 1 958, соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають у 

складних життєвих обставинах – 126, соціальний супровід сімей, у яких 

виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування – 85, 

екстрене (кризове) втручання – 201, соціальна адаптація – 1 230, соціальна 

інтеграція та реінтеграція – 112, натуральна допомога – 60.  

З метою подолання або мінімізації складних життєвих обставин протягом 

2020 року 115 сімей, в яких виховується – 243 дитини, та 135 осіб перебували під 

соціальним супроводом. Вищезазначеним сім’ям доставлено 860 пакунків із 

продуктовими наборами та 300 пакунків із гігієнічними засобами.  

Підготовлено та створено 4 прийомні сім’ї (1 сім’я припинила 

функціонування), а також - 2 патронатні сім’ї (1 – місто Вінниця та 1 – село Малі 

Крушлинці).  

Під супроводженням перебувало 20 прийомних сімей, у яких на вихованні 

перебувало 25 дітей  та 3 особи з числа дітей-сиріт, та дітей позбавлених 

батьківського піклування, та 1 ДБСТ, в якому виховується  п’ятеро  дітей і 1 особа 

з їх числа. Прийомним сім’ям надано 1 019 соціальних послуг, ДБСТ – 173. 

У зв’язку із запровадженими карантинних заходів здійснення наставництва 

відбувалося дистанційно за допомогою засобів електронного зв’язку. У 2020 році 

подано 5 заяв бажаючих стати наставниками. 

Центром проводились соціально-профілактичні заходи, в тому числі онлайн, 

з питань профілактики соціально-небезпечних хвороб, загроз вживання 

психоактивних, наркотичних речовин. Зазначеними заходами охоплено 3 843 

дитини та молоді. Психологами проведена системна робота з підвищення 

виховного потенціалу сімей, які охоплені соціальним 

супроводом/супроводженням. 

Завдяки ефективній соціальній рекламі, популяризації здорового способу 

життя, проведенню профілактичних заходів, використанню нових ефективних 

методів роботи, частка отримувачів соціальних послуг, в яких мінімізовано 

складні життєві обставини склала у 2020 році 59%. 

Проведено 69 інформаційних, 246 психологічних консультацій для 

учасників АТО/ООС та членів їх родин, 58 сімейних консультацій, в яких брали 

участь 26 сімей та 29 тренінгів-семінарів, в яких охоплено послугами 747 осіб. 

Впродовж 2020 року соціальними послугами охоплено 96 родин з числа 

внутрішньо переміщених осіб, проведено оцінку потреб сім’ї у 20 сім’ях, з метою 

встановлення статусу дитини постраждалої внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів. Станом на  01.01.2021 року 92 дітям встановлено статус. 

У 2020 році місто Вінниця стало переможцем конкурсу «Міста, вільні від 

домашнього насильства» від представництва фонду ООН у галузі 

народонаселення в Україні. В рамках проєкту з січня 2021 року  розпочав 

функціонувати денний центр соціально-психологічної допомоги та кризові 

кімнати для надання соціальної послуги короткотермінового проживання 

особам, що потерпають від домашнього насилля.  

Впродовж 2020 року до мобільної бригади соціально-психологічної 

допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства, надійшло 246 

повідомлень. Охоплено соціальними послугами – 201 сім’я, в т.ч. постраждалих 



дітей – 36, охоплено соціальним супроводом – 23 сім’ї, забезпечено послугами 

тимчасового притулку – 9 жінок (13 дітей), направлено 14 осіб до місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.  

У 2020 році кількість бездомних осіб, які звернулися за соціальною 

допомогою до Центру склала 112 осіб, з них отримали допомогу по відновленню 

документів – 53 особи, надано місце реєстрації – 53 особам, направлено на 

лікування (пневмонії, бронхіти, туберкульоз, тромбофлебіти, травматологічні 

проблеми, алкогольні та наркотичні залежності, старечі деменції, інсульти, 

онкозахворювання тощо) – 84 особи, надано направлення до притулку для 

отримання послуги тимчасового проживання КЗ «Обласний комплексний центр 

надання соціальних послуг» – 21 особі, сприяння у отримання гуманітарної та 

матеріальної допомоги (кошти, придбання білетів на міжміський транспорт, 

одяг, їжа  тощо) – 29 особам, відновлення соціальних зв’язків – 87 осіб, надано 

інформаційні послуги (інформаційне та психологічно-мотиваційне 

консультування, юридичні послуги) – 112 осіб, сприяння у похованні – 6 осіб. 

Реалізація заходів Комплексної Програми у 2020 році надала змогу знизити 

соціальну напруженість в громаді та посилити адресність у наданні допомоги 

жителям громади, які реально її потребують. Допомагає створювати умови для 

активної участі в житті вінничан похилого віку. 

Виконання заходів Комплексної програми допомагає покращити 

матеріально-побутові умови сімей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, поліпшити умови для повноцінного виховання та розвитку дітей у 

багатодітних сім’ях; забезпечити адресну підтримку та проведення превентивної 

роботи із сім’ями, в яких існує ризик потрапляння осіб у складні життєві 

обставини. 

З метою виконання заходів Комплексної програми «Основні напрямки 

соціальної політики Вінницької міської  територіальної громади на 2015-2021 роки» 

у 2021 році та вирішення нагальних питань щодо соціального захисту населення, 

керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26, частиною 1 статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію директора департаменту соціальної політики міської ради «Про 

хід виконання Комплексної програми «Основні напрямки соціальної політики 

Вінницької міської територіальної громади на 2015-2021 роки» у 2020 році» 

взяти до відома. 

2. Вважати стан виконання Комплексної програми «Основні напрямки 

соціальної політики Вінницької міської  територіальної громади на 2015-2021 

роки» у 2020 році задовільним. 

3. Департаменту соціальної політики міської ради надалі здійснювати 

координацію заходів Комплексної програми «Основні напрямки соціальної 

політики Вінницької міської  територіальної громади на 2015-2021 роки». 

4. Виконавчим органам міської ради – виконавцям Програми продовжувати 

роботу щодо забезпечення виконання заходів Комплексної програми 

«Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної 

громади на 2015-2021 роки» у 2021 році. 

5. Департаменту соціальної політики міської ради спільно з іншими 

виконавчими органами міської ради на виконання Концепції інтегрованого 



розвитку міста Вінниці 2030, затвердженої рішенням міської ради 22.02.2019 

року № 1542 та Стратегії розвитку Вінницької міської територіальної громади 

до 2030 року – Стратегії 3.0, затвердженої рішенням міської ради від 

26.02.2021 року №194, розробити проєкт Комплексної програми «Основні 

напрямки соціальної політики Вінницької міської  територіальної громади до 

2025 року». 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з питань 

охорони здоров’я та соціального захисту населення (В.Мацера) та з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 

(С.Ярова). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                       С. Моргунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Департамент соціальної політики міської ради            

Малачевська Ірина Валентинівна 

Заступник директора департаменту - начальник відділу організаційної роботи 
 

 

 

 

 


