
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 04.12.2020 № 20          2 сесія 8 скликання  
         м. Вінниця 

 

 

Про внесення змін до рішення міської  

ради від 26.12.2014 року №1944 «Про  

затвердження Комплексної програми  

«Основні напрямки соціальної політики  

у м. Вінниці на 2015-2020 роки», зі змінами 

 

 

 

З метою забезпечення соціального захисту окремих категорій громадян 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, керуючись пунктом 22 

частини 1 статті 26, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до Комплексної програми «Основні напрямки 

соціальної політики Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 

2015-2021 роки», яка затверджена рішенням міської ради від 26.12.2014 року 

№1944 (зі змінами), а саме: Розділ 6.1. «Надання муніципальних пільг, допомог 

та компенсацій жителям Вінницької міської об’єднаної територіальної громади» 

доповнити пунктом  44, згідно з додатком до даного рішення. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення  та з 

питань планування, фінансів, бюджету та соціально- економічного розвитку. 

 

 

 

Міський голова          С. Моргунов



Додаток  

до рішення міської ради  

від 04.12.2020 № 20 

 

6.1. Надання муніципальних пільг, допомог та компенсацій жителям Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

п/п 

Заходи Комплексної програми Відповідальний 

виконавець 

Термін 

виконання 

Орган, який 

визначає 

порядок 

виконання 

44. Надавати пільги з послуг зв’язку окремим категоріям 

громадян, які передбачені Законами України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про 

основні засади соціального захисту ветеранів праці та 

інших громадян похилого віку в Україні», «Про жертви 

нацистських переслідувань», «Про статус ветеранів 

військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, 

ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх 

соціальний захист», «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», «Про охорону дитинства», «Про соціальний і 

правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» 

шляхом відшкодування підприємствам зв’язку витрат за 

надані послуги на пільговій основі. 

 

Департамент соціальної 

політики міської ради, 

 

підприємства - надавачі 

послуг зв’язку, 

розташовані на території 

Вінницької міської 

об’єднаної 

територіальної громади 

2020-2021 

роки 

Виконавчий 

комітет 

міської ради 

 

 

                      

Міський голова                         С. Моргунов 

 



Департамент соціальної політики міської ради 

Малачевська Ірина Валентинівна 

Заступник директора Департаменту – начальник відділу організаційної роботи 

 
 

 


