
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 30.10.2020 № 2453       57 сесія 7 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 додаткових до встановлених законодавством гарантій 

щодо соціального захисту окремих категорій  громадян Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади, створення  прозорої, доступної та надійної 

системи надання якісних соціальних послуг, 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 2015-2020 

роки», яка затверджена рішенням міської ради від 26.12.2014 року №1944 (зі 

змінами), а саме: 

1.1.  Продовжити термін дії Програми на 2021 рік та Розділи 6. «Заходи 

Комплексної програми «Основні напрямки соціальної політики Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади на 2015-2021 роки», 8. «Зв’язок зі 

Стратегією розвитку «Вінниця – 2020» та 10. «Показники моніторингу реалізації 

Комплексної програми» Програми викласти в новій редакції, згідно з додатком до 

даного рішення. 

1.2.  Назву Програми викласти в новій редакції «Комплексна програма «Основні 

напрямки соціальної політики Вінницької міської  територіальної громади на 

2015-2021 роки» та слова по тексту «Вінницька міська об’єднаної територіальна 

громада» в усіх відмінках замінити на слова «Вінницька міська територіальна 

громада».  

 

2.  Дане рішення набирає чинності з 1 листопада 2020 року, крім підпункту 1.2. 

пункту 1, який набирає чинності з 1 січня 2021 року. 



3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

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

(В.Паненко) та з питань планування, фінансів, бюджету та соціально- 

економічного розвитку (В. Кривіцький).    

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова            С. Моргунов 

 

               



                                                                                     Додаток                                                                                                                                                                                                                                            

д                                                                                   до рішення міської ради 

                                                                                                                                                                      від 30.10.2020 № 2453 

  

 

6. ЗАХОДИ  КОМПЛЕКСНОЇ  ПРОГРАМИ «ОСНОВНІ НАПРЯМКИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ  ВІННИЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2015-2021 РОКИ» 
 

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 

1. 
Надавати  матеріальну грошову допомогу жителям Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади 

Департамент соціальної 

політики міської ради 

2015-2021 

роки 
Міська рада 

2. Надавати пільги Почесним громадянам міста Вінниці 

Департамент соціальної 

політики міської ради, 

підприємства, 

розташовані на території 

Вінницької міської 

об’єднаної 

територіальної громади 

2015-2021 

роки 

Виконавчий 

комітет 

міської ради 

3. 

Надавати пільги на проїзд у міському електротранспорті та 

автомобільному 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 видачі безкоштовних проїзних 

квитків, а після впровадження автоматизованої системи обліку 

Департамент соціальної 

політики міської ради, 

комунальне 

підприємство 

«Вінницька транспортна 

компанія», 

2015-2020 

роки 

Виконавчий 

комітет 

міської ради 



№ 

п/п 
Заходи Комплексної програми 

Відповідальний 

виконавець 

Термін 

виконання 

Орган, який 

визначає 

порядок 

виконання 

оплати проїзду – шляхом надання електронного проїзного 

квитка з необмеженою кількістю поїздок (безліміт), який 

розміщується на безконтактній смарткартці, що видається 

зазначеній категорії громадян безкоштовно 

комунальне 

підприємство 

«Вінницякартсервіс» 

4. 

Надавати пільги на проїзд у міському електротранспорті та 

автомобільному транспорті загального користування, який 

працює в звичайному режимі руху, учням загальноосвітніх 

шкіл, професійно-технічних навчальних закладів та студентам 

вищих навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації, шляхом 

видачі пільгових проїзних квитків (для учнів біля 30 відсотків 

вартості, студентів – 50 відсотків вартості), а після 

впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – 

шляхом надання можливості зазначеним категоріям громадян за 

допомогою персоналізованої картки (учнівської або 

студентської) придбавати місячний електронний квиток за 

пільговим тарифом: 

- для учнів 30 % від загальної вартості місячного електронного 

квитка; 

- для студентів 50 % від загальної вартості місячного 

електронного квитка.  

Департамент 

енергетики, транспорту 

та зв’язку міської ради, 

комунальне 

підприємство 

«Вінницька транспортна 

компанія» 

2015-2021 

роки 

Виконавчий 

комітет 

міської ради 

5. 

 Надавати фінансову підтримку громадським організаціям, які 

відповідно до статутної діяльності здійснюють на території 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади заходи, 

спрямовані на соціальний захист бездомних осіб.  

Департамент соціальної 

політики міської ради, 

Вінницький міський 

центр соціальних служб  

2020 -2021 

роки  
Міська рада 



№ 

п/п 
Заходи Комплексної програми 

Відповідальний 

виконавець 

Термін 

виконання 

Орган, який 

визначає 

порядок 

виконання 

6. 

Проводити безоплатний поточний та (або) капітальний ремонт 

помешкань вдів (вдівців) ліквідаторів аварії на ЧАЕС та вдів 

(вдівців) потерпілих першої категорії від Чорнобильської 

катастрофи, які його потребують, за рахунок коштів бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 

(гранична вартість проведення ремонтних робіт одного 

помешкання не більше 50,0 тисяч грн. один раз на десять років) 

Департамент соціальної 

політики міської ради 

2015-2021 

роки 

Виконавчий 

комітет 

міської ради 

7. 

Надавати додаткові до встановлених законодавством допомоги 

та компенсаційні виплати окремим категоріям громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

Департамент соціальної 

політики міської ради  

2015-2021 

роки 

Виконавчий 

комітет 

міської ради 

8. 
Призначати і виплачувати компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі 

Департамент соціальної 

політики міської ради  

2015-2021 

роки 

Кабінет 

Міністрів 

України 

9. 

Надавати пільги в оплаті за житлово-комунальні послуги  

особам з інвалідністю по зору І та ІІ груп та членам їх сімей у 

порядку, який затверджується рішенням виконавчого комітету 

міської ради 

Департамент соціальної 

політики міської ради, 

підприємства, 

розташовані на території 

Вінницької міської 

об’єднаної 

територіальної громади 

2015-2021 

роки 

Виконавчий 

комітет 

міської ради 

10. 

Надавати додаткові до передбачених статтею 15 Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

пільги в оплаті за житлово-комунальні послуги сім’ям загиблих 

учасників бойових дій в Афганістані в період з квітня 1978    

року по грудень 1989 року, сім’ям загиблих  

військовослужбовців, які брали участь в проведенні 

антитерористичної операції та/або здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій 

Департамент соціальної 

політики міської ради, 

підприємства, 

розташовані на території 

Вінницької міської 

об’єднаної 

територіальної громади 

2015-2021 

роки 

Виконавчий 

комітет 

міської ради 



№ 

п/п 
Заходи Комплексної програми 

Відповідальний 

виконавець 

Термін 

виконання 

Орган, який 

визначає 

порядок 

виконання 

та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення 

операції Об’єднаних сил (ООС), та сім’ям загиблих Героїв 

України в розмірі 50 відсоткової знижки плати за користування 

житлово-комунальними послугами в межах норм, передбачених 

чинним законодавством 

11. 

Надавати фінансову підтримку громадським організаціям 

ветеранів, в т.ч. ветеранів військової служби, і осіб з 

інвалідністю, які здійснюють свою діяльність на території 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 

Департамент соціальної 

політики міської ради  

2015-2021 

роки 
Міська рада 

12. 

Надавати щомісячну матеріальну грошову допомогу вдовам 

Почесних громадян міста Вінниці, в розмірі прожиткового 

мінімуму для осіб, які втратили працездатність, станом на 1 

січня бюджетного року 

Департамент соціальної 

політики міської ради  

2015-2021 

роки 

Виконавчий 

комітет 

міської ради 

13. 

Надавати муніципальні пільги на оплату послуг лазень жителям 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади з 

низьким рівнем доходів, які не мають комунальних зручностей 

за місцем проживання 

Департамент соціальної 

політики міської ради, 

КП «Комбінат 

комунальних 

підприємств» 

2015-2021 

роки 

Виконавчий 

комітет 

міської ради 

14. 

Надавати фінансову підтримку Вінницькій обласній організації 

Українського товариства сліпих (УТОС) на забезпечення 

перевезення осіб з інвалідністю по зору, які є жителями 

населених пунктів Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади та працюють на Підприємстві 

об'єднання громадян «Вінницьке учбово-виробниче 

підприємство УТОС» з (до) місця проживання до (від) місця 

роботи та до (від) місць проведення культурних та спортивних 

заходів (в тому числі в інших містах України). 

Департамент соціальної 

політики міської ради, 

Департамент фінансів 

міської ради 

2018-2021 

роки 
 



№ 

п/п 
Заходи Комплексної програми 

Відповідальний 

виконавець 

Термін 

виконання 

Орган, який 

визначає 

порядок 

виконання 

    Для реалізації зазначеного заходу передбачати субвенцію з 

бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 

обласному бюджету Вінницької області на надання фінансової 

підтримки Вінницькій обласній організації Українського 

товариства сліпих (УТОС) на забезпечення перевезення осіб з 

інвалідністю по зору, які є жителями населених пунктів 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади та 

працюють на Підприємстві об'єднання громадян «Вінницьке 

учбово-виробниче підприємство УТОС» 

15. 

Надавати муніципальні пільги по сплаті внесків до цільового 

фонду «Соціально-економічний розвиток Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади» при укладанні Договору 

про порядок використання встановлених тимчасових 

конструкцій для господарських потреб (гаражів) та Додаткових 

угод до договору про порядок використання встановлених 

тимчасових конструкцій для господарських потреб (гаражів) 

особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, 

особам, яким призначено житлову субсидію та особам, які 

опинилися в складних життєвих обставинах 

Міське комунальне 

підприємство 

«Архітектурно-

будівельний сервіс», 

Виконавчий комітет 

міської ради 

2015-2021 

роки 

Виконавчий 

комітет 

міської ради 

16. 

Надавати допомогу на поховання деяких категорій осіб 

виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка 

зобов’язалася поховати померлого, в разі відсутності права на 

допомогу згідно інших законодавчих та нормативних 

документів 

Департамент соціальної 

політики міської ради,  

Виконавчий комітет 

міської ради 

2015-2021 

роки 

Кабінет 

Міністрів 

України, 

виконавчий 

комітет 

міської ради 



№ 

п/п 
Заходи Комплексної програми 

Відповідальний 

виконавець 

Термін 

виконання 

Орган, який 

визначає 

порядок 

виконання 

17. Здійснювати поховання одиноких і невідомих громадян 

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою міської 

ради,  

Виконавчий комітет 

міської ради, 

КП «Комбінат 

комунальних 

підприємств» 

2015-2021 

роки 

Виконавчий 

комітет 

міської ради 

18. 

Надавати матеріальну допомогу для забезпечення потреб дітей 

прийомним батькам 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 прийомної сім’ї в сумі 

25 000 грн. на кожну дитину 

Департамент соціальної 

політики міської ради, 

служба у справах дітей 

міської ради, 

Виконавчий комітет 

міської ради 

2015-2021 

роки 

Виконавчий 

комітет 

міської ради  

19. 

Надавати компенсацію частини вартості путівок на 

оздоровлення дітей працівників установ та закладів освіти, 

охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту та 

органів місцевого самоврядування  

Виконавчі органи 

міської ради, 

установи та заклади 

освіти, охорони 

здоров'я, культури, 

фізичної культури і 

спорту  

2015-2021 

роки 

Виконавчий 

комітет 

міської ради 

20. 

Надавати платні медичні послуги, тарифи на які встановлені 

(погоджені) рішенням виконавчого комітету міської ради: 

а) безкоштовно: 

Комунальні 

некомерційні 

підприємства, 

комунальні 

2015-2021 

роки 

Виконавчий 

комітет 

міської ради 



№ 

п/п 
Заходи Комплексної програми 

Відповідальний 

виконавець 

Термін 

виконання 

Орган, який 

визначає 

порядок 

виконання 

- особам з інвалідністю внаслідок війни; 

- учасникам бойових дій; 

- особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; 

- вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які 

мають особливі заслуги перед Батьківщиною; 

- особам, які мають особливі трудові заслуги перед 

Батьківщиною;  

- вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які 

мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; 

- вдовам Почесних громадян міста; 

- членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які 

брали участь в проведенні антитерористичної операції та/або 

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, що 

здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил 

(ООС); 

- членам сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій в 

Афганістані в період з квітня 1978 року по грудень 1989 року; 

б) за пільговими тарифами, які встановлені (погоджені) 

рішенням виконавчого комітету міської ради у розмірі 50% від 

їх вартості, жителям Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади з невисоким рівнем доходів, які: 

- отримують субсидію для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, 

твердого та рідкого пічного побутового палива (мають право на 

підприємства охорони 

здоров’я Вінницької 

міської об’єднаної 

територіальної громади, 

Департамент соціальної 

політики міської ради 



№ 

п/п 
Заходи Комплексної програми 

Відповідальний 

виконавець 

Термін 

виконання 

Орган, який 

визначає 

порядок 

виконання 

пільгу з місяця, що настає за місяцем з якого призначено 

субсидію, до останнього дня місяця, в якому завершується 

отримання субсидії; реєстр отримувачів субсидії, які мають 

право на платні медичні послуги за пільговими тарифами, 

Департамент соціальної політики міської ради щомісячно подає 

комунальним закладам та підприємствам охорони здоров’я, які 

надають платні медичні послуги за пільговими тарифами або 

безкоштовно); 

- отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім’ям (мають право на пільгу з місяця, що настає за місяцем з 

якого призначено державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям, до останнього дня місяця, в якому 

завершується її виплата); 

- є внутрішньо переміщеними особами. 

21. 

Надавати одноразову матеріальну допомогу сім’ям при 

народженні трійні або більшої кількості дітей в сумі 25 000 грн. 

на кожну дитину 

Департамент соціальної 

політики міської ради  

2015-2021 

роки 

Виконавчий 

комітет 

міської ради 

22. 

Надавати матеріальну допомогу 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, а саме: 

- при створені дитячого будинку сімейного типу – по 

10 000 грн. на кожну влаштовану дитину; 

- при влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування до вже створеного дитячого 

будинку сімейного типу - по 10 000 грн. на кожну дитину 

Департамент соціальної 

політики міської ради, 

Служба у справах дітей 

міської ради, 

Виконавчий комітет 

міської ради 

2018-2021 

роки 

Виконавчий 

комітет 

міської ради 



№ 

п/п 
Заходи Комплексної програми 

Відповідальний 

виконавець 
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виконання 

23. 

Надавати довічну щомісячну матеріальну грошову допомогу 

членам Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, 

яким виповнилося 100 років і більше, в розмірі прожиткового 

мінімуму для осіб, які втратили працездатність, станом на 1 

січня бюджетного року 

Департамент соціальної 

політики міської ради  

2015-2021 

роки 

Виконавчий 

комітет 

міської ради 

24. 

Надавати цільову матеріальну допомогу для придбання 

легкового автомобіля членам Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади, які є особами з інвалідністю внаслідок 

війни – учасниками бойових дій в Афганістані, або учасниками 

проведення антитерористичної операції та/або здійснення 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій 

та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення 

операції Об’єднаних сил (ООС), і які перебувають на обліку для 

забезпечення легковим автомобілем у порядку, визначеному 

законодавством України, в розмірі, встановленому в бюджеті 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 

відповідний рік 

Департамент соціальної 

політики міської ради, 

Виконавчий комітет 

міської ради  

2016-2021 

роки 
Міська рада 

25. Надавати матеріальну грошову допомогу жителям Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади (крім застрахованих 

осіб, відповідно до пункту 38 розділу 6.1. Надання 

муніципальних пільг, допомог та компенсацій жителям 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади): 

а) які є військовослужбовцями (резервістами, 

військовозобов’язаними) та працівниками Збройних Сил 

України, Національної гвардії України, Служби безпеки 

України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної 

прикордонної служби України, Держспецтрансслужби, особами 

рядового, начальницького складу і військовослужбовцями 

Департамент соціальної 

політики міської ради, 

Виконавчий комітет 

міської ради 

2015-2021 

роки 

Виконавчий 

комітет 

міської ради 



№ 

п/п 
Заходи Комплексної програми 

Відповідальний 

виконавець 
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виконання 

Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної 

охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених 

відповідно до законів України військових формувань, які брали 

участь в проведенні антитерористичної операції та/або 

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, що 

здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил 

(ООС), та отримали травму, поранення, контузію, каліцтво – в 

сумі 25 000 грн. 

б) які є військовослужбовцями, особами рядового і 

начальницького складу Міністерства внутрішніх справ України, 

Національної гвардії України, особами рядового і 

начальницького складу Національної поліції України, які 

отримали травму, поранення, контузію, каліцтво під час 

виконання службових обов’язків по охороні громадського 

порядку – в сумі 25 000 грн. 

в) які є у складі добровольчих формувань, що були утворені або 

самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в 

проведенні антитерористичної операції та/або здійсненні 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій 

та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення 

операції Об’єднаних сил (ООС), та отримали травму, 

поранення, контузію, каліцтво – в сумі 25 000 грн.  

г) сім’ям військовослужбовців (резервістів, 

військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил України, 



№ 
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Національної гвардії України, Служби безпеки України, 

Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної 

служби України, Держспецтрансслужби, осіб рядового, 

начальницького складу і військовослужбовців Міністерства 

внутрішніх справ України, Управління державної охорони, 

Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до 

законів України військових формувань, які брали участь в ході 

проведення антитерористичної операції та/або здійснення 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій 

та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення 

операції Об’єднаних сил (ООС), та загинули – в сумі 100 000  

грн. 

д) сім’ям військовослужбовців, осіб рядового і начальницького 

складу Міністерства внутрішніх справ України, Національної 

гвардії України, осіб рядового і начальницького складу 

Національної поліції України, які загинули під час виконання 

службових обов’язків по охороні громадського порядку – в сумі 

100 000 грн. 

е) сім’ям громадян, які у складі добровольчих формувань, 

що були утворені або самоорганізувалися для захисту 

незалежності, суверенітету та територіальної цілісності 

України, брали безпосередню участь в ході проведення 

антитерористичної операції та/або здійснення заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій 

та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення 



№ 
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операції Об’єднаних сил (ООС), та загинули – в сумі 100 000  

грн. 

26. 

Здійснювати відшкодування витрат на поховання померлих 

військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та 

працівників Збройних Сил України, Національної гвардії 

України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки 

України, Державної прикордонної служби України, 

Держспецтрансслужби, осіб рядового, начальницького складу і 

військовослужбовців Міністерства внутрішніх справ України, 

Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, 

ДПтС, інших утворених відповідно до законів України 

військових формувань, осіб, що перебували у складі 

добровольчих формувань, які брали участь в проведенні 

антитерористичної операції та/або здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій 

та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення 

операції Об’єднаних сил (ООС), або загинули (померли) в ході 

проведення антитерористичної операції, та/або здійснення 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримуванні збройної агресії Російської Федерації в Донецькій 

та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення 

операції Об’єднаних сил (ООС), і які на день смерті, або один із 

батьків (або дружина (чоловік) загиблого (померлого) 

військовослужбовця були членами Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади, але не більше 5 000 грн. за 

одне поховання. Відшкодування витрат здійснювати за 

похованнями, які проведенні з 01.05.2014р. 

Департамент соціальної 

політики міської ради 

2015-2021 

роки 

Виконавчий  

комітет 

міської ради 



№ 
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27. 

Забезпечувати безкоштовними ліками громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених 

до категорії 1, 2, учасників ліквідації наслідків аварії  на ЧАЕС, 

віднесених до категорії 3, та потерпілих дітей, що лікуються 

амбулаторно, шляхом відшкодування аптечним установам 

вартості ліків, які надані безоплатно за рецептами лікарів 

Департамент соціальної 

політики міської ради, 

Департамент охорони 

здоров’я, 

МКП «Вінницька міська 

аптека», 

Виконавчий комітет 

міської ради 

2015-2021 

роки 

Виконавчий 

комітет 

міської ради 

28. 

Надання пільги в розмірі 100 відсотків вартості оформлення  

документів на земельні ділянки, які передаються за рішеннями 

міської ради безоплатно у власність сім’ям загиблих (померлих) 

військовослужбовців, які брали участь в проведенні 

антитерористичної операції та/або здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій 

та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення 

операції Об’єднаних сил (ООС) 

Департамент соціальної 

політики міської ради, 

Виконавчий комітет 

міської ради 

2015-2021 

роки 

Виконавчий 

комітет 

міської ради 

29. 

Надавати фінансову підтримку громадським організаціям 

внутрішньо переміщених осіб, які переселилися з тимчасово 

окупованої території України та районів проведення 

антитерористичної операції та/або районів проведення операції 

Об’єднаних сил (ООС), що здійснюють свою діяльність на 

території Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 

Департамент соціальної 

політики міської ради 

2016-2021 

роки 
Міська рада 

30. 

Надавати одноразову матеріальну допомогу в розмірі 50% від 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який 

встановлений на 1 січня бюджетного року, вдовам (вдівцям) 

померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською 

катастрофою 

Департамент соціальної 

політики міської ради 

2016-2021 

роки 

Виконавчий 

комітет 

міської ради 



№ 

п/п 
Заходи Комплексної програми 

Відповідальний 

виконавець 

Термін 

виконання 

Орган, який 

визначає 

порядок 

виконання 

31. 

Надавати пільгу в розмірі 100 відсотків вартості оформлення 

технічної документації та правовстановлюючих документів з 

проведенням державної реєстрації права власності на квартири, 

які передаються за рішеннями виконавчого комітету міської 

ради сім’ям загиблих (померлих) військовослужбовців, які 

брали участь в проведенні антитерористичної операції та/або 

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, що 

здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил 

(ООС) 

Департамент соціальної 

політики міської ради 

2016-2020 

роки 

Виконавчий 

комітет 

міської ради 

32. 

Надавати щомісячну матеріальну грошову допомогу дітям 

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

загинув в ході проведення антитерористичної операції та/або 

здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, що 

здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил 

(ООС), на проїзд в міському електротранспорті та 

автомобільному транспорті загального користування, який 

працює в звичайному режимі руху, в розмірі 200 грн. 

Департамент соціальної 

політики міської ради 

2016-2020 

роки 

Виконавчий 

комітет 

міської ради 

33. 

Надавати соціальну підтримку: 

а) ветеранам війни, особам на яких поширюється чинність 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» (в тому числі учасникам бойових дій в 

Афганістані та особам, які брали безпосередню участь в 

проведенні антитерористичної операції та/або здійсненні 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій 

та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення 

Департамент соціальної 

політики міської ради, 

Департамент правової 

політики та якості 

міської ради 

Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

2016-2021 

роки  

 

Виконавчий 

комітет 

міської ради 



№ 

п/п 
Заходи Комплексної програми 

Відповідальний 

виконавець 

Термін 

виконання 

Орган, який 

визначає 

порядок 

виконання 

операції Об’єднаних сил (ООС), а також сім’ям загиблих 

учасників бойових дій в Афганістані та осіб, які брали участь в 

проведенні антитерористичної операції та/або здійсненні 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій 

та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення 

операції Об’єднаних сил (ООС)); громадянам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи; ветеранам військової 

служби, ветеранам органів внутрішніх справ, членам сімей 

загиблих співробітників органів внутрішніх справ; 

багатодітним сім’ям; ветеранам праці, особам, які мають 

особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, одиноким 

громадянам похилого віку; активістам міської ради ветеранів 

війни та праці; особам з інвалідністю, в тому числі спортсменам 

з інвалідністю та дітям з інвалідністю; іншим малозахищеним 

жителям Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 

до загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, 

професійних свят, ювілеїв, пам’ятних дат, а саме: 

- надавати матеріальну грошову допомогу до 1000 грн.; 

- організовувати безкоштовне харчування (безкоштовні обіди) 

до 300 грн. на особу. 

б) сім’ям загиблих Героїв Небесної Сотні  та сім’ям загиблих 

учасників бойових дій, які брали участь в проведенні 

антитерористичної операції та/або здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій 

та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення 

операції Об’єднаних сил (ООС), яким присвоєно почесне звання 

Герой України, до загальнодержавних та загальноміських свят і 

заходів, професійних свят, ювілеїв, пам’ятних дат, а саме: 

Департамент 

адміністративних послуг 

міської ради 



№ 

п/п 
Заходи Комплексної програми 

Відповідальний 

виконавець 
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виконання 

- надавати матеріальну грошову допомогу до 3 000 грн. 

34. 

Надавати пільги на проїзд в залізничному транспорті 

приміського сполучення жителям Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади, які мають право на 

пільговий проїзд згідно Законів України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус ветеранів 

військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, 

ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх 

соціальний захист», «Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні», «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», «Про охорону дитинства», Постанов Кабінету 

Міністрів України від 17.05.1993р. №354  «Про безплатний 

проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування» та 

від 16.08.1994р. №555 «Про поширення чинності постанови 

Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993р. №354», та 

здійснювати компенсаційні виплати виробничому підрозділу 

Жмеринської дирекції залізничних перевезень регіональної 

філії «Південно-західна залізниця» Публічного акціонерного 

товариства «Українська залізниця», в тому числі на погашення 

кредиторської заборгованості по компенсаційних виплатах за 

пільгові перевезення окремих категорій громадян, яка 

утворилась станом на 01.01.2016 року 

Департамент соціальної 

політики міської ради, 

виробничий підрозділ 

Жмеринської дирекції 

залізничних перевезень 

регіональної філії 

«Південно-західна 

залізниця» Публічного 

акціонерного товариства 

«Українська залізниця»   

2016-2021 

роки 

Виконавчий 

комітет 

міської ради 

35. 

Здійснювати страхування військовослужбовців, які є членами 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади та  

призвані на військову службу за контрактом, від нещасних 

випадків, що можуть статися внаслідок безпосередньої участі в 

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, що 

Відділ з питань 

надзвичайних ситуацій, 

мобілізаційної і 

оборонної роботи та 

режиму секретності 

міської ради,  

2017-2021 

роки 

Виконавчий 

комітет 

міської ради 



№ 
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Заходи Комплексної програми 
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виконання 

здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил 

(ООС) 

Виконавчий комітет 

міської ради 

36. 

Надавати муніципальну пільгу демобілізованим 

військовослужбовцям, які брали участь в проведенні 

антитерористичної операції та/або здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій 

та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення 

операції Об’єднаних сил (ООС), на медичні стоматологічні 

послуги із ортопедичної стоматологічної допомоги та інших 

необхідних для забезпечення її проведення стоматологічних 

послуг, тарифи на які погоджені рішеннями виконавчого 

комітету міської ради, на суму, що не перевищує 15 000 грн. на 

одного пільговика 

Департаменти міської 

ради: 

соціальної політики, 

охорони здоров'я; 

МКП «Медичний 

стоматологічний центр» 

2018-2021 

роки 

Виконавчий 

комітет 

міської ради 

37. 

Проводити безоплатний капітальний ремонт власних житлових 

будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу згідно із 

Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту 

ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» та 

«Про жертви нацистських переслідувань», за рахунок коштів  

бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 

один раз на десять років 

Департамент соціальної 

політики міської ради 

2017-2021 

роки 

Виконавчий 

комітет 

міської ради 

38. 

Надати фінансову підтримку Вінницькій обласній організації 

Українського товариства глухих (УТОГ) на проведення 

капітального ремонту приміщення організації за адресою м. 

Вінниця, вул. Брацлавська,121. 

    Для реалізації зазначеного заходу передбачити субвенцію з 

бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 

обласному бюджету Вінницької області на надання фінансової 

Департамент соціальної 

політики міської ради 
2019 рік  

nau://ukr/3551-12/
nau://ukr/3551-12/
nau://ukr/3721-12/
nau://ukr/3721-12/
nau://ukr/1584-14/
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виконання 

підтримки Вінницькій обласній організації Українського 

товариства глухих (УТОГ) на проведення капітального ремонту 

приміщення організації за адресою м. Вінниця, вул. 

Брацлавська,121. 

 

39. 

Надавати пільги на проїзд у міському електротранспорті та 

автомобільному транспорті загального користування, який 

працює в звичайному режимі руху, шляхом надання 

електронного квитка, який розміщується на персоналізованій 

картці (пільгова), що видається безкоштовно, для наступних 

категорій громадян:  

- учасники бойових дій;  

- особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них 

особи; 

 - ветерани військової служби;  

- ветерани органів внутрішніх справ; 

 - ветерани Національної поліції; 

 - ветерани податкової міліції; 

 - ветерани державної пожежної охорони; 

 - ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України; 

- ветерани служби цивільного захисту;  

- ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту 

інформації України;  

- реабілітовані особи, які отримали інвалідність внаслідок 

репресій або є пенсіонерами; 

 - колишні неповнолітні в'язні концентраційних таборів, гетто, 

інших місць примусового тримання;  

- колишні малолітні в'язні концентраційних таборів, гетто та 

інших місць примусового тримання, визнані особами з 

інвалідністю;  

Департамент соціальної 

політики міської ради, 

комунальне 

підприємство 

«Вінницякартсервіс», 

комунальне 

підприємство 

«Вінницька транспортна 

компанія» 

2020-2021 

роки 

Виконавчий 

комітет 

міської ради 
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- особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

віднесені до категорії 1; 

 - учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 

віднесені до категорії 2;  

- діти віком від шести років, потерпілі від Чорнобильської 

катастрофи, яким встановлено інвалідність, пов’язану з 

Чорнобильською катастрофою;  

- особи з інвалідністю І групи та особи, які їх супроводжують*; 

- особи з інвалідністю ІІ групи; - особи з інвалідністю ІІІ групи; 

- діти з інвалідністю та особи, які їх супроводжують*;  

- діти віком від шести років з багатодітних сімей; 

 - батьки військовослужбовців, які загинули чи померли або 

пропали безвісти під час проходження військової служби; 

 - пенсіонери за віком; 

 - члени сімей (батьки, вдови (вдівці) та діти, віком від шести 

років) загиблих учасників бойових дій в Афганістані в період з 

квітня 1978 року по грудень 1989 року, загиблих 

військовослужбовців, які брали участь в проведенні 

антитерористичної операції та/або здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій 

та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення 

операції Об’єднаних сил (ООС), та загиблих Героїв України; 

- батьки 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 (з 2021 

року) 

 * Примітка: особам, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи або 

дітей з інвалідністю (не більше однієї особи, яка супроводжує особу з 

інвалідністю I групи або дитину з інвалідністю) окрема персоналізована 



№ 

п/п 
Заходи Комплексної програми 

Відповідальний 

виконавець 

Термін 

виконання 

Орган, який 

визначає 

порядок 

виконання 
картка на пільговий проїзд не видається. Право на пільговий проїзд для 

такої категорії громадян забезпечується шляхом реєстрації проїзду за 

персоналізованими картками осіб з інвалідністю І групи та дітей з 

інвалідністю. 

40. 

Проведення роботи, яка направлена на забезпечення житлом 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та 

осіб з їх числа, за рахунок субвенції з державного бюджету, в 

тому числі шляхом виплати грошової компенсації за належні 

для отримання житлові приміщення для зазначеної категорії 

осіб відповідно до чинного законодавства. 

По окремих видатках, пов’язаних із забезпеченням дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа 

житлом, які відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 15.11.2017р. №877 (зі змінами) здійснюються з 

місцевих бюджетів, направляти кошти бюджету Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади, в тому числі на: 

оплату частини вартості житла, яка перевищує граничний обсяг 

грошової компенсації, обрахований згідно визначених в 

постанові нормативів, оплату оформлення права власності на 

житло, сплату передбачених законодавством податків 

 

Департамент соціальної 

політики міської ради, 

Вінницький міський 

центр соціальних служб, 

Служба у справах дітей 

2019-2021 

роки 

Кабінет 

Міністрів 

України 

(постанова від 

15.11.2017р. 

№877, зі 

змінами)   

41. 

Надавати пільгу на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту 

України і назад залізничним або автомобільним транспортом, 

жителям Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, 

які мають право на таку пільгу згідно Закону України «Про 

статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи», а саме: 

- у розмірі 100% вартості проїзду - особам, постраждалим 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до 

категорії 1; 

Департамент соціальної 

політики міської ради 
2020-2021 

роки 

Виконавчий 

комітет 

міської ради 



№ 

п/п 
Заходи Комплексної програми 

Відповідальний 

виконавець 

Термін 

виконання 

Орган, який 

визначає 

порядок 

виконання 

- у розмірі 50% вартості проїзду - особам, постраждалим 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до 

категорії 2. 

42. 

Надавати щомісячну соціальну матеріальну допомогу 

(щомісячну муніципальну доплату до пенсійних виплат, 

окремих державних соціальних допомог) в розмірі від 100 до 

500 грн. окремим категоріям громадян Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади, а саме: 

- непрацюючим пенсіонерам, розмір пенсійних виплат яких 

(з урахуванням всіх надбавок, підвищень, додаткових пенсій, 

цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед 

Україною та інших доплат, встановлених законодавством) не 

перевищує 2000 грн.; 

-  непрацюючим особам, які є одержувачами державної 

соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та 

особам з інвалідністю; 

- непрацюючим особам з інвалідністю з дитинства , які є 

одержувачами державної соціальної допомоги особам з 

інвалідністю з дитинства в розмірі , що не перевищує 2000 грн.; 

- особам, що  здійснюють догляд за тяжкохворою дитиною, 

які є одержувачами допомоги відповідно до розділу V-Б Закону 

України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»; 

- особам, які отримують допомогу на дітей з інвалідністю 

віком до 18 років підгрупи «А» відповідно до чинного 

законодавства 

Департамент соціальної 

політики міської ради 

липень - 

грудень 

2020 року 

Міська рада 



№ 

п/п 
Заходи Комплексної програми 

Відповідальний 

виконавець 

Термін 

виконання 

Орган, який 

визначає 

порядок 

виконання 

43 

Надавати щомісячну матеріальну грошову допомогу членам 

сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали 

участь в проведенні антитерористичної операції та/або 

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, що 

здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил 

(ООС), членам сімей загиблих Героїв Небесної Сотні, в розмірі 

1 000 грн. на особу 

Департамент соціальної 

політики міської ради 
2020-2021 

роки 

Виконавчий 

комітет 

міської ради 

 

 

6.2.  Підвищення рівня та якості життя багатодітних сімей Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

п/п 
Заходи Комплексної програми 

Відповідальний 

виконавець 

Термін 

виконання 

1. 

Забезпечувати підготовку клопотань щодо присвоєння почесного звання 

України «Мати-героїня» для матерів, які народили та виховали п’ятеро та 

більше дітей до восьмирічного віку. 

Проводити урочисте вітання жінок, яким присвоєно почесне звання 

України «Мати-героїня» 

Департамент соціальної 

політики міської ради, 

Виконавчий комітет міської 

ради 

2015-2021 

роки 

2. Організовувати відпочинок та оздоровлення дітей з багатодітних сімей 
Департамент освіти міської 

ради 

2015-2021 

роки 

3. 

Сприяти забезпеченню дітей з багатодітних сімей, в яких виховується 

п’ятеро і більше дітей, і які закінчують навчання у вищих навчальних 

закладах (денна форма) першим робочим місцем 

Виконавчі органи  міської 

ради, 

Вінницький міський центр 

зайнятості 

2015-2021 

роки 



№ 

п/п 
Заходи Комплексної програми 

Відповідальний 

виконавець 

Термін 

виконання 

4. 

Проводити обстеження матеріально-побутових умов проживання 

багатодітних сімей та створити банк даних про становище дітей, які 

перебувають в особливо складних морально-психологічних умовах життя. 

Вживати заходи щодо поліпшення  умов проживання  таких дітей  

Департамент соціальної 

політики міської ради, 

Вінницький міський центр 

соціальних служб, 

Служба у справах дітей 

2015-2021 

роки 

5. 

Сприяти інформаційно-просвітницькій роботі з питань запобігання 

насильству в багатодітній сім'ї, застосовувати сучасні форми та методи 

роботи з особами, які вчинили домашнє насильство, та їх жертвами 

Департамент соціальної 

політики міської ради; 

Вінницький міський центр 

соціальних служб  

2015-2021 

роки 

6. 

Організовувати цикли «круглих столів», бесіди для молодих сімей з 

питань прав і обов’язків подружжя, відповідальності батьків за виховання 

дітей, традицій української родини і моральних цінностей сім’ї 

Департамент соціальної 

політики міської ради, 

Вінницький міський центр 

соціальних служб, 

БФ «Подільська громада» 

(за згодою), 

Громадські організації      

(за згодою) 

2015-2021 

роки 

7. 

Проводити фестивалі сімейної творчості, вечори-вшанування 

професійних династій, які спрямовані на родинно-сімейне виховання, 

пропаганду українських традицій подружнього життя 

Департамент соціальної 

політики міської ради, 

Вінницький міський центр 

соціальних служб, 

БФ «Подільська громада» 

(за згодою), 

2015-2021 

роки 



№ 

п/п 
Заходи Комплексної програми 

Відповідальний 

виконавець 

Термін 

виконання 

Громадські організації       

(за згодою) 

8. 

Організовувати та проводити соціально-культурні, інформаційно-освітні 

заходи для багатодітних сімей до Міжнародного жіночого дня 8 березня, 

Пасхальних свят, Міжнародного дня сім’ї, Дня матері, Дня родини, Дня 

знань, новорічно-різдвяних свят, інше. 

При потребі здійснювати нагородження учасників заходів – членів 

багатодітних сімей,  грамотами, призами та подарунками 

Департамент соціальної 

політики  міської ради, 

Вінницький міський центр 

соціальних служб, 

Громадські організації            

(за згодою) 

2017-2021 

роки 

9. 
Сприяти наданню гуманітарної та благодійної допомоги для багатодітних 

сімей, які знаходяться в скрутному матеріальному  становищі 

Департамент соціальної 

політики міської ради, 

Вінницький міський центр 

соціальних служб, 

Служба у справах дітей 

2015-2021 

роки 

10. 

Залучати благодійні кошти підприємств, установ та організацій, з метою 

надання допомоги багатодітним родинам, які перебувають в складних 

життєвих обставинах, шляхом придбання та  безкоштовної передачі 

відповідно до першочергових потреб родин: побутової техніки, 

комплектів спальної білизни,  а також шкільного приладдя, одягу і взуття 

для дітей (в тому числі за пропозицією Міжвідомчої ради з питань сім’ї, 

гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильства у 

сім’ї та протидії торгівлі людьми) 

Виконавчий комітет міської 

ради, 

Департамент соціальної 

політики міської ради, 

БФ «Подільська громада» 

(за згодою) 

2015-2021 

роки 

11. 

Здійснювати нагородження грамотами, цінними подарунками, преміями 

багатодітних матерів, враховуючи їх вагомий внесок у виховання дітей, 

формування у них високих духовних і моральних якостей, за поданням 

громадян, трудових колективів підприємств, установ, громадських 

організацій до Міжнародного жіночого дня 8 березня, Дня матері та 

Міжнародного дня сім’ї 

Виконавчий комітет міської 

ради, 

Департамент соціальної 

політики міської ради 

2015-2021 

роки 



№ 

п/п 
Заходи Комплексної програми 

Відповідальний 

виконавець 

Термін 

виконання 

12. 
Сприяти реалізації проектів та заходів громадських організацій та 

об’єднань щодо підтримки багатодітних родин 

Департамент соціальної 

політики міської ради, 

Вінницький міський центр 

соціальних служб, 

БФ «Подільська громада» 

(за згодою), 

Громадські організації       

(за згодою) 

2015-2021 

роки 

13. 

Проводити просвітницьку роботу через засоби масової інформації з 

роз'яснення права багатодітної сім'ї на державну підтримку, в тому числі 

у сфері соціального забезпечення, охорони здоров'я, освіти, а також у   

розв'язанні правових, медичних, економічних, психологічних та 

педагогічних проблем сімейних відносин 

Департамент у справах ЗМІ 

та зв’язків з громадськістю, 

Департамент соціальної 

політики міської ради, 

Департамент охорони 

здоров’я, 

Департамент освіти, 

Вінницький міський центр 

соціальних служб, 

БФ «Подільська громада» 

(за згодою), 

Громадські організації       

(за згодою) 

2015-2021 

роки 

 

 

 

 

 

 



6.3.  Соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) громадян похилого віку 

та повнолітніх громадян з інвалідністю 

№ 

з/п 
Заходи Комплексної  програми Відповідальні виконавці 

Термін 

виконання 

1. Забезпечувати реалізацію соціальної політики щодо надання соціальних 

послуг громадянам похилого віку та громадянам з інвалідністю 

Департамент соціальної 

політики міської ради, 

Територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)   

2015-2021 роки 

2. Вивчати, планувати та надавати соціальні послуги громадянам 

похилого віку та громадянам з інвалідністю відповідно до потреб 

адміністративно-територіальної одиниці 

Територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)  

2015-2021 роки 

3. Забезпечувати широке інформування населення про надання соціальних 

послуг, зокрема шляхом організації розповсюдження соціальної 

реклами, інформаційних листів, проведення роз’яснювальної роботи, 

виступів у засобах масової інформації 

Територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)  

2015-2021 роки 

4. Співпрацювати з громадськими об’єднаннями, благодійними та 

релігійними організаціями з метою надання соціальних послуг 

Територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)  

2015-2021 роки 

5. Вивчати досвід міст України та європейських країн з питань організації 

та надання соціальних послуг 
Територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)  

2015-2021 роки 

6. Проводити щорічний моніторинг та внутрішню оцінку якості надання 

соціальних послуг Територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)  

2015-2021 роки 



№ 

з/п 
Заходи Комплексної  програми Відповідальні виконавці 

Термін 

виконання 

7. Забезпечувати функціонування Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)  
Департамент соціальної 

політики міської ради, 

Територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)  

2015-2021 роки 

8. Забезпечувати в Територіальному центрі соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) в обсягах, визначених державними 

стандартами, безоплатне надання соціальних послуг: 

У відділенні соціальної допомоги вдома: 

 одиноким громадянам (не мають рідних, що повинні забезпечити їм 

догляд і допомогу), які не здатні до самообслуговування у зв’язку з 

частковою  втратою рухової активності (мають III, IV, V групи рухової 

активності) та потребують сторонньої допомоги, надання  соціальних 

послуг в домашніх умовах згідно з  медичним висновком, а саме:  

 похилого віку;  

 особам з інвалідністю (які досягли 18-річного віку), крім осіб з 

інвалідністю внаслідок нещасного випадку на виробництві або 

професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу на 

постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне 

медичне  обслуговування відповідно до Закону України «Про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 

нещасного  випадку на виробництві та професійного захворювання, 

які спричинили втрату працездатності»;  

 хворим (з числа одиноких осіб працездатного віку на період до 

встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці); 

 вищезазначеним громадянам, які мають рідних, що повинні 

забезпечити їм догляд і допомогу, якщо такі рідні належать до 

малозабезпечених і отримують державну соціальну допомогу в 

установленому законодавством порядку, є залежними від 

Департамент соціальної 

політики міської ради 

 

Територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

 

Комісія по звільненню 

громадян від плати за 

соціальне обслуговування 

(надання соціальних послуг), 

що надаються Територіальним 

центром соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг)  

 

 

 

 

 

 

2015-2021 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

з/п 
Заходи Комплексної  програми Відповідальні виконавці 

Термін 

виконання 

психоактивних речовин, алкоголю, перебувають у місцях позбавлення 

волі, приймають участь в проведенні антитерористичної операції 

та/або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом 

проведення операції Об’єднаних сил (ООС); є зниклими безвісті або 

знаходяться в розшуку (місце проживання невідоме), за умови 

прийняття Комісією по звільненню громадян від плати за соціальне 

обслуговування (надання соціальних послуг), яка утворена 

виконавчим комітетом Вінницької міської ради, відповідного рішення 

про звільнення від плати за надання соціальних послуг.  

У відділенні денного перебування: 

 громадянам похилого віку, особам з інвалідністю (які досягли 18-

річного віку), що частково втратили здатність до самообслуговування, 

незалежно від наявності в них рідних, які повинні забезпечити їм догляд 

та допомогу, але за умови, що середньомісячний сукупний дохід їх сімей 

не перевищує 3-ох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. 

У відділенні організації надання адресної натуральної та грошової 

допомоги: 

 громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з 

похилим віком, хворобою, інвалідністю і не мають рідних, які повинні 

забезпечити їм догляд і допомогу, або рідні є громадянами похилого 

віку чи визнані особами з інвалідністю в установленому порядку;  

 іншим громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим (з 

числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи 

інвалідності, але не більш як чотири місяці), які мають на своєму 

утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, 

осіб з інвалідністю, за умови, що середньомісячний сукупний дохід їх 

сімей нижчий ніж 1,5 прожиткового мінімуму для сім'ї; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

з/п 
Заходи Комплексної  програми Відповідальні виконавці 

Термін 

виконання 

 громадянам, які перебувають у складній  життєвій ситуації у 

зв'язку з безробіттям (і  зареєстровані в державній  службі зайнятості як 

такі, що шукають роботу), стихійним лихом, катастрофою (і мають на 

своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, 

осіб  похилого віку, осіб з інвалідністю), якщо середньомісячний 

сукупний дохід їх сімей  нижчий ніж прожитковий мінімум для сім'ї; 

 внутрішньо переміщеним особам 

9. Забезпечувати адресність та індивідуальний підхід в наданні соціальних 

послуг відділенням соціальної допомоги вдома Територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)  

2015-2021 роки 

10. Забезпечувати проходження щорічного медичного огляду працівників 

та робітників, які надають соціальні послуги.  

Забезпечувати робітників, які надають соціальні послуги у відділенні 

соціальної допомоги вдома, проїзними квитками та спецодягом 

Територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)  

2015-2021 роки 

11. Забезпечувати роботу мультидисциплінарної бригади по 

обслуговуванню жителів населених пунктів, що входять до складу 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, та збільшувати 

кількість громадян, які користуються її послугами 

Територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)  

2015-2021 роки 

12. Надавати у відділенні денного перебування послуги соціальної 

адаптації, консультування, представництва інтересів, соціальної 

профілактики, посередництва (медіації)  

Територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)  

2015-2021 роки 

13. Забезпечувати шляхом залучення громадських об’єднань, волонтерів 

функціонування факультетів «Університету третього віку»: 

комп’ютерної грамотності, англійської мови, правознавства, духовного 

розвитку, краєзнавства, здорового способу життя та інших 

Територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)  

2015-2021 роки 



№ 

з/п 
Заходи Комплексної  програми Відповідальні виконавці 

Термін 

виконання 

14. Реалізувати проект «Пенсія-не привід сумувати вдома наодинці, разом 

до навчання та відпочинку». Придбати за рахунок коштів передбачених 

в міському бюджеті на реалізацію проекту меблі та обладнання у 

відділення денного перебування з метою сприяння розвитку 

різнобічних інтересів, організації дозвілля і відпочинку людей похилого 

віку, осіб з інвалідністю (які досягли 18-річного віку), що частково 

втратили здатність до самообслуговування  

Територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)  

2016 рік 

15 Реалізувати проект «Активне дозвілля». Придбати за рахунок коштів 

передбачених в бюджеті ВМОТГ на реалізацію проекту спортивний 

інвентар та обладнання  у відділення денного перебування з метою 

створення умов для активного дозвілля громадян похилого віку та осіб з 

інвалідністю (які досягли 18-річного віку), що частково втратили 

здатність до самообслуговування 

Територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

Департамент соціальної 

політики міської ради  

2019 рік 

16. Проводити з метою організації денної зайнятості та дозвілля осіб 

похилого віку та громадян з інвалідністю практичні заняття, лекції, 

семінари-практикуми (майстер-класи), в тому числі з трудової 

адаптації, забезпечення їх проведення необхідними витратними 

матеріалами 

Територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)  

2017-2021роки 

17. Забезпечувати шляхом залучення громадських об’єднань, волонтерів 

проведення майстер-класів з народних ремесел Вінниччини для 

задоволення культурних потреб літніх людей 

Територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)  

2015-2021 роки 

18. Проводити різнопланові святкові заходи, спрямовані на організацію 

дозвілля та спілкування літніх людей та громадян з інвалідністю 

Департамент соціальної 

політики міської ради, 

Територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)  

2015-2021 роки 



№ 

з/п 
Заходи Комплексної  програми Відповідальні виконавці 

Термін 

виконання 

19. Забезпечувати надання різних видів натуральної допомоги громадянам 

з невисоким рівнем доходів у відділенні організації надання грошової 

та натуральної допомоги 

Територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)  

2015-2021 роки 

20. Утворювати у складі територіального центру за рішеннями Вінницької 

міської ради додатково друге відділення організації надання адресної 

натуральної та грошової допомоги за умови наявності на 

обслуговуванні в територіальному центрі більше як 2000 громадян, які 

мають право на безоплатне отримання адресної натуральної та грошової 

допомоги 

Департамент соціальної 

політики міської ради, 

Територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)  

2015-2021 роки 

21. Забезпечувати своєчасне наповнення електронної бази даних АІС 

«Наша сім’я» 

Територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)  

2015-2021 роки 

22. Співпрацювати з організаціями та підприємствами різних форм 

власності, благодійними фондами та організаціями для залучення 

благодійної допомоги для громадян з невисоким рівнем доходів 

Територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)  

2015-2021 роки 

23. Проводити навчання працівників територіального центру з метою 

підвищення їх кваліфікації та запобігання професійного вигорання Територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)  

2015-2021 роки 

24. Проводити конкурс «Кращий соціальний робітник» для підвищення 

престижу цієї професії 
Територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)  

2015-2021 роки 

25. Утримувати в належному стані адміністративну будівлю по вул. 

Соборній, 50, яка знаходиться на балансі Територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)  

2015-2021 роки 



№ 

з/п 
Заходи Комплексної  програми Відповідальні виконавці 

Термін 

виконання 

26. Створити у складі територіального центру, за рішенням Вінницької 

міської ради, структурний підрозділ Муніципальна служба супроводу 

осіб з інвалідністю по зору І групи для безоплатного надання соціальної 

послуги з супроводження особам з інвалідністю по зору І групи 

незалежно від рівня доходу цих осіб та наявності в них рідних, які 

зобов’язані забезпечити їм догляд і допомогу  

Територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

Департамент соціальної 

політики міської ради 

2018-2021 роки 

27. Залучати громадян похилого віку до заходів, спрямованих на 

підвищення  їх соціальної активності (форумів, в тому числі 

міжнародних та всеукраїнських, фестивалів, навчальних тренінгів, 

майстер-класів, конкурсів, інше).  

 

Департамент соціальної 

політики міської ради, 

Територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг 

2020 -2021 роки 

28 Реалізовувати проект «Старість в радість – залишаймося активними і 

після 60», який є переможцем конкурсу «Бюджет громадських ініціатив 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади» у 2019 році.  

З метою популяризації здорового способу життя серед громадян 

похилого віку шляхом залучення їх до активного відпочинку – їзді на 

велосипеді, придбати абонементи велопрокату для отримувачів 

соціальних послуг  відділення денного перебування територіального 

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), які 

бажають залучитися до реалізації проекту.  

Територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

Департамент соціальної 

політики міської ради  

2020 рік 

29. Створити  у складі Територіального центру, за рішенням Вінницької 

міської ради, структурний підрозділ Пункт прокату технічних та інших 

засобів реабілітації для жителів Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади. 

Територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 
2020-2021 роки 

 

 
 

 

 

 

 



6.4.  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/п 
Заходи  Комплексної  програми Відповідальні виконавці 

Термін 

виконання 

1. 
Забезпечити функціонування Вінницького міського центру соціальних 

служб. 

Департамент соціальної 

політики міської ради 
2020-2021 роки 

2. 

Проводити соціально-профілактичну роботу на території Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади, спрямовану на запобігання 

потраплянню у складні життєві обставини осіб та сімей з дітьми. 

Вінницький міський центр 

соціальних служб 
2020-2021 роки 

3. 

Надавати відповідно до державних стандартів соціальних послуг в 

межах завдань діяльності Центру: 

1. за рахунок бюджетних коштів: 

а) соціальні послуги незалежно від доходу отримувача соціальних 

послуг: 

 особам, які постраждали від торгівлі людьми і отримують соціальну 

допомогу відповідно до законодавства у сфері протидії торгівлі 

людьми; 

 особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства 

за ознакою статті; 

 дітям з інвалідністю; 

 особам з інвалідністю I групи; 

 дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам 

з їх числа віком до 23 років; 

 сім’ям опікунів, піклувальників, прийомним сім’ям, дитячим 

будинкам сімейного типу, сім’ям патронатних вихователів; 

 дітям, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі 

перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади 

розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, 

онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, 

Вінницький міський центр 

соціальних служб 

 

 

2020-2021 роки 



№ 

з/п 
Заходи  Комплексної  програми Відповідальні виконавці 

Термін 

виконання 

тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежні), 

гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які 

отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, 

потребують паліативної допомоги. Перелік зазначених тяжких 

захворювань, розладів, травм, станів дітей, яким не встановлено 

інвалідність, затверджує Кабінет Міністрів України. 

б) всім категоріям осіб соціальні послуги:  

 інформування; 

 консультування; 

 надання притулку; 

 представництва інтересів; 

 перекладу жестовою мовою; 

 кризового та екстреного втручання. 

в) соціальні послуги отримувачам соціальних послуг, крім зазначених в 

підпункті а) цього пункту, середньомісячний сукупний дохід, яких 

становить менше двох прожиткових мінімумів для відповідної 

категорії осіб. 

2. З установленням диференційованої плати в порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України, надаються соціальні послуги отримувачам 

соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує 

два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові 

мінімуми для відповідної категорії осіб. 

3. За рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб надаються 

соціальні послуги: 

а) отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний 

дохід яких перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної 

категорії осіб; 



№ 

з/п 
Заходи  Комплексної  програми Відповідальні виконавці 

Термін 

виконання 

б) понад обсяги, визначені державним стандартом соціальних 

послуг. 

Розмір плати за соціальні послуги визначає Вінницький міський 

центр соціальних служб залежно від змісту та обсягу послуг, що 

надаються та затверджує його директор. Тарифи на соціальні послуги 

щороку затверджуються виконавчим комітетом міської ради. 

4. Проводити моніторинг та оцінювання якості наданих соціальних послуг 
Вінницький міський центр 

соціальних служб 
2020-2021 роки 

5. Організовувати роботу відділення соціальної роботи у громаді. 
Вінницький міський центр 

соціальних служб 
2020-2021 роки 

6. 

Організовувати у відділенні соціальної роботи у громаді роботу денної 

служби, що забезпечує соціальний супровід сімей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, прийомних сімей, дитячих будинків 

сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників та усиновлювачів. 

Вінницький міський центр 

соціальних служб 2020-2021 роки 

7. 

Організовувати у відділенні соціальної роботи у громаді роботу у 

пологових стаціонарах, жіночих консультаціях та будинках дитини 

стаціонарної служби, що здійснює діяльність  із запобігання відмовам від 

новонароджених дітей. 

Забезпечити діяльність «Школи подружнього життя» та «Школи 

відповідального батьківства», які виконують профілактично-

просвітницьку функцію серед молоді та дорослих, з метою збереження 

сімей та попередженню ризиків відмов від дітей. 

Вінницький міський центр 

соціальних служб 
2020-2021 роки 

8. 

Організовувати у відділенні соціальної роботи у громаді роботу денної 

служби, що забезпечує соціально-психологічну підтримку внутрішньо 

переміщених осіб, учасників антитерористичної операції, осіб, які брали 

участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях і членів їх сімей. 

Вінницький міський центр 

соціальних служб 

 

Громадські організації                         

(за згодою) 

2020-2021 роки 



№ 

з/п 
Заходи  Комплексної  програми Відповідальні виконавці 

Термін 

виконання 

Здійснювати соціальну адаптацію учасників антитерористичної операції, 

осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях шляхом: 

 надання індивідуальних та групових консультацій; 

 організації та проведення «груп взаємодопомоги»; 

 проведення тренінгових занять в рамках «Подолання наслідків 

посттравматичного стресового розладу»; 

 проведення короткострокових психологічних тренінгів з 

залученням  громадських організацій. 

Проводити з зазначеними категоріями осіб і членами їх сімей соціально 

спрямовані заходи. При потребі здійснювати нагородження учасників 

заходів. 

9. 

Здійснювати соціальну та психологічну адаптацію дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа з метою 

підготовки до самостійного життя. 

Вінницький міський центр 

соціальних служб 
2020-2021 роки 

10. 

Організовувати здійснення наставництва над дитиною, яка проживає у 

закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, 

іншому закладі для дітей. 

Вінницький міський центр 

соціальних служб 
2020-2021 роки 

11. 

Сприяти створенню прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу 

та сімей патронатного вихователя, здійснення їх соціального супроводу. 

Інформування жителів Вінницької міської ТГ про сімейні форми 

виховання та проведення попереднього відбору кандидатів у прийомні 

батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі. 

Вінницький міський центр 

соціальних служб, 

Служба у справах дітей, 

Департамент соціальної 

політики міської ради 

2020-2021 роки 

12. 

Організовувати у відділенні соціальної роботи у громаді роботу денної 

служби, що забезпечує соціальний патронаж дітей і молодих людей, які 

перебувають у конфлікті із законом. Проводити профілактичні заходи з 

дітьми та молоддю, які перебувають на обліку у ювенальній превенції, 

Вінницький міський центр 

соціальних служб 2020-2021 роки 



№ 
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Термін 

виконання 

або засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, звільнені 

від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково. 

13. 
Складати оцінку потреб та план реабілітації осіб, які постраждали від 

торгівлі людьми. 

Вінницький міський центр 

соціальних служб 2020-2021 роки 

14. 

Здійснювати відповідно до державних стандартів  соціальних послуг 

соціальну інтеграцію та реінтеграцію внутрішньо переміщених осіб, 

осіб, які постраждалі від торгівлі людьми, бездомних осіб. 

Вінницький міський центр 

соціальних служб, 

Громадські організації                         

(за згодою), 

Суб’єкти системи надання 

соціальних послуг 

2020-2021 роки 

15. 
Сприяти інформаційно-просвітницькій роботі Громадського 

представництва Уповноважених з прав дітей (дитячих омбудсменів). 

Вінницький міський центр 

соціальних служб, 

Служба у справах дітей, 

Департамент освіти 

2020-2021 роки 

16. 

Проводити інформаційно-профілактичні заходи, соціально-психологічні 

тренінги, спрямовані на формування здорового способу життя; 

збереження репродуктивного здоров’я; запобігання тютюнопалінню, 

вживанню алкоголю, наркотиків; профілактику ВІЛ/СНІД, ІПСШ, 

асоціальної, девіантної поведінки; запобігання соціального сирітства, 

торгівлі людьми, асоціальної поведінки та насильства в сімейному, 

дитячому та молодіжному середовищі; підготовку молоді до 

самостійного життя, формування навичок партнерського спілкування, 

креативності, розвитку особистості. 

Вінницький міський центр 

соціальних служб, 

Департамент освіти 

2020-2021 роки 
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17. 

Впроваджувати новітні соціальні технології, спрямовані на 

недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин 

сім’ями, дітьми та молоддю; здійснювати профілактичні заходи у 

навчальних закладах розташованих на території Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади. 

Вінницький міський центр 

соціальних служб, 

Громадські організації                         

(за згодою) 

2020-2021 роки 

18. 

Організовувати заходи до пам’ятних та тематичних дат, в т.ч.: День 

боротьби з тютюнопалінням, Всесвітній день боротьби зі СНІДом, 

Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками й їхнім 

незаконним обігом, інші. 

Вінницький міський центр 

соціальних служб 

Громадські організації                             

(за згодою) 

2020-2021 роки 

19. 

Організовувати соціально-спрямовані заходи для дітей та молоді з 

функціональними обмеженнями: «Повір у себе», «Маленькі 

спортсмени», «Я і мої права», до Міжнародного дня людей з 

інвалідністю, інші. 

При потребі здійснювати нагородження учасників заходів - дітей та 

молодь з функціональними обмеженнями, грамотами, призами та 

подарунками. 

Вінницький міський центр 

соціальних служб, 

Громадські організації                             

(за згодою) 

2020-2021 роки 

20. 

Проводити акції за міжнародною програмою «Special Olympics», 

спрямовані на соціальну підтримку дітей  та молоді з інтелектуальною 

недостатністю. 

Вінницький міський центр 

соціальних служб, 

Громадські організації                             

(за згодою) 

2020-2021 роки 

21. 

Здійснювати взаємодію з суб’єктами системи надання соціальних 

послуг, а також з органами, установами, закладами, фізичними особами 

- підприємцями, які у відповідній адміністративно-територіальній 

одиниці в межах своєї компетенції надають допомогу вразливим групам 

населення та особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, та/або забезпечують їх захист. 

Вінницький міський центр 

соціальних служб 2020-2021 роки 



№ 
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22. 

Сприяти діяльності гутртка «English club», спрямованої на соціальну 

підтримку дітей та молоді, що знаходяться в складних життєвих 

обставинах. 

Вінницький міський центр 

соціальних служб, 

Громадські організації                    

(за згодою) 

2020-2021 роки 

23. 

Організовувати роботу «Школи волонтерів» – забезпечувати 

теоретичною та практичною підготовкою волонтерів до реалізації 

соціальних програм. 

Вінницький міський центр 

соціальних служб 
2020-2021 роки 

24. 

Залучати волонтерів з числа студентів спеціальностей «Соціальна 

робота» та «Психологія» до участі у міських масових профілактичних 

акціях («Молодь Вінниці – за життя без СНІД», «День боротьби з 

незаконним обігом наркотиків», «Футбол проти наркотиків», тощо). 

Вінницький міський центр 

соціальних служб 
2020-2021 роки 

25. 

Здійснювати заходи щодо запобігання домашньому насильству, що 

спрямовані на підвищення рівня обізнаності суспільства щодо форм, 

причин і наслідків домашнього насильства, формування нетерпимого 

ставлення до насильницької моделі поведінки у приватних стосунках, 

небайдужого ставлення до постраждалих осіб, насамперед до 

постраждалих дітей, викорінення дискримінаційних уявлень про 

соціальні ролі та обов’язки жінок і чоловіків, а також будь-яких звичаїв 

і традицій, що на них ґрунтуються. 

Вінницький міський центр 

соціальних служб 
2020-2021 роки 

26. 

Забезпечити роботу Мобільної бригади соціально-психологічної 

допомоги особам, які постраждали від домашнього насилля та/або за 

ознакою статі, метою якої є надання соціально-психологічної допомоги 

постраждалим особам, зокрема соціальних послуг з консультування, 

кризового та екстреного втручання, соціальної профілактики відповідно 

до їх потреб. 

Вінницький міський центр 

соціальних служб, 

Суб’єкти, що здійснюють 

заходи у сфері запобігання та 

протидії насильству 

(за згодою) 

2020-2021 роки 



№ 
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Термін 

виконання 

27. 

Створити та забезпечити роботу Денного центру соціально-

психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього 

насильства та/або насильства за ознакою статі для надання комплексної 

соціально-психологічної та первинної правової допомоги, а також 

соціальних послуг постраждалим особам, у тому числі у випадках, коли 

такі особи звернулися разом із дитиною, та для забезпечення їм (за 

потреби) можливості короткострокового або цілодобового перебування 

у спеціально обладнаному при денному центрі приміщенні, що 

забезпечене комунальними послугами і призначене для надання 

постраждалим особам, які звернулися до такого центру, послуг 

короткострокового або цілодобового перебування (“кризова кімната”). 

Вінницький міський центр 

соціальних служб, 

Суб’єкти, що здійснюють 

заходи у сфері запобігання та 

протидії насильству 

(за згодою) 

Фонд ООН у галузі 

народонаселення в Україні 

2020-2021 роки 

28. 
Організовувати роботу та внесення відомостей до Єдиного міського 

реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі. 

Департамент соціальної 

політики міської ради, 

Вінницький міський центр 

соціальних служб, 

Суб’єкти, що здійснюють 

заходи у сфері запобігання та 

протидії насильству 

(за згодою) 

Фонд ООН у галузі 

народонаселення в Україні 

2020-2021 роки 

29. 

Організовувати роботу та внесення відомостей до Реєстру надавачів та 

отримувачів соціальних послуг. 

Проведення моніторингу та оцінювання якості наданих ними соціальних 

послуг. 

Вінницький міський центр 

соціальних служб 2020-2021 роки 



8. ЗВ'ЯЗОК  КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ ЗІ СТРАТЕГІЧНИМИ 

ДОКУМЕНТАМИ РОЗВИТКУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ  

ТЕРИТОРАЛЬІНОЇ ГРОМАДИ 

 

               Зв'язок між Комплексною програмою та Стратегією розвитку 

«Вінниця - 2020» (2015-2020рр.) 

 

             Стратегічний пріоритет 4. «Якість соціального життя» одним із 

головних завдань передбачає створення можливостей для забезпечення 

благополуччя жителів Вінницької міської об’єднаної територіальної громади в 

різних сферах життя, в тому числі в питаннях соціального захисту. 

             Ціль 5. «Місто соціальної згуртованості» зазначеного пріоритету 

передбачає ряд заходів з впровадження нових підходів у системі соціального 

захисту, що забезпечить високу здатність громади протистояти негативним 

викликам та формуватиме соціальну довіру і відчуття рівних можливостей для 

громадян та поваги до них як до індивідів.  

            Таким чином, запровадження даної Комплексної програми цілком 

відповідає стратегічним пріоритетам і цілям Стратегії розвитку «Вінниця- 2020» 

і дасть можливість ефективно вирішувати значну кількість проблем жителів 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, зокрема, у сфері 

соціального захисту. 

                 

        Зв'язок між Комплексною програмою та Концепцією інтегрованого 

розвитку   м. Вінниці 2030 

         Основні завдання та заходи Комплексної програми відповідають  Візії 1. 

«Комфортне, культурне та соціально відповідальне місто», стратегічним намірам 

та цілям Концепції Інтегрованого розвитку Вінниці 2030:       

 

 Стратегічний намір 4. Підвищення рівня інклюзивності в наданні 

міських послуг. 

 Стратегічна Ціль 1. Створення соціально відповідального міського 

середовища.  

 Стратегічна Ціль 2. Забезпечення вільного доступу до якісних 

послуг містян. 

КІРМ Вінниці 2030 визначає, що соціально відповідальне міське середовище 

полягає у соціалізації жителів міста, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, зменшенню кількості дітей, які опинилися у складних життєвих 

обставинах, інклюзії в життя громади внутрішньо переміщених осіб, зменшенню 

рівня безробіття й кількості одержувачів соціальної допомоги, подоланню 

бездомності, наданню якісних соціальних послуг. 

 

 

 

 

 

 

 
 



10. ПОКАЗНИКИ МОНІТОРИНГУ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСНОЇ 

ПРОГРАМИ  
 

Результативність виконання Комплексної програми визначається за допомогою 

наступних показників (ключових індикаторів): 

 

 

       2021 

 

     31 31 

 

     20 110 

 

     36 70 

 

     81,0 81,0 

 

      650 

 

 

 

 

 

 

Міський голова          С. Моргунов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Департамент соціальної політики міської ради 

Малачевська Ірина Валентинівна 

Заступник директора Департаменту – начальник відділу організаційної роботи 
 

 

 


