
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 24.12.2021 № 715        16 сесія 8 скликання  
          м. Вінниця 

 

 

Про затвердження «Комплексної програми  

«Основні напрямки соціальної політики  

Вінницької міської територіальної громади  

на 2022-2026 роки» 

 

           

З метою забезпечення соціального захисту окремих категорій громадян 

Вінницької міської територіальної громади,  надання якісних соціальних послуг 

громадянам похилого віку та громадянам з інвалідністю, особам/сім’ям, які 

належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих 

обставинах, зміцнення інституту сім’ї, в тому числі соціальної підтримки 

багатодітних сімей, надання підтримки громадським об’єднанням, які мають 

соціальне спрямування, 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. Затвердити «Комплексну програму «Основні напрямки соціальної 

політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки», згідно 

з додатком до даного рішення. 

2. Виконавчим органам міської ради: 

        2.1. розробити та подати на затвердження виконавчого комітету міської 

ради або міської ради Порядки щодо надання муніципальних пільг, допомог, 

компенсацій, зазначених у розділі 7.1. та Порядків використання коштів на 

надання фінансової підтримки громадським об’єднанням, зазначених у розділі 

7.2 заходів Комплексної програми «Основні напрямки соціальної політики 

Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки»; 

    2.2. забезпечити виконання заходів, передбачених Комплексною 

програмою «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської 

територіальної громади на 2022-2026 роки».  

3. Рішення міської ради від 26.12.2014 року №1944 «Про затвердження 

Комплексної програми «Основні напрямки соціальної політики Вінницької 

міської територіальної громади на 2015-2021 роки», зі змінами,  втрачає чинність 

з 01.01.2022 року. 

 



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

міської ради 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               Додаток  

                                                                               до рішення міської ради                                                                                                                                                                                                               

                                                                               від 24.12.2021 № 715 
 

 

 

 

 

 

Комплексна програма  

«Основні напрямки соціальної політики 

Вінницької міської територіальної 

громади на 2022-2026 роки» 
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1. ПАСПОРТ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ 
 

Комплексна програма «Основні напрямки соціальної політики Вінницької 

міської  територіальної громади на 2022-2026 роки» 

(далі – Комплексна програма) 

 
 

1 
Дата, номер і назва розпорядчого 

документу про розроблення 

програми    

Наказ від 05.08.2020 р. №4-А/Г «Про  створення 

робочої групи з розробки проєкту «Комплексної 

програми «Основні напрямки соціальної 

політики Вінницької міської територіальної 

громади на 2022-2026 роки» 

2 Ініціатор розроблення програми 
Департамент соціальної політики Вінницької 

міської ради 

3 Розробник програми 
Департамент соціальної політики Вінницької 

міської ради 

4 Співрозробники програми 

Департамент енергетики, транспорту та зв'язку 

Вінницької міської ради; 

Департамент комунального господарства та 

благоустрою Вінницької міської ради; 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій, 

мобілізаційної і оборонної роботи та режиму 

секретності Вінницької міської ради; 

Служба у справах дітей Вінницької міської ради 

 

5 
Відповідальний виконавець 

програми 

Департамент соціальної політики Вінницької 

міської ради 

 

6 
Організації – співвиконавці 

програми 

Департамент охорони здоров’я Вінницької 

міської ради; 

Департамент енергетики, транспорту та зв'язку 

Вінницької міської ради; 

Департамент комунального господарства та 

благоустрою Вінницької міської ради; 

Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з 

громадськістю; 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій, 

мобілізаційної і оборонної роботи та режиму 

секретності Вінницької міської ради; 

Служба у справах дітей Вінницької міської ради; 

Департамент освіти Вінницької міської ради; 

Комітет по фізичній культурі та спорту 

Вінницької міської ради; 

Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

міста Вінниці;  

Вінницький міський центр соціальних служб; 

підприємства, установи, організації Вінницької 

міської територіальної громади 

7  Мета Програми 

Забезпечення додаткових до встановлених 

законодавством гарантій щодо соціального 

захисту окремих категорій громадян ВМТГ, 
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впорядкування існуючої системи надання 

муніципальних допомог, пільг та компенсацій; 

надання соціальних послуг особам та сім’ям, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, 

або мають ризик потрапляння в складні життєві 

обставини; врахування рівною мірою інтересів 

жінок і чоловіків під час надання соціальних 

послуг; створення правових, соціальних і 

економічних умов для зміцнення інституту сім’ї, 

в тому числі соціальна підтримка багатодітних 

сімей; залучення до співпраці громадських та  

благодійних об’єднань соціального спрямування 

 

8 Терміни реалізації програми 2022-2026 роки 

9 
Зв’язок зі Стратегією 3.0 та/або 

КІРМ 2030,  назва стратегічного 

проекту(ів), якщо такі є 

Стратегія 3.0: 

Стратегічний пріоритет 2. Інтегрована 

громада: якісні та доступні муніципальні послуги 

для всіх. 

Ціль 2.4. Взаємодія та спільна відповідальність  

громадянського суспільства та влади 

Захід 2.4.2. Підтримка людей, які опинилися в 

кризових ситуаціях (безхатьки, жертви торгівлі 

людьми, постраждалі від домашнього насильства 

та їхні діти). 

Стратегічний пріоритет 3. Муніципальні 

інвестиції. 

Ціль 3.1. Інвестиції в заклади муніципальної 

інфраструктури 

Захід 3.1.5. Муніципальні заклади для людей, які 

опинилися в складних життєвих обставинах. 

 

Концепція інтегрованого розвитку м. Вінниця 

2030:  

Візії подальшого розвитку та стратегічні 

проекти: 

Візія 1. «Комфортне, культурне та соціально 

відповідальне місто»: 

Стратегічний намір 4. Підвищення рівня 

інклюзивності в наданні міських послуг; 

Стратегічний намір 6. Сприяння встановленню 

гендерної рівності. 

Стратегічні цілі:  

1. Створення соціально відповідального міського 

середовища; 

2. Забезпечення вільного доступу до якісних 

послуг для містян. 

5. Сприяння забезпеченню гендерної рівності у 

громаді міста 

Розвиток галузей життєдіяльності міста: 

«Соціальна політика»  

Ціль 1. Впровадження сучасних механізмів 

надання соціальних послуг жителям міста. 
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Ціль 2. Соціалізація містян, які перебувають у 

складних життєвих обставинах. 

Ціль 4. Сприяння забезпеченню гендерної 

рівності у місті. 

Стратегічні проекти, які реалізуються  

відповідно до Концепції інтегрованого розвитку 

м. Вінниці 2030: 

- стратегічний проект V1P3 Створення 

загальнодоступної «Мапи соціальних послуг та 

пільг» із розподілом на державні й місцеві 

послуги та пільги; 

- стратегічний проект V1P4 «Створення 

механізмів впровадження ґендерних аспектів в 

усі сфери міського життя (програмних 

документів, майданчиків для спілкування, 

зокрема онлайн)»; 

- стратегічний проект V1P8 «Створення 

медико-соціального кризового центру»; 

- стратегічний проект V1P9 «Створення 

муніципальної платформи для соціальної 

адаптації різних категорій громадян» 

 

10 
Загальний обсяг фінансування, 

необхідного для реалізації 

програми, всього, грн 
1 449 939 000,00 

 з них:  

 
- кошти бюджету Вінницької 

міської територіальної громади, грн 
1 449 939 000,00 

 -інші кошти 
кошти визначатимуться в процесі реалізації 

програми 

11 
Очікувані результати виконання 

програми 

- забезпечено соціальну підтримку жителів 

ВМТГ; 

- забезпечено надання додаткових гарантій 

соціального захисту окремим пільговим 

категоріям громадян; 

- забезпечено надання якісних соціальних послуг 

особам/сім’ям, які перебувають у складних 

життєвих обставини або мають ризик 

потрапляння в складні життєві обставини, з 

врахуванням рівною мірою інтересів жінок і 

чоловіків; 

- мінімізовано кількість сімей, які опинилися у 

складних життєвих обставинах; 

-  забезпечено громадську активність  інститутів 

громадянського суспільства соціального 

спрямування  
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2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Комплексна 

програма 

 

2.1 Аналіз інформації та статистичних даних 

 

Соціальний захист та гідний рівень життя кожному громадянину 

гарантується Конституцією України.   

Основним завданням соціального захисту населення є забезпечення 

належного рівня і якості життя громадян, сприяння динамічному і гармонійному 

розвитку людей, соціальної справедливості та зниження рівня бідності. 

Ефективний соціальний захист – це не лише гарантовані державою 

соціальне забезпечення і створена мережа установ та закладів соціального 

захисту, а й комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні за рахунок 

коштів місцевого бюджету, шляхом надання додаткових гарантій соціального 

захисту населенню. 

У процесі розвитку Вінницької міської територіальної громади протягом 

останніх років відбуваються зміни в системі надання послуг соціального 

спрямування та соціальних послуг громадянам. У місті Вінниці та на приєднаних 

територіях постійно проводиться відповідна робота в напрямку покращення 

ситуації в сфері соціального захисту населення, зокрема, надання адресної 

допомоги, пільг, компенсацій та інших форм підтримки громадян, які її 

потребують, надання соціальних послуг жителям громади тощо. 

Станом на 01.01.2021 року системою соціального захисту Вінницької 

міської територіальної громади охоплено 174 тисячі жителів, або 47% від 

загальної чисельності населення громади. Кількість жителів у громаді, які 

отримують соціальний захист з боку держави, протягом останніх трьох років 

зменшилася з 44% до 41%, або на 3%, в той же час кількість жителів, які 

отримують муніципальні допомоги, пільги та компенсації, за вказаний вище 

період збільшилася на 5,2%. 

Таким чином, Вінницька міська рада  на місцевому рівні вживає дієві заходи 

щодо соціального захисту населення з метою зниження соціальної напруженості 

в громаді та посилення адресності у наданні соціальної підтримки вінничанам. 

В соціальній сфері Вінницької міської територіальної громади здійснюють 

свою діяльність: 

 Департамент соціальної політики міської ради, у складі якого два 

Управління соціального захисту населення Правобережне та Лівобережне, які 

територіально розташовані в Прозорих офісах міста «Вишенька» та «Замостя», 

забезпечує виявлення проблем мешканців, адресний підхід до конкретної 

людини, впроваджує інноваційні моделі в роботі. Все це сприяло наданню  в 

середньому щорічно більше ніж 200 тисяч послуг соціального спрямування 

мешканцям через ЦНАП «Прозорий офіс» протягом останніх  трьох років. 

 Вінницький міський центр соціальних служб є комунальним 

закладом, що проводить соціальну роботу із особами/сім’ями, які належать до 

вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, 

і надає їм соціальні послуги  (далі–Центр).  
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У 2021 році в Центрі отримують соціальні послуги 9,7 тис. осіб, які 

опинилися в складних життєвих обставинах або мають ризик потрапляння в 

складні життєві обставини, з них чоловіки -5,1 тис. осіб, жінки – 4,6 тис. осіб. 

На обліку в Центрі протягом 2018-2020 років перебувало 1606 сімей з 

дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах. За результатами 

проведеної роботи 50% з них набули навичок справлятися зі складними 

життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, та виведені з  обліку сімей, 

які опинилися в складних життєвих обставинах. 

З липня 2019 року в Центрі функціонує Мобільна бригада соціально-

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

за ознакою статі. Протягом 2 років надійшло 743 повідомлення про вчинення 

насильства, здійснено 319 відвідувань, проведено 279 оцінок потреб сім'ї/особи, 

направлено до тимчасового притулку – 34 особи (27 дітей). 

З лютого 2021 року в Центрі діє Денний центр соціально-психологічної 

допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства 

за ознакою статі. Відкрито дві кризові кімнати, послугами якої вже скористалися 

11 жінок та 14 дітей (станом на 01.08.2021 року).  

Бездомність є однією з найгостріших форм бідності в Україні. 

Багатоаспектність проблем безхатченків вимагає налагодження співпраці й 

об’єднання зусиль різних установ, організацій та чіткої координації дій для 

надання необхідних їм послуг, завдяки яким бездомні особи зможуть успішно 

пройти процес реінтеграції  в суспільство та соціальної адаптації.  Впродовж 

останніх 3-х років  соціальні послуги в Центрі отримали 458 бездомних осіб.   

 Територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) міста Вінниці (далі- Територіальний центр) надає соціальні 

послуги громадянам похилого віку та особам з інвалідністю, які потребують 

сторонньої допомоги, за місцем проживання або в приміщенні Територіального 

центру.  

На обслуговуванні в Територіальному центрі перебуває близько 6,0 тисяч 

підопічних, з них  у  двох відділеннях соціальної допомоги вдома 1717 одиноких 

осіб похилого віку, з них жінок – 1201 (70%), чоловіків – 516 (30%).  

Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги 

безкоштовно забезпечує осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, натуральною допомогою, а саме: 

продуктовими наборами, предметами медичного призначення, послугами 

перукаря та робітника з комплексного обслуговування будинків. Послугами 

відділення охоплено 2036 осіб, з них жінок – 1621 (79,6%), чоловіків – 415 

(20,4%). 

Гендерний розрив між жінками та чоловіками в одержанні соціальних 

послуг у вищевказаних відділеннях обумовлений тим, що жінки мають кращі 

показники життєдіяльності порівняно з чоловіками (що пов’язане з відсутністю 

шкідливих звичок, доглядом за своїм здоров’ям, безпечнішими умовами 

професійної діяльності) та в середньому живуть на 10 років довше (76-78), ніж 

чоловіки (66 років). 

У відділенні денного перебування функціонують 13 факультетів та гуртків 

для громадян похилого віку, зокрема, комп’ютерної грамотності; іноземної мови 
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(англійська); правової грамотності; духовного розвитку; психології; здорового 

способу життя; рукоділля та інші. Гуртки відвідують 1835 осіб, з них жінок – 

1004 (54,7%), чоловіків – 831 (45,3%), що свідчить про  врахування в рівній мірі 

інтересів жінок і чоловіків при наданні  соціальних послуг, завдяки 

функціонуванню у денному відділенні різнопланових факультетів та гуртків. 

Протягом останніх трьох років у Територіальному центрі створені і діють: 

       - з 2018 року Муніципальна служба надання соціальних послуг 

фізичного супроводу осіб з інвалідністю по зору І групи; 

      - з 2020 року Пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації, 

завдяки якому жителі Вінницької територіальної громади можуть безоплатно 

отримати в оренду технічні засоби реабілітації. 

Як бачимо, надання соціальних послуг жителям Вінницької міської 

територіальної громади в основному забезпечується через  комунальні соціальні 

заклади та установи. Разом з тим, виникає потреба у наданні соціальних послуг  

іншими надавачами, що сприятиме розширенню переліку соціальних послуг для 

жителів територіальної громади, які їх потребують.  

Найгострішими проблемними питаннями щодо забезпечення жителів ВМТГ 

соціальними послугами є :  

- відсутність притулку для  тимчасового проживання бездомних осіб, які 

перебувають на території Вінницької міської територіальної громади; 

- обмеження фінансових ресурсів  місцевої громади для забезпечення в 

повному обсязі потреби територіальної громади в базових соціальних послугах, 

надання яких відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» покладено 

на виконавчі органи територіальних громад, з врахуванням затверджених 

державних стандартів та порядків, і розмірів їх надання, зокрема такої соціальної 

послуги як супровід під час інклюзивного навчання дітей з особливими 

потребами, підтримане проживання: транзитне підтримане проживання/учбова 

соціальна квартира (будинок) для осіб з інтелектуальними, психічними та 

поведінковими порушеннями тощо. 

Уже багато років поспіль одним з видів соціальної підтримки мешканців 

громади, які опинились в складних життєвих обставинах, є надання одноразової 

матеріальної  грошової допомоги.  

Кризові явища, зокрема, пов’язані з COVID-19, призвели до зменшення 

реального доходу осіб/сімей та стали причиною скрутного матеріального 

становища окремих категорій громадян. 

Протягом останніх років зросла кількість звернень від громадян, які гостро 

потребують окремих видів додаткової соціальної підтримки. Передусім 

матеріальної грошової допомоги на лікування, в тому числі оперативного, 

придбання ліків, протезування, а також на  вирішення соціально-побутових 

питань (погашення боргів за житлово-комунальні послуги,  придання продуктів 

харчування, одягу), тощо. У 2020 році матеріальну грошову допомогу отримали 

- 3881 особа, з них чоловіків- 970 (25%), жінок -2911 (75%). У 2021 році -3674 

особи, з них чоловіків - 945 (25%), жінок – 2729 (75%). Як бачимо, існує 

гендерний розрив в отриманні матеріальної допомоги: жінки в три рази більше 

звертаються за такою допомогою, ніж чоловіки. Проте розподіл коштів 

матеріальної допомоги можна визначити як гендерно нейтральний без 
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врахування гендерних аспектів таких як стать, вік, місце проживання. 

Призначення матеріальної допомоги здійснюється відповідно до потреб 

конкретної людини, яка звернулася за такою допомогою. 

В умовах проведення в східних регіонах України антитерористичної 

операції /операції Об’єднаних сил виникає потреба у наданні додаткових 

соціальних гарантій учасникам АТО/ООС, членам їх сімей та членам сімей 

загиблих (померлих) ветеранів війни АТО/ООС, внутрішньо переміщеним 

особам. Станом на 01.10.2021 року на території Вінницької міської 

територіальної громади проживає:  

- 151 член сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни АТО/ООС, 

протягом трьох років їх кількість зросла на 55 осіб, або в 1,6 рази; 

- 305 осіб з інвалідністю внаслідок війни АТО/ООС, протягом трьох 

років їх кількість зросла на 137 осіб, або в 1,8 рази; 

- 5272 учасника бойових дій, протягом трьох років їх кількість значно 

зросла, майже на 1,0 тисячу осіб, або на 23 %; 

Кількість внутрішньо переміщених осіб зі сходу України та АР Крим за 

останні три роки  незначно змінилася і коливається  на рівні, що перевищує  шість 

тисяч осіб. Станом на 01.10.2021 року обліковується 6175 внутрішньо 

переміщених осіб, з них 1125 дітей. 

Ветерани війни АТО/ООС, внутрішньо переміщені особи зазнали 

психологічного травмування, що може призводити до погіршення їх 

психоемоційного стану, виникнення соціальної дезадаптації. Відтак, гострою є 

потреба в наданні послуги соціальної адаптації, а саме психологічної підтримки, 

без отримання якої неможливе повноцінне повернення ветеранів війни, ВПО до 

цивільного життя. 

Нагальною  залишається проблема  забезпечення пільг на проїзд, на оплату 

послуг зв’язку та деяких інших пільг для окремих категорій громадян, що 

передбачені низкою законів України, а отже такі пільги гарантовані державою. 

При цьому, починаючи з 2016 року Урядом припинено фінансування таких 

пільг з державного бюджету. 

З метою недопущення соціальної напруги серед жителів ВМТГ, пільги, які 

гарантовано державою, надаються за рахунок коштів місцевого бюджету. 

Так, станом 01.10.2021 року на обліку в Єдиному державному 

автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги перебуває 82 332 

особи, які мають право пільги на проїзд у міському транспорті загального 

користування, який працює в звичайному режимі руху, з них: 

 учасники бойових дій – 6785 осіб; 

 особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи – 1 478 

осіб;  

 особи з інвалідністю І групи та особи, які їх супроводжують – 1 104 особи 

з інвалідністю; 

 особи з інвалідністю ІІ, ІІІ груп – 10 505 осіб;  

 діти віком від шести років з багатодітних сімей – 5518 осіб;  

 пенсіонери за віком – 51 613 осіб та інші. 

Для забезпечення права пільговиків на безкоштовний проїзд з бюджету 

ВМТГ за 9 місяців 2021 року вже відшкодовано 46,6 млн. грн. 
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Протягом останніх років у м. Вінниці зросла кількість громадських 

об'єднань, розширилася сфера їх діяльності й вплив на прийняття рішень на 

місцевому рівні. Тому завдання міської влади у процесі розвитку громади – 

продовження роботи щодо формування ефективного механізму такої співпраці, 

шляхом впровадження соціального партнерства між  владою та недержавними 

організаціями, діяльність яких має соціальне спрямування. 

Таким чином, враховуючи проведену значну роботу у сфері соціального 

захисту населення ВМТГ, існує необхідність продовжувати виконання 

Комплексної програми, узгодженої зі Стратегією розвитку Вінницької міської 

територіальної громади до 2030 року і Стратегічними цілями Концепції 

Інтегрованого розвитку Вінниці 2030, та яка передбачає низку заходів, 

зазначених у розділі 7 даної Програми, спрямованих на розвиток успішної 

громади в якій «Кожен вінничанин важливий». 

 

2.2. Аналіз нормативно-правової бази 

  

Комплексна програма розроблена відповідно до таких законодавчих та 

нормативно-правових документів:  

 ⮚ Конституції України; 

 ⮚ Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

соціальні послуги», «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні 

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

статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших 

громадян похилого віку в Україні», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в 

Україні», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про запобігання 

та протидію домашньому насильству», «Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», «Про охорону дитинства», «Про протидію торгівлі людьми», «Про 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» тощо; 

 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. 

Комплексна програма розроблена з врахуванням завдань і пріоритетів 

викладених у: 

 Концепції інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030; 

 Стратегії розвитку Вінницької міської територіальної громади 

«Вінниця 3.0». 

Разом з тим, слід зазначити, що на даний час нормативно-правове 

забезпечення є несистематизованим, що ускладнює його застосування, тому 

існує потреба оптимізації механізмів реалізації законодавства у соціальній сфері 

відповідно до сучасних реалій.  

 

2. 3. Опис успішних прикладів 

 

Виявлення та опис прикладів успішної імплементації політик чи заходів в 

Україні, ЄС та/або в містах-партнерах. 
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Наведемо кращі практики організації соціального захисту населення в 

Україні на прикладі міст Маріуполя, Умані. Їх досвід роботи свідчить, що наявні 

нормативно-правові, фінансові та самоврядні механізми дозволяють 

запроваджувати в цих містах нові підходи, орієнтовані на покращення добробуту 

жителів, створення якісних та доступних соціальних послуг, забезпечення їх 

доступності для вразливих громадян, людей з інвалідністю. 

Кожне з цих міст вибудовує свою модель організації системи соціального 

захисту населення в рамках чинного законодавства. 

Місто Маріуполь може служити прикладом організації превентивної 

соціальної роботи, розвитку спектру послуг для різних вразливих категорій 

населення на основі вивчення їхніх потреб, з акцентом на розвиток сильних 

послуг; запровадження проєкту з розробки концепції та функціонально-

структурної моделі інтегрованої системи соціального захисту у ВМТГ. 

В місті Умані вибудована своя модель єдиного центру надання послуг, який 

об’єднав практично всіх надавачів послуг, скоротивши при цьому 

адміністративний апарат, відпрацьовані механізми та процедури щодо надання 

платних послуг, налагоджена системна робота щодо організації послуг для 

людей з інвалідністю з активним залученням громадських організацій, в тому 

числі, осіб з інвалідністю. 

Разом з тим, жодне місто не має достатньо хорошої практики реалізації 

механізму соціального замовлення, застосування закупівель соціальних послуг у 

недержавних суб’єктів, в містах продовжують існувати інтернатні заклади. 

Однак, визначені стратегічні цілі, подальша цілеспрямована робота органів 

місцевого самоврядування цих міст щодо їх досягнення, заходи з підвищення 

професійного рівня працівників соціальної сфери, активна проектна діяльність, 

а також державна політика, спрямована на децентралізацію, створюють нові 

можливості для завершення процесу створення інтегрованої системи 

соціального захисту населення, покращення соціальної захищеності мешканців 

цих міст. 

Успішним прикладом здійснення соціального захисту незахищених верств 

населення, які знаходяться в складних життєвих обставинах і неспроможні їх 

самостійно подолати, є затвердження органами місцевого самоврядування (м. 

Київ, м. Львів) Комплексних програм «Турбота», які ґрунтуються на створенні у 

містах Києві та Львові  насамперед системи цільової допомоги різним категоріям 

громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах. Зокрема, цільова 

допомога надається малозабезпеченим верствам населення, які опинилися в 

складних життєвих обставинах, на оплату житлово-комунальних послуг та 

забезпечення продуктовими наборами; дітям-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування на погашення заборгованості за житлово-комунальні 

послуги. Також Програми передбачають додаткові пільги та компенсації, до 

гарантованих чинним законодавством, наприклад надання пільги на оплату 

житлово-комунальних послуг для дитячих будинків сімейного типу.  

Окрім того, проаналізувавши найпоширеніші світові моделі соціальної 

політики, їх структуру, зміст, вважаємо, що для нашої територіальної громади, 

як і для України в цілому, найбільш прийнятними є деякі аспекти 

загальноєвропейської  та американської моделей соціальної політики. 
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Основою для загальноєвропейської моделі є принцип поєднання 

економічної ефективності та соціальної солідарності. Наголос робиться на 

збалансований розвиток соціальної політики Європи, транспарентність і 

дотримання інтересів усіх країн-членів ЄС. Відбувається процес переорієнтації 

соціальних програм з універсального рівня на індивідуальний, що значно 

дешевше і ефективніше, тому що адресна допомога надається тільки тим, хто її 

дійсно потребує. 

Головним же принципом для американської моделі соціальної політики є 

відокремлення соціального захисту від вільного ринку й здійснення захисту 

лише тих, хто не має інших доходів, крім соціальних виплат. При цьому 

забезпечується досить високий рівень і якість життя основної частини населення. 

Відмінні риси: відсутність уніфікованої системи соціального захисту, 

мінімалістський підхід до розв’язання соціальних проблем; реалізація 

федеральних програм на рівні штатів із подвійним фінансуванням із бюджетів 

обох рівнів; обов’язкове солідарне соціальне страхування, за рахунок якого 

виплачують пенсії, допомогу малозабезпеченим тощо; використання перевірки 

нужденності в усіх програмах соціальної допомоги; розгалужена мережа 

добровільного медичного страхування, частково регульованого державою; 

існування приватних закладів із надання платних соціальних і медико-

соціальних послуг; активна діяльність благодійних організацій за відсутності 

політики “соціального замовлення”, розвиток волонтерства. 

 

2.4. Визначення напряму  
 

Система надання соціальних послуг у Вінницькій міській територіальній 

громаді знаходиться у процесі реформування, тому важливо, щоб оцінка потреб 

громади стала частиною цієї системи. Саме дослідження є одним із інструментів 

управління системою надання соціальних послуг у громаді і дозволяє виміряти 

потреби та запити жителів громади, порівнювати їх з послугами, що вже 

надаються в громаді, та планувати шляхи вдосконалення вже існуючої системи. 

Адже в умовах децентралізації міська рада повинна орієнтуватися на актуальні 

потреби населення та спрямовувати свої зусилля на надання конкретних 

соціальних послуг. 

В умовах децентралізації постає питання змін у підходах до організації 

системи соціального захисту, адже відповідно до Концепції реформування 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні послуги 

мають надаватися відповідно до державних стандартів з урахуванням 

територіальної доступності, що передбачає надання послуг на території громади, 

де проживає особа, та на високому професійному рівні.  

Вважаємо, що основним напрямком розвитку соціальної сфери є 

застосування інтегрованого підходу у надані соціальних послуг жителям 

територіальної громади.  

Для розробки та запровадження інтегрованої моделі соціального захисту у 

громаді, важливо проаналізувати і враховувати досвід, який вже успішно 

реалізується іншими територіальними громадами. 
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Нині триває процес запровадження цілісної моделі інтегрованого 

соціального захисту у ВМТГ, який  ускладнюється  відсутністю на рівні держави 

чітких механізмів її впровадження. 

В умовах децентралізації саме територіальна громада бере на себе 

відповідальність за своєчасну підтримку соціально вразливих осіб та сімей. 

Послуги мають бути універсальними та доступними, орієнтованими на потреби 

жителів громади. 
 

3. Мета Комплексної програми 

 

Метою Комплексної програми є забезпечення додаткових до встановлених 

законодавством гарантій щодо соціального захисту окремих категорій громадян 

ВМТГ, впорядкування існуючої системи надання муніципальних допомог, пільг 

та компенсацій; надання  соціальних послуг особам та сім’ям, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, або мають ризик потрапляння в складні життєві 

обставини; врахування рівною мірою інтересів жінок і чоловіків під час надання 

соціальних послуг; створення правових, соціальних і економічних умов для 

зміцнення інституту сім’ї, в тому числі соціальна підтримка багатодітних сімей; 

залучення до співпраці громадських та  благодійних об’єднань соціального 

спрямування. 

 

4. Пріоритетні завдання Комплексної програми 

 

Основні напрямки та завдання Комплексної програми спрямовані на 

реалізацію положень Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про соціальні послуги» та відповідають напрямам і завданням «Концепції 

інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030» та Стратегії розвитку Вінницької 

міської територіальної громади до 2030 року – Стратегії 3.0: 

1. Надання муніципальних пільг, допомог та компенсацій жителям 

Вінницької міської  територіальної громади. 

2. Підтримка діяльності громадських об’єднань, яка має соціальне 

спрямування. 

3. Створення правових, соціальних і економічних умов для зміцнення 

інституту сім’ї, в  тому числі соціальної підтримки багатодітних сімей. 

4. Надання соціальних послуг жителям Вінницької міської територіальної 

громади: 

4.1.Територіальним центром соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) міста Вінниці. 

4.2. Вінницьким міським центром соціальних послуг. 

4.3. Іншими надавачами соціальних послуг 

 

 

5. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, строки та етапи 

виконання Комплексної програми 

 

Шляхи, методи, засоби, строки 
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Належне формування та реалізація соціальної політики у ВМТГ є потужним 

засобом поліпшення ситуації у сфері соціального захисту в громаді. 

Комплексний та системний підхід щодо соціального захисту населення 

здійснюватиметься шляхом координації зусиль усіх організацій-співвиконавців 

програми, з метою захисту конституційного права громадян на належний рівень 

життя. 

Розв’язання питань щодо забезпечення належного рівня надання соціальних 

послуг та інших видів допомог, пільг та компенсацій передбачає: 

 впровадження системи розв’язання  важливих соціальних проблем 

громади; 

 посилення адресності у наданні  муніципальних допомог, пільг та 

компенсацій; 

 залучення недержавних організацій до вирішення  важливих 

соціальних проблем територіальної громади; 

 запровадження інноваційної моделі надання соціальних послуг. 

Шляхи реалізації зазначених завдань Програми, викладені в розділі 7. 

Напрями діяльності і заходи Комплексної програми «Основні напрямки 

соціальної політики Вінницької міської  територіальної громади на 2022- 2026 

роки». 

За результатами реалізації Комплексної програми планується досягнути 

основних ключових показників: 

- частка жителів Вінницької міської територіальної громади, охоплених 

заходами Програми, складатиме 26,8 %; 

- кількість отримувачів соціальних допомог, пільг і компенсацій з бюджету 

ВМТГ– 84,780 тис. осіб; 

- кількість осіб, які отримують соціальні послуги – 18,685 тис. осіб, з них:  

  = в комунальних установах та закладах – 15,354 тис. осіб; 

  = в інших надавачів соціальних послуг (громадських об’єднаннях, 

фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду) – 3,331 тис. осіб; 

- показник задоволеності населення ВМТГ рівнем надання соціальних 

послуг складатиме 99,0%; 

- кількість дітей з багатодітних родин, охоплених соціальними 

заходами – 511 осіб; 

         -  кількість ІГС соціального спрямування, залучених до співпраці- 18. 

Строки виконання Програми 2022-2026 роки.  

Програма реалізовуватиметься в один етап. 

 

6. Зв’язок із стратегічними документами розвитку Вінницької 

міської ТГ, Вінницької області і держави 

 

Основні завдання та заходи Комплексної програми сформовані відповідно 

до цілей Стратегії розвитку Вінницької міської територіальної громади до 2030 

року - Стратегії 3.0 та Концепції Інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030.  

6.1. Зв'язок із Стратегією 3.0 

Комплексна програма відповідає стратегічним пріоритетам, цілям та 

заходам Стратегії 3.0, а саме: 
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 Стратегічному пріоритету 2. «Інтегрована громада: якісні та 

доступні муніципальні послуги для всіх». 

 Цілі 2.4. «Взаємодія та спільна відповідальність громадянського 

суспільства та влади», яка визначає: Місто прагне до створення 

середовища, що підтримує людей, які потребують особливої уваги, 

сприяє інтеграції людей поважного віку в активне життя, 

допомагає швидко реінтегруватися у суспільство людям, які 

опинилися у складних обставинах. 

- Заходу 2.4.2. «Підтримка людей, які опинилися в кризових ситуаціях 

(безхатьки, жертви торгівлі людьми, постраждалі від домашнього 

насильства та їхні діти)», який визначає: Муніципалітет спільно з 

інститутами громадянського суспільства розвиватиме систему послуг 

для людей, які опиняються в кризових ситуаціях, або їхніх близьких, щоб 

отримати базову психологічну, медичну, матеріальну, організаційну 

допомогу, пережити лихо і зробити наступний крок у житті. 

 Стратегічному пріоритету 3. «Муніципальні інвестиції». 

 Цілі 3.1. «Інвестиції в заклади муніципальної інфраструктури», яка 

визначає: Інвестиції в розвиток інфраструктури, що уможливлює 

надання доступних та якісних муніципальних послуг. 
- Заходу 3.1.5. «Муніципальні заклади для людей, які опинилися в складних 

життєвих обставинах», який визначає: Буде розгорнута мережа 

профільних закладів, через які місто надаватиме кваліфіковані послуги та 

підтримку людям, які опинилися у складних умовах. 

6.2. Зв'язок із Концепцією інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030 

Комплексна програма відповідає візіям, стратегічним цілям, проектам та 

заходам Концепції Інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030, а саме: 

Візії 1 «Комфортне, культурне та соціально відповідальне місто», а саме: 

 Стратегічному наміру 4. «Підвищення рівня інклюзивності в 

наданні міських послуг». 

 Стратегічному наміру 6. «Сприяння становленню гендерної 

рівності». 

 Стратегічній цілі 1. «Створення соціально відповідального міського 

середовища», яка визначає: Соціально відповідальне міське середовище 

полягає у соціалізації жителів міста, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, зменшенню соціального сирітства та 

кількості дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, 

інклюзії в міське життя мігрантів і внутрішньо переміщених осіб, 

зменшенню рівня безробіття й кількості одержувачів соціальної 

допомоги, подоланню безпритульності, наданню якісних послуг з 

реабілітації людей з інвалідністю.  

 Стратегічній цілі 2. «Забезпечення вільного доступу до якісних послуг 

для містян», яка визначає: Вільний доступ жителів міста до якісних 

послуг включає запровадження сучасних механізмів їх надання у 

соціальній сфері, розвиток мережі соціальних закладів, модернізацію 

їхньої інфраструктури, створення умов для активного саморозвитку 

та інтеграцію в сучасне життя міста громадян поважного віку. 
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 Стратегічному проекту V1P3 «Створення загальнодоступної «Мапи 

соціальних послуг та пільг» із розподілом на державні й місцеві послуги та 

пільги». 

 Стратегічному проекту V1P4 «Створення механізмів впровадження 

ґендерних аспектів в усі сфери міського життя (програмних документів, 

майданчиків для спілкування, зокрема онлайн)». 

 Стратегічному проекту V1P8 «Створення медико-соціального кризового 

центру». 

 Стратегічному проекту V1P9 «Створення муніципальної платформи для 

соціальної адаптації різних категорій громадян». 

Розвитку галузей життєдіяльності міста «Соціальна політика», зокрема: 

Цілі 1. «Впровадження сучасних механізмів надання соціальних послуг 

жителям міста», що передбачає наступні фахові рекомендації:  

  Аналіз чисельності осіб, які потребують соціальної підтримки та допомог. 

  Запровадження інноваційних моделей надання соціальних послуг. 

 Спрощення системи надання соціальних послуг для громадян. 

Заходи та проєкти до Цілі 1.: 

- створення міського електронного реєстру жителів міста, які потребують 

соціальних послуг та допомоги. Створення загальнодоступної «Мапи соціальних 

послуг, пільг, об’єктів та потреб» розвиток системи оформлення соціальних 

допомог, отримання соціальних послуг та інформації через мережу Інтернет;  

- оптимізація та монетизація наявних пільг. 

Цілі 2. «Соціалізація містян, які перебувають у складних життєвих 

обставинах», що передбачає наступні фахові рекомендації: 

 Надання ефективної допомоги жителям міста, які перебувають у складних 

життєвих обставинах. 

 Створення інклюзивного простору та формування доступності. 

  Розширення активності та самостійності осіб з інвалідністю в різних 

сферах життя. 

Заходи та проєкти до Цілі 2.: 

-  розвиток співпраці з організаціями різних форм власності щодо адаптації 

та інтеграції в суспільство осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах 

(безхатченки, жінки та діти, які потерпають від домашнього насилля, жертви 

торгівлі людьми, переселенці, учасники АТО та члени їхніх сімей); 

-  створення банку даних безхатченків, які опинилися на території міста, з 

можливістю надання їм тимчасового місця перебування (тимчасової реєстрації) 

для якісного супроводу відновлення документів для цієї категорії громадян та їх 

ресоціалізації спільно з громадськими та благодійними організаціями міста;  

-  залучення осіб з інвалідністю до діалогу, посилення соціальної інтеграції 

та солідарності молоді. 

Цілі 4. Сприяння забезпеченню гендерної рівності у місті. 

6.3. Зв'язок із Програмою «Громада за рівність» щодо забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2023 року. 

Спрямована на надання гендерно-чутливих послуг. 
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7. Напрями діяльності і заходи Комплексної програми «Основні напрямки соціальної політики 

Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки» 
 

№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7.1. Надання муніципальних 

пільг, допомог та 

компенсацій жителям 

Вінницької міської 

територіальної громади 

   1 156 

160,218 

185 

916,417 

206 

135,022 

228 

624,040 

253 

728,099 

281 

756,640 

 

7.1.1. Надавати матеріальну 

грошову допомогу жителям 

Вінницької міської 

територіальної громади 

2022-

2026 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

66 462,80

0 

12 000,0

00 

12 636,0

00 

13 267,8

00 

13 931,2

00 

14 627,8

00 

Забезпечен

о соціальну 

підтримку 

жителів 

ВМТГ, які 

перебуваю

ть у 

складних 

життєвих 

обставинах 

7.1.2. 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 

2022-

2026 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради,  

Служба у 

справах дітей 

міської ради, 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

250,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 Забезпечен

о соціальну 

підтримку 

прийомним 

батькам, 

які беруть 

на 

виховання 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

дітей Вінницької міської 

ради, на виховання та спільне 

проживання до прийомної 

сім’ї в сумі 25 000 грн. на 

кожну дитину 

Виконавчий 

комітет 

міської ради 

та спільне 

проживан-

ня дітей-

сиріт і 

дітей, 

позбавле-

них 

батьківсь-

кого 

піклування, 

які перебу-

вають на 

обліку в 

Службі у 

справах 

дітей 

Вінницької 

міської 

ради 

7.1.3. Надавати одноразову 

матеріальну допомогу сім’ям 

при народженні трійні або 

більшої кількості дітей в сумі 

25 000 грн. на кожну дитину 

2022-

2026 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

375,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 Забезпече-

но 

соціальну 

підтримку 

сімей при 

народженні 

трійні або 

більшої 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

кількості 

дітей 

7.1.4. 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 

2022-

2026 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради,  

Служба у 

справах дітей 

міської ради, 

Виконавчий 

комітет 

міської ради 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

100,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 Забезпече-

но 

соціальну 

підтримку 

батькам-

виховате-

лям, які  

беруть на  

виховання 

та спільне 

проживан-

ня дітей-

сиріт і 

дітей, 

позбавле-

них 

батьківсь-

кого 

піклування, 

які перебу-

вають на 

обліку в 

Службі у 

справах 

дітей 



19 

 

№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Вінницької 

міської 

ради 

7.1.5. Проводити роботу щодо 

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, відповідно до 

Порядку та умов надання 

субвенції з державного 

бюджету, затвердженого 

постановою Кабінету 

2022-

2026 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради, 

Служба у 

справах дітей, 

Вінницький 

міський центр 

соціальних 

служб 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ, 

 

Інші 

кошти 

255,100 46,060 48,500 50,924 53,472 56,144 Забезпече-

но гарантії 

соціально-

го захисту 

дітей-сиріт 

і дітей, 

позбавле-

них 

батьків-

ського 

піклування, 

осіб з їх 

числа, які 

перебу-

вають на 

обліку в 

Службі у 

справах 

дітей 

Вінницької 

міської 

ради 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Міністрів України, -

направляти кошти бюджету 

Вінницької міської 

територіальної громади, в 

тому числі на:  

-оплату частини вартості 

житла, яка перевищує 

граничний обсяг грошової 

компенсації, обрахований 

згідно визначених в 

постанові нормативів; 

- оплату послуг та сплату 

податків і зборів, пов’язаних 

з оформленням права 

власності на житло дітям-

сиротам, дітям, позбавленим 

батьківського піклування, 

особам з їх числа, яке 

придбане відповідно до 

Порядку та умов надання 

субвенції з державного 

бюджету, затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7.1.6. 

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,  

(гранична вартість 

проведення ремонтних робіт 

одного помешкання не 

більше 50,0 тисяч грн. один 

раз на десять років) 

2022-

2026 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

532,400 106,480 106,480 106,480 106,480 106,480 Забезпече-

но надання 

додаткових 

гарантій 

соціально-

го захисту 

вдовам 

(вдівцям) 

громадян, 

які 

постражда-

ли 

внаслідок 

Чорнобиль

ської 

катастрофи 

7.1.7. 

Надавати додаткові до 

встановлених 

законодавством 

компенсаційні виплати дітям, 

які є особами з інвалідністю, 

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи 

2022-

2026 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

1,140 1,140 - - - - Забезпече-

но 

додаткові 

гарантії 

соціально-

го захисту 

дітей, які 

постражда-

ли 

внаслідок 

Чорнобиль
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ської 

катастрофи 

7.1.8. 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 

2022-

2026 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради, 

Департамент 

охорони 

здоров’я, 

МКП 

«Вінницька 

міська 

аптека» 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

1 500,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 Забезпече-

но гарантії 

соціально-

го захисту 

громадян, 

які 

постражда-

ли 

внаслідок 

Чорно-

бильської 

катастрофи 

7.1.9. 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 

2022-

2026 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

2 080,096 357,117 386,337 414,549 444,811 477,282 Забезпече-

но 

соціальну 

підтримку 

вдовам 

(вдівцям) 

померлих 

громадян, 

смерть 



23 

 

№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

пов’язана з Чорнобильською 

катастрофою 

яких 

пов’язана з 

Чорно-

бильською 

катастро-

фою 

7.1.10

. 

Надавати пільгу на проїзд 

один раз на рік до будь-якого 

пункту України і назад 

залізничним або 

автомобільним транспортом, 

жителям Вінницької міської 

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; 

- у розмірі 50% вартості 

проїзду - особам, 

2022-

2026 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

1 001,000 200,200 200,200 200,200 200,200 200,200 Забезпече-

но гарантії 

соціально-

го захисту 

громадян, 

які 

постражда-

ли 

внаслідок 

Чорно-

бильської 

катастрофи 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

постраждалим внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи, віднесеним до 

категорії 2 

7.1.11

. 

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 та Луганській 

областях, що здійснюються 

шляхом проведення операції 

Об’єднаних сил (ООС), та 

2022-

2026 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради, 

 

підприємства, 

розташовані 

на території 

Вінницької 

міської 

територіально

ї громади 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

2 419,983 436,935 460,090 483,095 507,250 532,613 Надано 

додаткові 

гарантії 

соціально-

го захисту 

сім’ям 

загиблих 

учасників 

бойових 

дій в 

Афганіста-

ні, сім’ям 

загиблих 

воїнів під 

час участі в 

АТО/ООС, 

сім’ям 

загиблих 

Героїв 

України в 

оплаті за 

житлово-
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

сім’ям загиблих Героїв 

України в розмірі 50 

відсоткової знижки плати за 

користування житлово-

комунальними послугами в 

межах норм, передбачених 

чинним законодавством 

комунальні 

послуги 

7.1.12

. Надавати платні медичні 

послуги, тарифи на які 

встановлені (погоджені) 

рішенням виконавчого 

комітету міської ради: 

а) безкоштовно: 

-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; 

2022-

2026 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради, 

Комунальні 

некомерційні 

підприємства, 

комунальні 

підприємства 

охорони 

здоров’я 

Вінницької 

міської 

територіально

ї громади 

 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

28 981,91

0 

5 232,75

0 

5 510,09

0 

5 785,59

0 

6 074,87

0 

6 378,61

0 

Надання 

додаткових 

гарантій 

соціально-

го захисту 

ветеранам 

війни,  

особам, які 

мають 

особливі 

заслуги 

(особливі 

трудові) 

перед 

Батьківщи-

ною, 

сім’ям 

загиблих 

(померлих) 

воїнів, які 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- 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 

брали 

участь в 

АТО/ООС, 

сім’ям 

загиблих 

(померлих) 

учасників 

бойових 

дій в 

Афганіста-

ні, вдовам 

Почесних 

громадян 

міста, 

громадя-

нам з 

низьким 

рівнем 

доходів, 

внутріш-

ньо –

переміще-

ним 

особам. 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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 60% від їх вартості, 

жителям Вінницької міської 

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 пільгу з місяця, що 

настає за місяцем з якого 

призначено субсидію, до 

останнього дня місяця, в 

якому завершується 

отримання субсидії; реєстр 

отримувачів субсидії, які 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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 переміщени-

ми особами. 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7.1.13

. 

Надавати цільову 

матеріальну допомогу для 

придбання легкового 

автомобіля членам 

Вінницької міської 

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  

2022-

2026 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради, 

Виконавчий 

комітет 

міської ради 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

3 887,856 701,960 739,164 776,122 814,930 855,680 Надано 

додаткові 

гарантії 

соціально-

го захисту 

особам 

 з інвалід-

ністю 

внаслідок 

війни 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

територіальної громади на 

відповідний рік 

7.1.14

. 

Надавати матеріальну 

грошову допомогу жителям 

Вінницької міської  

територіальної громади (крім 

застрахованих осіб, 

відповідно до пункту 7.1.15. 

розділу 7.1. Надання 

муніципальних пільг, 

допомог та компенсацій 

жителям Вінницької міської 

територіальної громади): 

а) які є військово-

службовцями (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 

2022-

2026 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради, 

Виконавчий 

комітет 

міської ради 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

1 125,000 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 Забезпече-

но 

соціальну 

підтримку 

учасників 

бойових 

дій, які під 

час 

проведення 

АТО/ООС 

отримали 

травму, 

поранення, 

контузію, 

каліцтво, 

та членів 

сімей 

загиблих 

воїнів, які 

брали 

участь в 

АТО/ООС 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

військовослужбовцями 

Міністерства внутрішніх 

справ України, Управління 

державної охорони, 

Держспецзв’язку, ДСНС, 

ДПтС, інших утворених 

відповідно до законів 

України військових 

формувань, які брали участь в 

проведенні антитерористич-

ної 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 військово-

службовцями, особами 

рядового і начальницького 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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 в 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 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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 військово-

службовців (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 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

України військових 

формувань, які брали участь в 

ході проведення анти-

терористичної 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 військово-

службовців, 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 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

громадського порядку – в 

сумі 100 000 грн. 

е) сім’ям громадян, які у 

складі добровольчих 

формувань, що були 

утворені або само-

організувалися для 

захисту незалежності, 

суверенітету та 

територіальної цілісності 

України, брали 

безпосередню участь в ході 

проведення антитерористич-

ної 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. 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7.1.15

. 

Здійснювати страхування 

військовослужбовців, які є 

членами Вінницької міської  

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 здійснюються 

шляхом проведення операції 

Об’єднаних сил (ООС) 

2022-

2026 

роки 

Відділ з 

питань 

надзвичайних 

ситуацій, 

мобілізаційно

ї і оборонної 

роботи та 

режиму 

секретності 

міської ради,  

Виконавчий 

комітет 

міської ради 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

1 227,350 245,470 245,470 245,470 245,470 245,470 Забезпече-

но 

страхуван-

ня осіб, які 

призвані на 

військову 

службу за 

контрактом 

7.1.16

. 

Здійснювати відшкодування 

витрат на поховання 

померлих військово-

службовців (резервістів, 

військовозобов’язаних) та 

працівників Збройних Сил 

України, Національної 

гвардії України, Служби 

безпеки України, Служби 

2022-

2026 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

150,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 Забезпече-

но 

відшкоду-

вання 

витрат на 

поховання 

ветеранів 

війни, які 

брали 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

зовнішньої розвідки України, 

Державної прикордонної 

служби України, 

Держспецтрансслужби, осіб 

рядового, начальницького 

складу і військовослужбов-

ців 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 

участь в 

АТО/ООС 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

загинули (померли) в ході 

проведення антитерористич-

ної 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, були членами 

Вінницької міської  

територіальної громади, але 

не більше 5 000 грн. за одне 

поховання 

7.1.17

. 
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 

2022-

2026 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради, 

Департамент 

правової 

політики та 

якості міської 

ради, 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

795,700 159,140 159,140 159,140 159,140 159,140 Забезпече-

но 

соціальну 

підтримку 

окремих 

категорій 

громадян 

до 

загально-

державних 



39 

 

№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

брали безпосередню участь в 

проведенні антитерористич-

ної 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), 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 

Комітет по 

фізичній 

культурі і 

спорту, 

Департамент 

адміністратив

-них послуг 

міської ради 

та 

загально-

міських 

свят і 

заходів, 

професій-

них свят, 

ювілеїв, 

пам’ятних 

дат  
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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  

територіальної громади до 

загальнодержавних та 

загальноміських свят і 

заходів, професійних свят, 

ювілеїв, пам’ятних дат, а 

саме: 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- 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 антитерористич-

ної 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, 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ювілеїв, пам’ятних дат, а 

саме: 

- надавати матеріальну 

грошову допомогу до 

3000 грн. 

7.1.18

. 

Надавати муніципальну 

пільгу демобілізованим 

військовослужбовцям, які 

брали участь в проведенні 

антитерористичної операції 

(АТО) 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) ветеранів війни 

АТО/ООС, які досягли 

повноліття, на медичні 

стоматологічні послуги із 

ортопедичної 

стоматологічної допомоги та 

2022-

2026 

роки 

Департаменти 

міської ради: 

соціальної 

політики, 

охорони 

здоров'я; 

МКП 

«Медичний 

стоматологічн

ий центр» 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

3 600,000 720,000 720,000 720,000 720,000 720,000 Надано 

додаткові 

гарантії 

соціально-

го захисту 

демобілі-

зованим 

ветеранам 

війни 

АТО/ООС, 

сім’ям 

загиблих 

(померлих) 

ветеранів 

війни 

АТО/ООС  
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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 

7.1.19

. 

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 територіальної 

громади один раз на десять 

років 

2022-

2026 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 Забезпече-

но надання 

гарантій 

соціально-

го захисту 

особам з 

інвалід-

ністю 

внаслідок 

війни 

nau://ukr/3551-12/
nau://ukr/3551-12/
nau://ukr/3551-12/
nau://ukr/3721-12/
nau://ukr/3721-12/
nau://ukr/3721-12/
nau://ukr/3721-12/
nau://ukr/3721-12/
nau://ukr/1584-14/
nau://ukr/1584-14/
nau://ukr/1584-14/
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7.1.20

. 

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 

2022-

2026 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

9 060,000 1 

812,000 

1 

812,000 

1 

812,000 

1 

812,000 

1 

812,000 

Надано 

соціальну 

підтримку 

сім’ям 

загиблих 

(померлих) 

воїнів, які 

брали 

участь в 

АТО/ООС, 

сім’ям 

загиблих 

Героїв 

Небесної 

Сотні 

7.1.21

. 

Забезпечувати санаторно-

курортним лікуванням членів 

сімей загиблих ветеранів 

війни, які брали  участь в 

проведенні 

антитерористичної операції 

та/або операції Об'єднаних 

сил, членів сімей загиблих  

2022-

2026 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

1 125,000 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 Надано 

додаткову 

до 

встановле-

ної законо-

давством 

гарантію 

соціально-
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

під час участі у Революції 

Гідності шляхом виплати 

зазначеним категоріям 

громадян грошової 

компенсації за фактичні 

витрати самостійно 

проведеного санаторно-

курортного лікування в 

розмірі до 15 000 грн. 

го захисту 

членам 

сімей 

загиблих 

ветеранів 

війни 

АТО/ООС, 

членам 

сімей 

загиблих 

під час 

Революції 

Гідності 

7.1.22

. 

Надавати пільги на проїзд у 

міському електротранспорті 

та автомобільному 

транспорті загального 

користування, який працює в 

звичайному режимі руху, 

учням закладів загальної 

середньої освіти, закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти та 

студентам закладів вищої 

освіти - шляхом надання 

можливості зазначеним 

категоріям громадян за 

2022-

2026 

роки 

Департамент 

енергетики, 

транспорту та 

зв’язку 

міської ради, 

КП 

«Вінницька 

транспортна 

компанія»,  

 

КП «Вінниця-

картсервіс» 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

102 

906,210 

16 

198,440 

18 

142,250 

20 

319,320 

22 

757,640 

25 

488,560 

Забезпече-

но гарантії 

соціально-

го захисту 

дітей та 

молоді 



46 

 

№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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 

7.1.23 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 

територіальної громади та в 

яких виховується п’ятеро і 

більше дітей віком до 18 

років; дітям-сиротам і дітям, 

позбавленим батьківського 

піклування, що мешкають на 

2022-

2026 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради, 

 

Служба у 

справах дітей 

міської ради, 

 

КП 

«Вінницька 

транспортна 

компанія», 

 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

3 004,462 472,992 529,670 593,230 664,420 744,150 Забезпече-

но надання 

додаткових 

гарантій 

соціально-

го захисту 

багатодіт-

ним сім’ям, 

дітям-

сиротам, 

дітям 

позбав-

леним 

батьківсь-
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

території Вінницької міської 

територіальної громади та 

перебувають на відповідних 

обліках у Службі у справах 

дітей Вінницької міської 

ради, шляхом надання 

електронного проїзного 

квитка з необмеженою 

кількістю поїздок (безліміт), 

який розміщується на 

безконтактній смарткартці, 

що видається зазначеним 

категоріям громадян 

безкоштовно 

КП «Вінниця-

картсервіс» 

кого 

піклування 

7.1.24

. 

Надавати пільги на проїзд у 

міському електротранспорті 

та автомобільному 

транспорті загального 

користування, який працює в 

звичайному режимі руху в 

кількості не більше 60 

безоплатних поїздок на 

місяць, шляхом надання 

електронного квитка, який 

розміщується на 

персоналізованій картці 

(пільгова), що видається 

2022-

2026 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради, 

комунальне 

підприємство 

«Вінницякарт

-сервіс», 

комунальне 

підприємство 

«Вінницька 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

899 

563,100 

141 

600,000 

158 

592,000 

177 

623,000 

198 

937,800 

222 

810,300 

Забезпечено 

надання 

гарантій 

соціального 

захисту 

громадянам, 

які мають 

право на 

пільговий 

проїзд 

відповідно 

до чинного 

законо-

давства, та 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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;  

транспортна 

компанія» 

надання 

додаткових 

гарантій 

членам 

сімей 

(батькам, 

вдовам 

(вдівцям) 

та дітям, 

віком від 

шести 

років) 
загиблих 

учасників 

бойових дій 

та загиблих 

Героїв 

України 

на пільговий 

проїзд в 

міському 

електро-

транспорті 

та 

автомобіль-

ному 

транспорті 

загального 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- 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; 

- особи, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, віднесені до 

категорії 1; 

- учасники ліквідації 

наслідків аварії на 

користуван-

ня 



50 

 

№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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 військовослужбов-

ців, які загинули чи померли 

або пропали безвісти під час  



51 

 

№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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 військово-

службовців, які брали участь 

в проведенні анти-

терористичної 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. 

* Примітка: особам, які 

супроводжують осіб з 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

інвалідністю I групи або 

дітей з інвалідністю (не 

більше однієї особи, яка 

супроводжує особу з 

інвалідністю I групи або 

дитину з інвалідністю) 

окрема персоналізована 

картка на пільговий проїзд не 

видається. Право на 

пільговий проїзд для такої 

категорії громадян 

забезпечується шляхом 

встановлення у подвійному 

обсязі кількості безоплатних 

поїздок на персоналізованих 

картках осіб з інвалідністю І 

групи та дітей з 

інвалідністю. 

7.1.25

. 

Надавати пільги на проїзд у 

міському електротранспорті 

та автомобільному 

транспорті загального 

користування, який працює в 

звичайному режимі руху, 

учасникам бойових дій, 

особам з інвалідністю 

внаслідок війни та 

2022-

2026 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради, 

комунальне 

підприємство 

«Вінницякарт

-сервіс», 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

63,530 10,000 11,200 12,544 14,050 15,736 Забезпече-

но надання 

гарантій 

соціально-

го захисту 

учасникам 

бойових 

дій, особам 

з інвалід-
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

прирівняним до них особам, 

які проживають на території  

населених пунктів України 

(крім населених пунктів 

ВМТГ), на час проходження 

лікування в медичних 

установах, закладах та 

підприємствах державної, 

комунальної (міської 

територіальної громади та 

спільної власності громад 

Вінницької області), 

приватної власності 

розташованих на території 

Вінницької міської 

територіальної  громади. 

комунальне 

підприємство 

«Вінницька 

транспортна 

компанія», 

установи, 

заклади та 

підприємства 

охорони 

здоров’я 

ністю 

внаслідок 

війни та 

прирівня-

ним до них 

особам на 

пільговий 

проїзд в 

міському 

електро-

транспорті 

та автомо-

більному 

транспорті 

загального 

користу-

вання 

7.1.26

. 

Надавати пільги на проїзд в 

залізничному транспорті 

приміського сполучення 

жителям Вінницької міської 

територіальної громади, які 

мають право на пільговий 

проїзд згідно Законів України 

«Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального 

захисту», «Про статус 

2022-

2026 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради, 

виробничий 

підрозділ 

Жмеринська 

дирекція 

залізничних 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

2 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 Забезпече-

но надання 

гарантій 

соціально-

го захисту 

громадя-

нам, які 

мають 

право на 

пільговий 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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 Жмеринська 

перевезень 

регіональної 

філії 

«Південно-

західна 

залізниця» 

Акціонерного 

товариства 

«Українська 

залізниця» 

проїзд в 

залізнич-

ному 

транспорті 

примісько-

го 

сполучення 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

дирекція залізничних 

перевезень регіональної філії 

«Південно-західна 

залізниця» Акціонерного 

товариства «Українська 

залізниця» 

7.1.27

. 

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 

2022-

2026 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради, 

підприємства 

- надавачі 

послуг 

зв’язку, 

розташовані 

на території 

Вінницької 

міської 

територіально

ї громади 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

6 369,345 1 150,00

0 

1 210,95

0 

1 271,49

7 

1 335,07

2 

1 401,82

6 

Забезпече-

но надання 

гарантій 

соціально-

го захисту 

окремим 

категоріям 

громадян 

на послуги 

зв’язку  

відповідно 

до чинного 

законо-

давства 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

катастрофи», «Про охорону 

дитинства», «Про соціальний 

і правовий захист 

військовослужбовців та 

членів їх сімей» шляхом 

відшкодування підприємст-

вам зв’язку витрат за надані 

послуги на пільговій основі. 

7.1.28

. 

Надавати муніципальні 

пільги по сплаті внесків до 

цільового фонду «Соціально-

економічний розвиток 

Вінницької міської  

територіальної громади» при 

укладанні Договору про 

порядок використання 

встановлених тимчасових 

конструкцій для господарсь-

ких потреб (гаражів) та 

Додаткових угод до договору 

про порядок використання 

встановлених тимчасових 

конструкцій для господарсь-

ких потреб (гаражів) особам з 

інвалідністю внаслідок війни, 

учасникам бойових дій, 

особам, яким призначено 

2022-

2026 

роки 

Міське 

комунальне 

підприємство 

«Архітектурн

о-будівельний 

сервіс», 

Виконавчий 

комітет 

міської ради 

Не 

потреб

ує 

фінанс

ування 

      Надано 

додаткові 

гарантії 

соціально-

го захисту 

особам з 

інвалід-

ністю 

внаслідок 

війни, 

учасникам 

бойових 

дій, 

особам, 

яким 

призначено 

житлову 

субсидію 

та особам, 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

житлову субсидію та особам, 

які опинилися в складних 

життєвих обставинах 

які 

опинилися 

в складних 

життєвих 

обставинах 

7.1.29

. 

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 

2022-

2026 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради, 

підприємства, 

розташовані 

на території 

Вінницької 

міської 

територіально

ї громади 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

10 

119,458 

1 

827,090 

1 

923,928 

2 

020,124 

2 

121,130 

2 

227,186 

Надано 

додаткові 

до 

встановле-

них 

законо-

давством 

гарантії 

соціально-

го захисту 

особам з 

інвалід-

ністю по 

зору І та ІІ 

груп та 

членам їх 

сімей 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7.1.30

. 

Надавати муніципальні 

пільги на оплату послуг 

лазень жителям Вінницької 

міської територіальної 

громади з низьким рівнем 

доходів, які не мають 

комунальних зручностей за 

місцем проживання 

2022-

2026 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради 

КП «Комбінат 

комунальних 

підприємств» 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

2 012,021 363,273 382,526 401,652 421,740 442,830 Надано 

додаткові 

до 

встановле-

них 

законо-

давством 

гарантії 

соціально-

го захисту 

жителів 

Вінницької 

міської 

терито-

ріальної 

громади з 

низьким 

рівнем 

доходів 

7.1.31

. 

Надавати довічну щомісячну 

матеріальну грошову 

допомогу членам Вінницької 

міської територіальної 

громади, яким виповнилося 

100 років і більше, в розмірі 

прожиткового мінімуму для 

осіб, які втратили 

2022-

2026 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради 

Кошти 

бюджет

у ВМТГ 

1 672,456 287,033 310,631 333,338 357,672 383,782 Забезпече-

но 

соціальну 

підтримку 

громадян, 

яким 

виповни-

лося 100 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

працездатність, станом на 1 

січня бюджетного року 

років і 

більше 

7.1.32

. 

Надавати пільги Почесним 

громадянам міста Вінниці 

2022-

2026 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради, 

підприємства, 

розташовані 

на території 

Вінницької 

міської 

територіально

ї громади 

Кошти 

бюджет

у ВМТГ 

189,780 34,265 36,080 37,885 39,780 41,770 Забезпече-

но надання 

пільг 

Почесним 

громадя-

нам міста 

Вінниці, в 

т.ч. на 

оплату 

житлово-

комуналь-

них послуг 

7.1.33

. 

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 

2022-

2026 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

815,415 139,944 151,450 162,521 174,385 187,115 Забезпече-

но надання 

соціальної 

підтримки 

вдовам 

Почесних 

громадян 

міста 

Вінниці 

7.1.34

. 

Надавати допомогу на 

поховання деяких категорій 

осіб виконавцю 

2022-

2026 

роки 

Департамент 

соціальної 

Кошти 

бюдже
810,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 Надано 

допомогу 

на 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

волевиявлення померлого або 

особі, яка зобов’язалася 

поховати померлого, в разі 

відсутності права на 

допомогу згідно інших 

законодавчих та 

нормативних документів 

політики 

міської ради 

ту 

ВМТГ 

поховання 

деяких 

категорій 

громадян 

7.1.35

. 

Здійснювати поховання 

одиноких і невідомих 

громадян 

2022-

2026 

роки 

Департамент 

комунального 

господарства 

та 

благоустрою 

міської ради,  

КП «Комбінат 

комунальних 

підприємств» 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

704,106 127,128 133,866 140,559 147,587 154,966 Забезпече-

но 

поховання 

одиноких і 

невідомих 

громадян 

7.2. Підтримка діяльності 

громадських об’єднань, яка 

має соціальне спрямування 

   36 

789,202 

6 

476,195 

6 

939,225 

7 

353,221 

7 

782,800 

8 

237,761 

 

7.2.1. Надавати фінансову 

підтримку громадським 

об’єднанням ветеранів, в т.ч. 

ветеранів військової служби, 

і осіб з інвалідністю, які 

здійснюють свою діяльність 

на території Вінницької 

2022-

2026 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

27 360,56

5 

4 834,24

9 

5 167,82

7 

5 469,85

1 

5 

780,237 

6 

108,401 

Надано 

фінансову 

підтримку 

громадсь-

ким 

об’єднанням 

ветеранів, в 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

міської територіальної 

громади та мають соціальну 

спрямованість 

т.ч. 

ветеранів 

військової 

служби, і 

осіб з 

інвалід-

ністю 

7.2.2. Надавати фінансову 

підтримку громадським 

об’єднанням 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 

територіальної громади 

2022-

2026 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

3 192,232 555,562 597,366 636,769 678,841 723,694 Надано 

фінансову 

підтримку 

громад-

ським 

об’єднан-

ням 

внутрішньо

-переміще-

них осіб 

7.2.3. Надавати фінансову 

підтримку громадським 

об’єднанням, які відповідно 

до статутної діяльності 

здійснюють на території 

2022-

2026 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

1 858,576 330,190 351,775 371,256 391,824 413,531 Надано 

фінансову 

підтримку 

громад-

ським 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Вінницької міської  

територіальної громади 

заходи, спрямовані на 

соціальний захист бездомних 

осіб. 

об’єднан-

ням, які 

відповідно 

до 

статутної 

діяльності 

здійс-

нюють 

заходи, 

спрямовані 

на 

соціальний 

захист 

бездомних 

осіб 

7.2.4. Надавати фінансову 

підтримку громадським 

об’єднанням, які відповідно 

до статутної діяльності 

здійснюють на території 

Вінницької міської  

територіальної громади 

заходи, спрямовані на 

соціальний захист людей із 

залежністю 

2022-

2026 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

1 155,318 200,000 217,091 230,977 245,760 261,490 Надано 

фінансову 

підтримку 

громад-

ським 

об’єднан-

ням, які 

відповідно 

до 

статутної 

діяльності 

здійс-



63 

 

№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

нюють 

заходи, 

спрямовані 

на 

соціальний 

захист 

людей із 

залежністю 

7.2.5. 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  

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 

2022-

2026 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради, 

Департамент 

фінансів 

міської ради 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

1 780,617 309,792 335,109 355,947 378,104 401,665 Надано  

фінансову 

підтримку 

Вінницькій 

обласній 

організації 

Українсь-

кого 

товариства 

сліпих на 

забезпечен-

ня 

перевезення 

осіб з 

інвалідністю 

по зору, які є 

жителями 

населених 

пунктів 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

числі в інших містах 

України). 

  Для реалізації зазначеного 

заходу передбачати 

субвенцію з бюджету 

Вінницької міської  

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  

територіальної громади та 

працюють на Підприємстві 

об'єднання громадян 

«Вінницьке учбово-

виробниче підприємство 

УТОС» 

Вінницької 

міської  

територіаль-

ної громади 

та 

працюють 
на 
Підприємст-

ві 

об'єднання 

громадян 

«Вінницьке 

учбово-

виробниче 

підприємст-

во УТОС» з 

(до) місця 

проживання 

до (від) 

місця 

роботи та до 

(від) місць 

проведення 
культурних 

та 

спортивних 

заходів (в 

тому числі в 

інших 



65 

 

№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
містах 

України). 

7.2.6. Надавати фінансову 

підтримку Вінницькій 

обласній організації 

Українського товариства 

глухих (УТОГ), яка 

забезпечує виконання 

Статутної діяльності 

організації щодо соціального 

захисту мешканців 

Вінницької міської 

територіальної громади, які є 

особами з інвалідністю по 

слуху. Для реалізації 

зазначеного заходу 

передавати субвенцію з 

бюджету Вінницької міської 

територіальної громади 

обласному бюджету 

Вінницької області на 

надання фінансової 

підтримки Вінницькій 

обласній організації 

Українського товариства 

глухих (УТОГ).  

2022-

2026 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради, 

Департамент 

фінансів 

міської ради 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

1 441,894 246,402 272,057 288,421 308,034 328,980 Надано  

підтримку 

Вінницькій 

обласній 

організації 

Українсько-

го 

товариства 

глухих на 

виконання 

Статутної 

діяльності 

організації 

щодо 

соціального 

захисту 

мешканців 

Вінницької 

міської 

територіаль-

ної громади, 

які є 

особами з 

інвалідністю 

по слуху. 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7.3. Створення правових, 

соціальних і економічних 

умов для зміцнення 

інституту сім’ї, в тому числі 

соціальної підтримки 

багатодітних сімей 

Вінницької міської 

територіальної громади 

   511,906 92,427 97,324 102,190 107,300 112,665  

7.3.1. 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» 

2022-

2026 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради, 

Виконавчий 

комітет 

міської ради 

Не 

потреб

ує 

фінанс

ування 

      Отримано 

Почесні 

звання 

України 

«Мати-

героїня» 

жінками, 

які 

народили 

та 

виховали 

п’ятеро та 

більше 

дітей до 

восьми-

річного 

віку. 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7.3.2. 

Проводити інформаційно-

просвітницьку роботу з 

питань запобігання 

насильству в сім'ї, 

застосовувати сучасні форми 

та методи роботи з особами, 

які вчинили домашнє 

насильство, та їх жертвами 

2022-

2026 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради, 

Вінницький 

міський центр 

соціальних 

служб, 

Громадські 

об’єднання 

(за згодою) 

Не 

потреб

ує 

фінанс

ування 

      Підвищено 

рівень 

поінформо-

ваності 

сімей щодо 

наслідків 

за 

вчинення 

насильства.  

7.3.3. 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 

2022-

2026 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради, 

Громадські 

об’єднання 

(за згодою) 

Не 

потреб

ує 

фінанс

ування 

      Зменшено 

кількість 

сімей, які 

опинились 

в складних 

життєвих 

обставинах  

7.3.4. Проводити за участю 

багатодітних сімей фестивалі 

сімейної творчості, вечори-

вшанування професійних 

династій, які спрямовані на 

родинно-сімейне виховання, 

2022-

2026 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради, 

Громадські 

об’єднання 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

38,771 7,000 7,371 7,740 8,127 8,533 Забезпече-

но 

зміцнення 

інституту 

сім’ї, 

популяри-
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

пропаганду українських 

традицій подружнього життя. 

При потребі здійснювати 

нагородження учасників 

заходів – членів багатодітних 

сімей,  грамотами, призами та 

подарунками. 

 (за згодою) зацію 

українсь-

ких 

традицій 

подруж-

нього 

життя, 

розширен-

ня 

сімейних 

династій  

7.3.5. Організовувати та проводити 

соціально-культурні, 

інформаційно-освітні заходи 

для дітей з 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 – дітей з багатодітних 

сімей,  грамотами, призами та 

подарунками 

2022-

2026 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики  

міської ради, 

Громадські 

об’єднання 

(за згодою) 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

473,135 85,427 89,953 94,450 99,173 104,132 Забезпече-

но 

соціальну 

підтримку 

дітей з 

багатодіт-

них сімей, 

здійснено 

сприяння 

їх 

самореалі-

зації та 

творчого 

розвитку. 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7.3.6. Сприяти наданню 

матеріальної допомоги 

багатодітним сім’ям, які 

перебувають в складних 

життєвих обставинах 

2022-

2026 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради, 

Служба у 

справах дітей, 

 

Вінницький 

міський центр 

соціальних 

служб 

Не 

потреб

ує 

фінанс

ування 

      Надано 

матеріаль-

ну 

допомогу 

багатодіт-

ним сім’ям, 

які 

знаходять-

ся в 

скрутному 

матеріаль-

ному  

становищі 

7.3.7. Залучати підприємства, 

установи та організації до 

надання благодійної 

допомоги багатодітним 

родинам, які перебувають в 

складних життєвих 

обставинах, в тому числі 

шляхом безкоштовної 

передачі відповідно до 

першочергових потреб 

родин: побутової техніки, 

комплектів спальної білизни,  

а також шкільного приладдя, 

одягу і взуття для дітей (в 

2022-

2026 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради, 

підприємства, 

установи та 

організації 

(за згодою) 

Інші 

кошти 

      Надано 

допомогу 

багатодіт-

ним 

родинам, 

які перебу-

вають в 

складних 

життєвих 

обставинах 

(відповідно 

до їх 

потреб) 

шляхом 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

тому числі за пропозицією 

Міжвідомчої ради з питань 

сім’ї, гендерної рівності, 

демографічного розвитку, 

запобігання насильства у 

сім’ї та протидії торгівлі 

людьми) 

залучення 

благодій-

них коштів 

підприємст

в, установ 

та 

організацій 

7.3.8. Надавати клопотання 

виконавчому комітету щодо 

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 тощо 

2022-

2026 

роки 

Виконавчий 

комітет 

міської ради, 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради 

Не 

потреб

ує 

фінанс

ування 

      Вшановано 

багатодіт-

них матерів 

за їх 

вагомий 

внесок у 

виховання 

дітей, 

формуван-

ня у них 

високих 

духовних і 

моральних 

якостей 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7.3.9. Сприяти реалізації проектів 

та заходів громадських 

об’єднань щодо підтримки 

багатодітних родин 

2022-

2026 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради, 

Громадські 

об’єднання 

(за згодою) 

Інші 

кошти 

      Надано 

підтримку 

багатодіт-

ним 

родинам, 

шляхом 

залучення 

їх до 

реалізації 

проектів та 

заходів 

громадсь-

ких 

об’єднань  

7.3.10

. 

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 

2022-

2026 

роки 

Департамент 

у справах ЗМІ 

та зв’язків з 

громадськіст

ю, 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради, 

Не 

потреб

ує 

фінанс

ування 

      Підвищено 

рівень 

поінформо-

ваності 

багатодіт-

них сімей 

щодо їх 

прав на 

державну 

підтримку  
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Департамент 

охорони 

здоров’я, 

Департамент 

освіти, 

Громадські 

об’єднання 

(за згодою) 

7.4. 

Надання соціальних послуг 

жителям Вінницької міської 

територіальної громади: 

   

256 

477,674 

44 

118,814 

48 

002,800 

51 

243,380 

54 

706,180 

58 

406,500 

 

7.4.1. Територіальним центром 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

міста Вінниці 

 

 

 150 506,4

83 

25 890,4

23 

28 221,0

00 

30 090,5

60 

32 086,6

50 

34 217,8

50 

Забезпече-

но надання 

соціальних 

послуг 

громадя-

нам 

похилого 

віку та 

особам з 

інвалід-

ністю, які 

їх потре-

бують 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7.4.1.

1. 

Вивчати потребу та 

планувати надання 

соціальних послуг 

громадянам похилого віку та 

особам з інвалідністю 

Вінницької міської 

територіальної громади 

2022-

2026 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради, 

Територіальн

ий центр 

соціального 

обслуговуван

ня (надання 

соціальних 

послуг)  

Не 

потреб

ує 

фінанс

ування 

       

7.4.1.

2. 

Забезпечити функціонування 

Територіального центру 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

міста Вінниці (далі – 

територіальний центр) для 

надання соціальних послуг: 

а) 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 не здатні 

2022-

2026 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради 

Територіальн

ий центр 

соціального 

обслуговуван

ня (надання 

соціальних 

послуг) 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

150 460,7

23 

25 844,6

63 

28 221,0

00 

30 090,5

60 

32 086,6

50 

34 217,8

50 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

до самообслуговування і 

потребують постійної  

сторонньої допомоги, визнані 

такими в порядку, 

затвердженому МОЗ; 

б) 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, бойовими 

діями, терористичним актом, 

збройним конфліктом, 

тимчасовою окупацією (і 

мають на своєму утриманні 

неповнолітніх дітей, дітей з 

інвалідністю, осіб похилого 

віку, осіб з інвалідністю), 

малозабезпеченістю. 

7.4.1.

3. 

Забезпечувати широке 

інформування населення про 

надання соціальних послуг 

громадянам похилого віку та 

особам з інвалідністю, 

2022-

2026 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради, 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

В межах коштів, передбачених в бюджеті ВМТГ за бюджетною 

програмою «Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у 

зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

зокрема шляхом організації 

розповсюдження соціальної 

реклами, інформаційних 

листів, проведення 

роз’яснювальної роботи, 

виступів у засобах масової 

інформації 

Територіальн

ий центр 

соціального 

обслуговуван

ня (надання 

соціальних 

послуг)  

7.4.1.

4. 

Проводити щорічний 

моніторинг та внутрішню 

оцінку якості надання 

соціальних послуг  

громадянам похилого віку та 

особам з інвалідністю 

2022-

2026 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради, 

Територіальн

ий центр 

соціального 

обслуговуван

ня (надання 

соціальних 

послуг)  

Не 

потреб

ує 

фінанс

ування 

       

7.4.1.

5. 

Забезпечити в територіаль-

ному центрі роботу відділень 

соціальної допомоги вдома 

для надання базової 

соціальної послуги - догляд 

вдома: 

2022-

2026 

роки 

Територіальн

ий центр 

соціального 

обслуговуван

ня (надання 

соціальних 

послуг)  

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

В межах коштів, передбачених в бюджеті ВМТГ за бюджетною 

програмою «Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у 

зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Громадянам, які не мають 

рідних, що повинні 

забезпечити їм догляд і 

допомогу, або рідні є 

громадянами похилого віку 

чи визнані особами з 

інвалідністю в 

установленому порядку, та 

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 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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). 

7.4.1.

6. 

Забезпечити в 

територіальному центрі 

роботу відділення денного 

перебування для надання 

базової соціальної послуги - 

соціальна адаптація, 

громадянам похилого віку, 

особам з інвалідністю (які 

2022-

2026 

роки 

Територіальн

ий центр 

соціального 

обслуговуван

ня (надання 

соціальних 

послуг) 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

В межах коштів, передбачених в бюджеті ВМТГ за бюджетною 

програмою «Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у 

зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

досягли 18-річного віку), які 

частково втратили здатність 

до самообслуговування. 

7.4.1.7. Забезпечити в територіаль-

ному центрі роботу відділень 

організації надання адресної 

натуральної та грошової 

допомоги для надання 

базової соціальної послуги - 

натуральна допомога: 

 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 неповно-

літніх дітей, дітей з 

інвалідністю, осіб похилого 

віку,  осіб з інвалідністю;  

 громадянам, які 

перебувають у складній 

2022-

2026 

роки 

Територіальн

ий центр 

соціального 

обслуговуван

ня (надання 

соціальних 

послуг) 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

В межах коштів, передбачених в бюджеті ВМТГ за бюджетною 

програмою «Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у 

зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

життєвій ситуації у зв'язку з 

безробіттям і зареєстровані в 

державній службі зайнятості 

як такі, що шукають роботу, 

стихійним лихом, 

катастрофою, бойовими 

діями, терористичним актом, 

збройним конфліктом, 

тимчасовою окупацією (і 

мають на своєму утриманні 

неповнолітніх дітей, дітей з 

інвалідністю, осіб похилого 

віку, осіб з інвалідністю), 

малозабезпеченістю 

7.4.1.8

. 

Надавати у відділеннях 

територіального центру, в 

межах обсягів, визначених 

державними стандартами: 

а) за рахунок бюджетних 

коштів: 

- всі соціальні послуги 

особам з інвалідністю І групи 

незалежно від доходу 

отримувача соціальних 

2022-

2026 

роки 

Територіальн

ий центр 

соціального 

обслуговуван

ня (надання 

соціальних 

послуг) 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ, 

 

інші 

кошти 

В межах коштів, передбачених в бюджеті ВМТГ за бюджетною 

програмою «Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у 

зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

послуг (ст.28 Закону України 

«Про соціальні послуги»); 

- соціальні послуги догляд 

вдома та соціальна адаптація, 

у разі якщо середньомісячний 

сукупний дохід отримувачів 

соціальних послуг менше 4-х 

прожиткових мінімумів для 

відповідної категорії осіб;  

- соціальну послугу надання 

адресної натуральної та 

грошової допомоги, у разі 

якщо середньомісячний 

сукупний дохід отримувачів 

соціальних послуг менше 2-х 

прожиткових мінімумів для 

відповідної категорії осіб 

(ст.28 Закону України «Про 

соціальні послуги»); 

б) з установленням 

диференційованої плати в 

порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України, 

соціальну послугу надання 

адресної натуральної та 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

грошової допомоги, у разі 

якщо середньомісячний 

сукупний дохід отримувачів 

соціальних послуг більше 2-х 

прожиткових мінімумів, але 

не перевищує 4-и 

прожиткових мінімуми для 

відповідної категорії осіб. 

в) за рахунок отримувачів 

соціальних послуг або 

третіх осіб: 

- соціальну послугу догляд 

вдома громадянам похилого 

віку, особам з інвалідністю, 

хворим, які не здатні до 

самообслуговування  і  мають  

рідних, які повинні 

забезпечити їм догляд і 

допомогу; 

- соціальні послуги догляд 

вдома, соціальна адаптація, 

надання адресної натуральної 

та грошової допомоги у разі 

якщо середньомісячний 

сукупний дохід отримувачів 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

соціальних послуг більше 4-х 

прожиткових мінімумів для 

відповідної категорії осіб; 

 - соціальні послуги всім 

категоріям отримувачів 

соціальних послуг понад 

обсяги, визначені 

державними стандартами 

соціальних послуг. 

Середньомісячний сукупний 

дохід отримувача соціальних 

послуг для визначення права 

на отримання соціальних 

послуг за рахунок бюджетних 

коштів визначається за 

попередні шість місяців, що 

передують місяцю звернення 

за наданням соціальних 

послуг, та обчислюється 

шляхом ділення 

середньомісячного 

сукупного доходу його сім’ї 

на кількість членів сім’ї, які 

включаються до її складу. 

Методика обчислення 

середньомісячного 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

сукупного доходу сім’ї 

затверджується центральним 

органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування 

державної політики у сфері 

соціального захисту 

населення. 

7.4.1.9. Забезпечувати своєчасне 

наповнення електронної бази 

даних АІС «Наша сім’я» 

2022-

2026 

роки 

Територіальн

ий центр 

соціального 

обслуговуван

ня (надання 

соціальних 

послуг) 

Не 

потреб

ує 

фінанс

ування 

       

7.4.1.10. Забезпечувати проходження 

щорічного медичного огляду 

працівників та робітників, які 

надають соціальні послуги.  

Забезпечувати соціальних 

робітників у відділенні 

соціальної допомоги вдома 

для надання соціальних 

послуг велосипедами, 

спецодягом, а також 

безоплатним проїздом у 

міському громадському 

2022-

2026 

роки 

Територіальн

ий центр 

соціального 

обслуговуван

ня (надання 

соціальних 

послуг) 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

В межах коштів, передбачених в бюджеті ВМТГ за бюджетною 

програмою «Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у 

зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

транспорті загального 

користування шляхом видачі 

службової проїзної 

смарткартки та щомісячним 

поповненням її коштами. 

7.4.1.1

1. 

Проводити навчання 

працівників територіального 

центру з метою підвищення 

їх кваліфікації та запобігання 

професійного вигорання 

2022-

2026 

роки 

Територіальн

ий центр 

соціального 

обслуговуван

ня (надання 

соціальних 

послуг) 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

В межах коштів, передбачених в бюджеті ВМТГ за бюджетною 

програмою «Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у 

зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» 

7.4.1.1

2. 
Забезпечувати роботу 

мультидисциплінарної 

бригади по обслуговуванню 

жителів населених пунктів, 

що входять до складу 

Вінницької міської 

територіальної громади, та 

збільшувати кількість 

громадян, які користуються її 

послугами 

2022-

2026 

роки 

Територіальн

ий центр 

соціального 

обслуговуван

ня (надання 

соціальних 

послуг) 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

В межах коштів, передбачених в бюджеті ВМТГ за бюджетною 

програмою «Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у 

зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» 

 

7.4.1.1

3. 
Проводити в денному 

відділенні з метою організації 

денної зайнятості та дозвілля 

осіб похилого віку та 

2022-

2026 

роки 

Територіальн

ий центр 

соціального 

обслуговуван

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

В межах коштів, передбачених в бюджеті ВМТГ за бюджетною 

програмою «Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у 

зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

громадян з інвалідністю 

практичні заняття, в тому 

числі з трудової адаптації, 

лекції, семінари-практикуми 

(майстер-класи), 

забезпечувати їх проведення 

необхідними витратними 

матеріалами 

ня (надання 

соціальних 

послуг) 

7.4.1.1

4. 
Залучати громадські 

організації та волонтерів до 

роботи факультетів та гуртків 

відділення денного 

перебування. 

2022-

2026 

роки 

Територіальн

ий центр 

соціального 

обслуговуван

ня (надання 

соціальних 

послуг) 

Не 

потреб

ує 

фінанс

ування 

       

7.4.1.1

5. 

Проводити в денному 

відділенні різнопланові 

святкові заходи, спрямовані 

на організацію дозвілля та 

спілкування літніх людей та 

громадян з інвалідністю. 

2022-

2026 

роки 

Територіальн

ий центр 

соціального 

обслуговуван

ня (надання 

соціальних 

послуг), 

Департамент 

соціальної 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

В межах коштів, передбачених в бюджеті ВМТГ за бюджетною 

програмою «Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у 

зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

політики 

міської ради 

7.4.1.1

6. 

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 натуральної та 

грошової допомоги 

2022-

2026 

роки 

Територіальн

ий центр 

соціального 

обслуговуван

ня (надання 

соціальних 

послуг), 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

В межах коштів, передбачених в бюджеті ВМТГ за бюджетною 

програмою «Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у 

зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» 

 

7.4.1.1

7. 

Співпрацювати з 

організаціями та 

підприємствами різних форм 

власності, благодійними 

фондами та організаціями для 

залучення благодійної 

2022-

2026 

роки 

Територіальн

ий центр 

соціального 

обслуговуван

ня (надання 

соціальних 

послуг) 

Інші 

кошти 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

допомоги для громадян з 

невисоким рівнем доходів 

7.4.1.1

8. 

Забезпечити в 

територіальному центрі 

роботу структурного 

підрозділу Муніципальна 

служба надання соціальних 

послуг фізичного супроводу 

осіб з інвалідністю по зору І 

групи та перекладу жестовою 

мовою.  

Надавати у Муніципальній 

службі надання соціальних 

послуг фізичного супроводу 

осіб з інвалідністю по зору І 

групи та перекладу жестовою 

мовою в межах обсягів, 

визначених державними 

стандартами соціальних 

послуг, незалежно від доходу 

отримувача соціальних 

послуг (ст.28 Закону України 

2022-

2026 

роки 

Територіальн

ий центр 

соціального 

обслуговуван

ня (надання 

соціальних 

послуг), 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

В межах коштів, передбачених в бюджеті ВМТГ за бюджетною 

програмою «Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у 

зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

«Про соціальні послуги») 

базові соціальні послуги: 

- фізичний супровід осіб з 

інвалідністю по зору І групи: 

- переклад жестовою мовою 

для осіб з інвалідністю 

внаслідок порушення слуху 

та мовлення. 

7.4.1.1

9. 

Проводити конкурс «Кращий 

соціальний робітник» для 

підвищення престижу цієї 

професії 

2022-

2026 

роки 

Територіальн

ий центр 

соціального 

обслуговуван

ня (надання 

соціальних 

послуг 

Не 

потреб

ує 

фінанс

ування 

       

7.4.1.2

0. 

Залучати громадян похилого 

віку, які отримують соціальні 

послуги в територіальному 

центрі, до міжнародних, 

всеукраїнських, регіональних 

та місцевих заходів, 

спрямованих на підвищення  

їх соціальної активності 

(форумів, фестивалів, 

навчальних тренінгів, 

2022-

2026 

роки 

Територіальн

ий центр 

соціального 

обслуговуван

ня (надання 

соціальних 

послуг) 

Не 

потреб

ує 

фінанс

ування 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

майстер-класів, конкурсів, 

інше) 

7.4.1.2

1. 

Забезпечити в територіаль-

ному центрі роботу Пункту 

прокату технічних та інших 

засобів реабілітації для 

жителів Вінницької міської 

територіальної громади. 

2022-

2026 

роки 

Територіальн

ий центр 

соціального 

обслуговуван

ня (надання 

соціальних 

послуг), 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

В межах коштів, передбачених в бюджеті ВМТГ за бюджетною 

програмою «Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у 

зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» 

 

7.4.1.2

2. 

Реалізувати проект 

«Мобільна група творчого 

натхнення», який є 

переможцем конкурсу 

«Бюджет громадських 

ініціатив» у 2021 році, метою 

якого є розвиток та підтримка 

когнітивних функцій у людей 

поважного віку через набуття 

2022 

рік 

Територіальн

ий центр 

соціального 

обслуговуван

ня (надання 

соціальних 

послуг) 

Департамент 

соціальної 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

45,760 45,760      
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

творчих навичок під час 

участі в майстер-класах у 

денному відділенні 

територіального центру 

політики 

міської ради 

7.4.2. 
Вінницьким міським 

центром соціальних служб 
   

51 106,83

6 

8 810,08

6 

9 590,43

0 

10 218,5

50 

10 887,0

60 

11 599,7

10 

Забезпече-

но надання 

соціальних 

послуг 

особам/ 

сім’ям 

Вінницької 

міської 

терито-

ріальної 

громади, 

які 

належать 

до 

вразливих 

груп 

населення 

та/або 

перебу-

вають у 

складних 

життєвих 

обставинах 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7.4.2.

1. 

Вивчати потребу та 

планувати  надання 

соціальних послуг 

особам/сім’ям Вінницької 

міської територіальної 

громади, які належать до 

вразливих груп населення 

та/або перебувають у 

складних життєвих 

обставинах  

2022-

2026 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради, 

Вінницький 

міський центр 

соціальних 

служб 

Не 

потреб

ує 

фінанс

ування 
      

 

7.4.2.

2. 

Забезпечити функціонування 

Вінницького міського центру 

соціальних служб (далі – 

Центр) для проведення 

соціальної роботи з 

особами/сім’ями, які 

належать до вразливих груп 

населення та/або 

перебувають у складних 

життєвих обставинах, 

надання їм соціальних послуг 

2022-

2026 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради 

Вінницький 

міський центр 

соціальних 

служб 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

51 106,83

6 

8 810,08

6 

9 590,43

0 

10 218,5

50 

10 887,0

60 

11 599,7

10 

 

7.4.2.

3 

Проводити моніторинг та 

оцінювання якості наданих 

соціальних послуг 

2022-

2026 

роки 

Вінницький 

міський центр 

соціальних 

служб 

Не 

потреб

ує 

фінанс

ування 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7.4.2.

4. 
Організовувати роботу та 

внесення відомостей до 

Реєстру надавачів та 

отримувачів соціальних 

послуг 

2022-

2026 

роки 

Вінницький 

міський центр 

соціальних 

служб 

Не 

потреб

ує 

фінанс

ування 

       

7.4.2.

5. 
Забезпечувати проведення 

щорічного профілактичного 

медичного огляду 

працівників Центру, які 

надають соціальні послуги 

2022-

2026 

роки 

Вінницький 

міський центр 

соціальних 

служб 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

В межах коштів, передбачених в бюджеті ВМТГ за бюджетною 

програмою «Утримання та забезпечення діяльності центрів 

соціальних служб» 

 

7.4.2.

6. Впроваджувати новітні 

соціальні технології, 

спрямовані на недопущення, 

мінімізацію чи подолання 

складних життєвих обставин 

сім’ями, дітьми та молоддю 

2022-

2026 

роки 

Вінницький 

міський центр 

соціальних 

служб, 

Громадські 

організації 

(за згодою) 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

В межах коштів, передбачених в бюджеті ВМТГ за бюджетною 

програмою «Утримання та забезпечення діяльності центрів 

соціальних служб» 

 

7.4.2.

7. 

Здійснювати взаємодію з 

суб’єктами системи надання 

соціальних послуг, а також з 

органами, установами, 

закладами, фізичними 

особами - підприємцями, які 

у відповідній 

адміністративно-

2022-

2026 

роки 

Вінницький 

міський центр 

соціальних 

служб 

Не 

потреб

ує 

фінанс

ування 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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. 

7.4.2.

8. 

Забезпечити в Центрі роботу 

відділу «Служба соціальної 

роботи у громаді». 

Надавати соціальні послуги у 

відділі «Служба соціальної 

роботи у громаді» в межах 

обсягів, визначених 

державними стандартами 

соціальних послуг: 

• базові соціальні послуги: 

–інформування; 

–консультування; 

–посередництва (медіації); 

–представництва інтересів; 

–екстреного (кризового) 

втручання; 

–соціальної профілактики; 

2022-

2026 

роки 

Вінницький 

міський центр 

соціальних 

служб 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

В межах коштів, передбачених в бюджеті ВМТГ за бюджетною 

програмою «Утримання та забезпечення діяльності центрів 

соціальних служб» 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

–соціальної інтеграції та 

реінтеграції; 

–соціальної адаптації (в 

частині здійснення навчання, 

формування та розвитку 

соціальних навичок, умінь, 

соціальної компетенції; 

представництва інтересів; 

корекції психологічного 

стану та поведінки в 

повсякденному житті; 

надання психологічної 

підтримки; посередництва та 

консультування; допомоги в 

оформленні документів; 

сприяння праце-

влаштуванню; допомоги у 

зміцненні/відновленні 

родинних та суспільно 

корисних зв'язків, організація 

груп самодопомоги); 

–соціального супроводу 

сімей (осіб), які перебувають 

у складних життєвих 

обставинах. 

•  інші соціальні послуги: 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

–консультативного кризового 

телефону; 

–соціально-психологічної 

реабілітації (без надання 

можливості коротко-

термінового проживання). 

7.4.2.

9. 

Надавати у відділі «Служба 

соціальної роботи у громаді» 

соціальні послуги в межах 

обсягів, визначених 

державними стандартами 

соціальних послуг: 

а) за рахунок бюджетних 

коштів, незалежно від 

доходу отримувача 

соціальних послуг (ст.28 

Закону України «Про 

соціальні послуги»): 
–особам, які постраждали від 

торгівлі людьми і отримують 

соціальну допомогу 

відповідно до законодавства 

у сфері протидії торгівлі 

людьми; 

2022-

2026 

роки 

Вінницький 

міський центр 

соціальних 

служб 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

 

Інші 

кошти 

В межах коштів, передбачених в бюджеті ВМТГ за бюджетною 

програмою «Утримання та забезпечення діяльності центрів 

соціальних служб» 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

–особам, які постраждали від 

домашнього насильства або 

насильства за ознакою статі; 

–дітям з інвалідністю; 

–особам з інвалідністю I 

групи; 

–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, тяжкі 

психічні розлади, цукровий 

діабет I типу (інсуліно-

залежні), гострі або хронічні 

захворювання нирок IV 

ступеня, дітьми, які отримали 

тяжку травму, потребують 

трансплантації органа, 

потребують паліативної 

допомоги. Перелік 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

зазначених тяжких 

захворювань, розладів, травм, 

станів дітей, яким не 

встановлено інвалідність, 

затверджує Кабінет Міністрів 

України.  

–іншим категоріям 

отримувачів соціальних 

послуг соціальні послуги: 

інформування, 

консультування, 

представництва інтересів, 

послуги, що надаються 

екстрено (кризово). 

б) за рахунок бюджетних 

коштів, у разі якщо 

середньомісячний 

сукупний дохід 

отримувачів соціальних 

послуг менше 6-ти 

прожиткових мінімумів для 

відповідної категорії осіб 

(крім соціальних послуг, 

які надаються незалежно 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

від доходу отримувача 

соціальних послуг):  

• особам/сім’ям, які 

перебувають у складних 

життєвих обставинах, та 

належать до осіб/сімей, які не 

можуть самостійно подолати 

негативний вплив обставин, 

зумовлених такими 

чинниками: 

–похилий вік; 

–часткова або повна втрата 

рухової активності, пам’яті;  

–невиліковні хвороби, 

хвороби, що потребують 

тривалого лікування; 

–психічні та поведінкові 

розлади, у тому числі 

пов’язані із вживанням 

психоактивних речовин; 

–інвалідність; 

–бездомність; 

–безробіття; 

–малозабезпеченість; 

–поведінкові розлади у дітей 

через розлучення батьків; 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

–ухилення батьками або 

особами, які їх замінюють, 

від виконання своїх 

обов’язків із виховання 

дитини; 

–втрата соціальних зв’язків, у 

тому числі під час 

перебування в місцях 

позбавлення волі; 

–жорстоке поводження з 

дитиною; 

–потрапляння в ситуацію 

торгівлі людьми (не 

отримують соціальну 

допомогу відповідно до 

законодавства у сфері 

протидії торгівлі людьми); 

–шкода, заподіяна пожежею, 

стихійним лихом, 

катастрофою, бойовими 

діями, терористичним актом, 

збройним конфліктом, 

тимчасовою окупацією. 

 особам/сім’ям, які мають 

найвищий ризик потрапляння 

у складні життєві обставини 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

через вплив несприятливих 

зовнішніх та/або внутрішніх 

чинників: 

–сім’ї, у яких дітей відібрано 

у батьків без позбавлення їх 

батьківських прав; 

–сім’ї, де триває процес 

розлучення батьків і 

вирішується спір між матір’ю 

та батьком щодо визначення 

місця проживання дітей, 

участі батьків у їх вихованні; 

–сім’ї з дітьми, в яких тривала 

хвороба батьків перешкоджає 

їм виконувати свої 

батьківські обов’язки; 

–сім’ї, у яких виховуються 

діти з інвалідністю, та сім’ї з 

дітьми, у яких батьки мають 

інвалідність; 

–сім’ї, у яких батьків 

поновлено в батьківських 

правах; 

–сім’ї з дітьми, де батьки є 

трудовими мігрантами; 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

–малозабезпечені сім’ї з 

дітьми; 

–сім’ї, діти з яких 

перебувають у закладах 

інституційного догляду та 

виховання; 

–сім’ї, дітей з яких 

влаштовано в сім’ю 

патронатного вихователя;  

– сім’ї, у яких діти 

систематично самовільно 

залишають місце 

проживання; 

–сім’ї, у яких діти 

систематично без поважних 

причин не відвідують заклади 

освіти; 

–жінки, які виявили намір 

відмовитися від 

новонародженої дитини; 

–неповнолітні одинокі матері 

(батьки); 

–особи з особливими 

освітніми потребами; 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

–внутрішньо переміщені 

особи; 

–повнолітні недієздатні 

особи (у разі відсутності в 

них опікуна); 

–особи, звільнені з місць 

позбавлення волі; 

–учасники 

антитерористичної операції 

та особи, які здійснювали 

заходи із забезпечення 

національної безпеки і 

оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії 

Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській 

областях. 

в) за рахунок отримувачів 

соціальних послуг або 

третіх осіб, якщо 

середньомісячний сукупний 

дохід отримувачів соціальних 

послуг, категорії яких 

зазначені в пункті б, 

перевищує 6-ть прожиткових 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

мінімумів для відповідної 

категорії осіб (крім 

соціальних послуг, які 

надаються незалежно від 

доходу отримувача 

соціальних послуг). 

Соціальні послуги у відділі 

«Служба соціальної роботи у 

громаді» всім категоріям 

отримувачів соціальних 

послуг понад обсяги, 

визначені державними 

стандартами соціальних 

послуг, надаються за рахунок 

отримувачів соціальних 

послуг або третіх осіб. 

Середньомісячний сукупний 

дохід отримувача соціальних 

послуг для визначення права 

на отримання соціальних 

послуг за рахунок бюджетних 

коштів визначається за 

попередні шість місяців, що 

передують місяцю звернення 

за наданням соціальних 

послуг, та обчислюється 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

шляхом ділення 

середньомісячного 

сукупного доходу його сім’ї 

на кількість членів сім’ї, які 

включаються до її складу. 

Методика обчислення 

середньомісячного 

сукупного доходу сім’ї 

затверджується центральним 

органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування 

державної політики у сфері 

соціального захисту 

населення 

7.4.2.10. Організувати відповідно до 

потреб громади у соціальних 

послугах роботу відділу 

«Служба соціального 

супроводження». 

Надавати у відділі «Служба 

соціального супроводження» 

соціальні послуги в межах 

обсягів, визначених 

державними стандартами 

соціальних послуг: 

• базові соціальні послуги: 

2022-

2026 

роки 

Вінницький 

міський центр 

соціальних 

служб 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

В межах коштів, передбачених в бюджеті ВМТГ за бюджетною 

програмою «Утримання та забезпечення діяльності центрів 

соціальних служб» 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

–інформування; 

–консультування; 

–екстреного (кризового) 

втручання; 

–соціальної інтеграції та 

реінтеграції; 

–соціальної адаптації (в 

частині здійснення навчання, 

формування та розвитку 

соціальних навичок, умінь, 

соціальної компетенції; 

представництва інтересів; 

корекції психологічного 

стану та поведінки в 

повсякденному житті; 

надання психологічної 

підтримки; посередництва та 

консультування; допомоги в 

оформленні документів; 

сприяння праце-

влаштуванню; допомоги у 

зміцненні/ відновленні 

родинних та суспільно 

корисних зв'язків, організація 

груп самодопомоги); 

–соціального супроводу 

сімей, в яких виховуються 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

діти-сироти та діти, 

позбавлені батьківського 

піклування; 

–представництва інтересів; 

–посередництва (медіації); 

  – соціальної профілактики; 

• інші соціальні послуги: 

–соціально-психологічної 

реабілітації (без надання 

можливості коротко-

термінового проживання) 

7.4.2.11. Надавати у відділі «Служба 

соціального 

супроводження» соціальні 

послуги в межах обсягів, 

визначених державними 

стандартами соціальних 

послуг за рахунок 

бюджетних коштів, 

незалежно від доходу 

отримувача соціальних 

послуг (ст.28 Закону 

України «Про соціальні 

послуги»): 

2022-

2026 

роки 

Вінницький 

міський центр 

соціальних 

служб 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

В межах коштів, передбачених в бюджеті ВМТГ за бюджетною 

програмою «Утримання та забезпечення діяльності центрів 

соціальних служб» 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

– дітям-сиротам, дітям, 

позбавленим 

батьківського піклування; 

– особам з числа дітей-

сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

віком до 23 років; 

– сім’ям опікунів, 

піклувальників, 

прийомних сімей, 

дитячим будинкам 

сімейного типу і сімей 

патронатних вихователів; 

Соціальні послуги у відділі 

«Служба соціального 

супроводження» всім 

категоріям отримувачів 

соціальних послуг понад 

обсяги, визначені 

державними стандартами 

соціальних послуг надаються 

за рахунок отримувачів 

соціальних послуг або третіх 

осіб 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
7.4.2.12. Організувати в Центрі 

відповідно до потреб 

громади у соціальних 

послугах роботу відділу 

«Служба «Денний центр 

соціально-психологічної 

допомоги особам, які 

постраждали від 

домашнього насильства або 

насильства за ознакою 

статі». 

Надавати у відділі 

«Служба «Денний центр 

соціально-психологічної 

допомоги особам, які 

постраждали від 

домашнього насильства 

або насильства за ознакою 

статі» особам, в тому числі 

дітям, які постраждали від 

домашнього насильства 

та/або насильства за 

ознакою статі, за рахунок 

бюджетних коштів, 

незалежно від доходу 

отримувача соціальних 

2022-

2026 

роки 

Вінницький 

міський центр 

соціальних 

служб 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

В межах коштів, передбачених в бюджеті ВМТГ за бюджетною 

програмою «Утримання та забезпечення діяльності центрів 

соціальних служб» 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

послуг (ст.28 Закону 

України «Про соціальні 

послуги») соціальні 

послуги: 

– інформування; 

– консультування; 

– надання притулку 

(тимчасово, одноразово, 

екстрено (кризово); 

–  представництва 

інтересів; 

– екстреного (кризового) 

втручання; 

– соціального супроводу 

сімей (осіб), які 

перебувають у складних 

життєвих обставинах; 

– соціальної профілактики. 

– консультативного 

кризового телефону; 

– соціально-психологічної 

реабілітації (без надання 

можливості 

короткотермінового 

проживання). 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Соціальні послуги понад 

обсяги, визначені 

державними стандартами 

соціальних послуг, 

надаються особам, які 

постраждали від домашнього 

насильства  та/або насильства 

за ознакою статі за рахунок 

отримувачів соціальних 

послуг або третіх осіб. 
7.4.2.13. В складі відділу «Служба 

соціальної роботи у громаді» 

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 інформування, 

консультування, екстреного 

(кризового) втручання, 

соціальної профілактики 

відповідно до їх потреб 

2022-

2026 

роки 

Вінницький 

міський центр 

соціальних 

служб, 

 

Суб’єкти, що 

здійснюють 

заходи у 

сфері 

запобігання та 

протидії 

насильству 

(за згодою) 

 

Фонд ООН у 

галузі 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

В межах коштів, передбачених в бюджеті ВМТГ за бюджетною 

програмою «Утримання та забезпечення діяльності центрів 

соціальних служб» 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

народонаселе

ння в Україні 

7.4.2.14. Здійснювати соціальний 

супровід сімей, які 

перебувають у складних 

життєвих обставинах, 

шляхом проведення 

комплексу заходів, що 

передбачають оцінку потреб, 

визначення шляхів 

вирішення основних 

проблем, регулярні зустрічі 

чи відвідування отримувачів 

послуги з метою моніторингу 

виконання поставлених 

завдань, сприяння у 

отриманні інших послуг, 

допомогу в усвідомленні 

значення дій та/або розвиток 

вміння керувати ними, 

навчання та розвиток 

навичок, спрямованих на 

подолання чи мінімізацію 

складних життєвих обставин 

2022-

2026 

роки 

Вінницький 

міський центр 

соціальних 

служб 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

В межах коштів, передбачених в бюджеті ВМТГ за бюджетною 

програмою «Утримання та забезпечення діяльності центрів 

соціальних служб» 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
7.4.2.15. Організовувати у пологових 

стаціонарах, жіночих 

консультаціях та будинках 

дитини роботу щодо 

запобігання відмовам від 

новонароджених дітей 

2022-

2026 

роки 

Вінницький 

міський центр 

соціальних 

служб 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

В межах коштів, передбачених в бюджеті ВМТГ за бюджетною 

програмою «Утримання та забезпечення діяльності центрів 

соціальних служб» 

 

7.4.2.16. Організувати у відділі 

«Служба соціальної роботи у 

громаді» роботу «Школи 

подружнього життя» та 

«Школи відповідального 

батьківства» для здійснення 

серед молоді та дорослих 

соціальної профілактики 

щодо збереження сімей та 

попередженню ризиків 

відмов від дітей 

2022-

2026 

роки 

Вінницький 

міський центр 

соціальних 

служб 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

В межах коштів, передбачених в бюджеті ВМТГ за бюджетною 

програмою «Утримання та забезпечення діяльності центрів 

соціальних служб» 

 

7.4.2.17. Забезпечити у відділі 

«Служба соціальної роботи у 

громаді» надання соціальної 

послуги «Консультативний 

кризовий телефон» для 

забезпечення якісної, 

оперативної, коротко-

тривалої допомоги, захисту і 

підтримки особам, які 

2022-

2026 

роки 

Вінницький 

міський центр 

соціальних 

служб 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

В межах коштів, передбачених в бюджеті ВМТГ за бюджетною 

програмою «Утримання та забезпечення діяльності центрів 

соціальних служб» 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

переживають кризову 

ситуацію, у тому числі 

насильство в сім’ї, які не 

можуть самостійно 

сформувати ефективні 

способи реагування та 

адаптації до кризової 

ситуації, а також в організації 

і застосуванні заходів щодо її 

усунення, мінімізації або 

подолання 
7.4.2.18. Забезпечувати у відділі 

«Служба соціальної роботи у 

громаді» соціально-

психологічну підтримку 

внутрішньо переміщених 

осіб, учасників анти-

терористичної 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. 

2022-

2026 

роки 

Вінницький 

міський центр 

соціальних 

служб 

 

Громадські 

організації (за 

згодою) 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

В межах коштів, передбачених в бюджеті ВМТГ за бюджетною 

програмою «Утримання та забезпечення діяльності центрів 

соціальних служб» 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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 коротко-

строкових психологічних 

тренінгів з залученням  

громадських організацій. 



115 

 

№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Проводити з зазначеними 

категоріями осіб і членами їх 

сімей соціально спрямовані 

заходи. При потребі 

здійснювати нагородження 

учасників заходів 
7.4.2.19. 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 

2022-

2026 

роки 

Вінницький 

міський центр 

соціальних 

служб 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

В межах коштів, передбачених в бюджеті ВМТГ за бюджетною 

програмою «Утримання та забезпечення діяльності центрів 

соціальних служб» 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
7.4.2.20. Забезпечувати у відділі 

«Служба соціальної роботи у 

громаді» 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, або 

засуджені до покарань, не 

пов’язаних з позбавленням 

волі, звільнені від відбування 

покарання з випробуванням 

або умовно-достроково 

2022-

2026 

роки 

Вінницький 

міський центр 

соціальних 

служб 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

В межах коштів, передбачених в бюджеті ВМТГ за бюджетною 

програмою «Утримання та забезпечення діяльності центрів 

соціальних служб» 

 

7.4.2.21. 
Складати оцінку потреб та 

план реабілітації осіб, які 

постраждали від торгівлі 

людьми 

2022-

2026 

роки 

Вінницький 

міський центр 

соціальних 

служб 

Не 

потреб

ує 

фінанс

ування  

       

7.4.2.22. Здійснювати соціально-
профілактичну роботу на 

території Вінницької міської 
територіальної громади, 

спрямовану на запобігання 
потраплянню у складні 

життєві обставини осіб та 

2022-

2026 

роки 

Вінницький 

міський центр 

соціальних 

служб, 

 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

В межах коштів, передбачених в бюджеті ВМТГ за бюджетною 

програмою «Утримання та забезпечення діяльності центрів 

соціальних служб» 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

сімей з дітьми, шляхом 
проведення заходів, 

спрямованих на 
попередження, обмеження та 

зупинення негативних 
соціальних і особистісних 

(поведінкових) явищ та їх 
наслідків у соціальному 

середовищі. 

Організовувати з цією метою 

для вразливих груп населення 

та осіб, сімей, груп осіб, які 

опинились у складних 

життєвих обставинах масові 

заходи/акції, зокрема до Дня 

боротьби з тютюнопалінням, 

Всесвітнього дня боротьби зі 

СНІДом, Міжнародного дня 

боротьби зі зловживанням 

наркотиками й їхнім 

незаконним обігом та за 

іншою тематикою, для дітей 

та молоді «Повір у себе», 

«Маленькі спортсмени», «Я і 

мої права», «Special 

Olympics», до Міжнародного 

Громадські 

організації 

(за згодою) 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

дня людей з інвалідністю, 

тощо 

7.4.2.23. Організовувати у відділі 

«Служба соціальної роботи у 

громаді» роботу «Школи 

волонтерів» – забезпечувати 

теоретичною та практичною 

підготовкою волонтерів до 

реалізації соціальних 

програм 

2022-

2026 

роки 

Вінницький 

міський центр 

соціальних 

служб 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

В межах коштів, передбачених в бюджеті ВМТГ за бюджетною 

програмою «Утримання та забезпечення діяльності центрів 

соціальних служб» 

 

7.4.2.24. Забезпечувати у відділі 

«Служба соціального 

супроводження» соціальний 

супровід прийомних сімей, 

дитячих будинків сімейного 

типу, сімей опікунів, 

піклувальників та 

усиновлювачів шляхом 

проведення комплексу 

заходів, що передбачають 

допомогу у створенні та 

підтримці позитивного 

соціально-психологічного 

2022-

2026 

роки 

Вінницький 

міський центр 

соціальних 

служб 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

В межах коштів, передбачених в бюджеті ВМТГ за бюджетною 

програмою «Утримання та забезпечення діяльності центрів 

соціальних служб» 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

клімату в сім’ї, адаптацію 

дитини в нових умовах, 

створення належних умов для 

забезпечення індивідуальних 

потреб кожної дитини-сироти 

та дитини, позбавленої 

батьківського піклування, у 

розвитку та вихованні, захист 

майнових, житлових та інших 

прав дитини, сприяння 

навчанню та розвитку 

дитини, допомогу у 

зміцненні/відновленні 

родинних та суспільно 

корисних зв’язків, у 

створенні та забезпеченні 

умов для пріоритетного права 

дитини на усиновлення, 

підготовку дитини до виходу 

із сім’ї, в тому числі до 

самостійного життя 
7.4.2.25. Здійснювати у відділі 

«Служба соціального 

супроводження» соціальну – 

психологічну реабілітацію  

дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського 

2022-

2026 

роки 

Вінницький 

міський центр 

соціальних 

служб 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

В межах коштів, передбачених в бюджеті ВМТГ за бюджетною 

програмою «Утримання та забезпечення діяльності центрів 

соціальних служб» 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

піклування, та осіб з їх числа 

з метою розвитку, 

формуванню та підтримці їх 

соціальних навичок 
7.4.2.26. Організовувати здійснення 

наставництва над дитиною, 

яка проживає у закладах для 

дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, іншому закладі 

для дітей 

2022-

2026 

роки 

Вінницький 

міський центр 

соціальних 

служб 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

В межах коштів, передбачених в бюджеті ВМТГ за бюджетною 

програмою «Утримання та забезпечення діяльності центрів 

соціальних служб» 

 

7.4.2.27. Сприяти створенню 

прийомних сімей, дитячих 

будинків сімейного типу та 

сімей патронатного 

вихователя. 

Інформувати жителів 

Вінницької міської ТГ про 

сімейні форми виховання та 

проведення попереднього 

відбору кандидатів у 

прийомні батьки, батьки-

вихователі, патронатні 

вихователі 

2022-

2026 

роки 

Вінницький 

міський центр 

соціальних 

служб, 

 

Служба у 

справах дітей, 

 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

В межах коштів, передбачених в бюджеті ВМТГ за бюджетною 

програмою «Утримання та забезпечення діяльності центрів 

соціальних служб» 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
7.4.2.28. В складі відділу «Служба 

«Денний центр соціально-

психологічної допомоги 

особам, які постраждали від 

домашнього насильства або 

насильства за ознакою статі» 

організувати роботу Кризової 

кімнати соціально-

психологічної допомоги 

особам, які постраждали від 

домашнього насильства або 

насильства за ознакою статі, 

метою якої є надання 

притулку особам, в тому 

числі дітям, які постраждали 

від домашнього насильства  

та/або насильства за ознакою 

статі 

2022-

2026 

роки 

Вінницький 

міський центр 

соціальних 

служб 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

В межах коштів, передбачених в бюджеті ВМТГ за бюджетною 

програмою «Утримання та забезпечення діяльності центрів 

соціальних служб» 

 

7.4.2.29. Організовувати роботу по 

внесенню відомостей до 

Єдиного міського реєстру 

випадків домашнього 

насильства та насильства за 

ознакою статі 

2022-

2026 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради, 

 

Вінницький 

міський центр 

соціальних 

служб, 

Не 

потреб

ує 

фінанс

ування 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

суб’єкти, що 

здійснюють 

заходи у 

сфері 

запобігання та 

протидії 

насильству 

(за згодою) 

7.4.3. 
Іншими надавачами 

соціальних послуг 
   

54 864,35

5 

9 

418,305 

10 

190,370 

10 

934,270 

11 

732,470 

12 

588,940 

 

7.4.3.1. Брати участь у реалізації 

державного пілотного 

проекту «Розвиток 

соціальних послуг».  

Відповідно до Порядку 

використання коштів, 

передбачених у державному 

бюджеті для реалізації 

пілотного проекту «Розвиток 

соціальних послуг», 

затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України 

від 3 березня 2020 р. №204, 

забезпечити за рахунок 

2022-

2026 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради, 

 

Департамент 

освіти міської 

ради 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ  

Не менше 20 відсотків вартості надання соціальних послуг 

жителям ВМТГ в рамках реалізації державного пілотного 

проекту «Розвиток соціальних послуг» 

Забезпече-

но надання 

соціальних 

послуг 

дітям з 

особливи-

ми 

освітніми 

потребами, 

в тому 

числі дітям 

з інвалід-

ністю та 

особам з 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

коштів бюджету Вінницької 

міської територіальної 

громади співфінансування в 

сумі не менше 20 відсотків 

потреби у фінансуванні 

надання соціальних послуг: 

а) супровід під час 

інклюзивного навчання дітям 

з особливими освітніми 

потребами, в тому числі дітям 

з інвалідністю; 

б) підтримане проживання: 

транзитне підтримане 

проживання/учбова 

соціальна квартира (будинок) 

для осіб з інтелектуальними, 

психічними та поведінкови-

ми порушеннями 

інтелек-

туальними, 

психічни-

ми та 

поведінко-

вими 

порушен-

нями 

7.4.3.2 Призначати і виплачувати 

компенсації фізичним 

особам, які надають соціальні 

послуги з догляду на 

непрофесійній основі або на 

професійній основі без 

2022-

2026 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

54 864,35

5 

9 

418,305 

10 

190,370 

10 

934,270 

11 

732,470 

12 

588,940 

Забезпече-

но надання 

соціальних 

послуг 

особам, які 

через 

порушення 
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№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікува-

ний 

результат 
за роками виконання, тис. грн 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 

2024-й 

рік 

2025-й 

рік 

2026-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

здійснення підприємницької 

діяльності  

функцій 

організму 

не можуть 

самостійно 

пересува-

тися та 

самообслу-

говуватися 

 
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛАМ 

ПРОГРАМИ: 
   1 449 939,000 236 603,853 261 174,371 287 322,831 316 324,379 348 513,566  
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8.Наскрізні теми в контексті КІРМ 2030 

 

Наскрізні теми - Врахування прав та потреб чоловіків та жінок  

- Демографія і прогноз. Зміна чисельності населення ВМТГ в 

майбутньому впливатиме на вікову структуру, що  вимагатиме 

посилення сімейної політики на рівні громади, шляхом надання 

комплексу послуг соціального  спрямування сім’ям з дітьми, в 

першу чергу багатодітним. 

- Цифровізація. Діяльність в сфері соціального захисту 

потребує створення, наповнення та підтримки електронних баз 

даних, зокрема «Наша сім’я», «ЄДАРП», 
 

Пріоритизація 

наскрізної теми 

Врахування прав та потреб чоловіків та жінок є актуальною 

наскрізною темою при плануванні, реалізації, оцінці та 

моніторингу Програми. Також при наданні соціальних послуг, 

сім’ям та особам, які опинилися у складних життєвих 

обставинах, або мають ризик потрапляння в складні життєві 

обставини, важливим є врахування в рівній мірі потреб жінок і 

чоловіків. 

Демографія і прогноз є наскрізною темою у контексті 

демографічної динаміки ВМТГ, змін у віковій структурі 

населення та динаміці міграційних процесів. За інформацією 

Державної статистики України, знижується кількість 

новонароджених. У першому півріччі 2021 року динаміка 

народжуваності знизилася на 5% в порівнянні з першим 

півріччям 2020 року. Останній приріст населення 

спостерігається в Україні в 1990 році, з тих пір народжуваність 

тільки зменшується. Тому одним із завдань міської влади-   

більше уваги приділяти зміцненню інституту сім’ї, в тому числі, 

соціальній підтримці багатодітних сімей. 

 

Заходи Заходи, що належать до наскрізних тем: 

-надання соціальних послуг сім’ям/особам, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, або мають ризик потрапляння у 

складні життєві обставини, з урахуванням рівною мірою 

інтересів жінок і чоловіків; 

- соціальна підтримка багатодітних сімей; 

- наповнення інформаційних ресурсів (електронних баз даних 

«Наша сім’я», «ЄДАРП») щодо соціального захисту окремих 

категорій громадян ВМТГ 

Очікувані 

результати 

-забезпечено надання соціальних послуг особам/сім’ям, які 

перебувають у складних життєвих обставини або  мають ризик 

потрапляння у складні життєві обставини; 

- мінімізовано кількість сімей/осіб, які опинилися у складних 

життєвих обставинах; 

- створено умови для соціальної підтримки багатодітних сімей 
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9. Просторовий вимір 

 

 
 

Заклади соціальної сфери, що діють у Вінницькій міській територіальній 

громаді, та надають соціальні послуги та послуги соціального спрямування: 

 Департамент соціальної політики міської ради (вул. Соборна, 50): 

у складі якого два Управління соціального захисту населення 

Правобережне та Лівобережне, які територіально розташовані в 

ЦНАП «Прозорих офісах» міста «Вишенька» та «Замостя»; 

 Вінницький міський центр соціальних служб  (вул. Соборна, 50); 

 Територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) міста Вінниці  (вул. Соборна, 50); 

 КЗ «Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та 

молоді з функціональними обмеженнями «Гармонія» імені Раїси 

Панасюк (вул. Винниченка, 5). 

 

10. Система управління та контролю за ходом виконання програми 

 

Управління та контроль за ходом виконання заходів Програми здійснює її 

відповідальний виконавець – Департамент соціальної політики Вінницької 

міської ради.  

Узагальнення матеріалів від виконавців Програми здійснює Департамент 

соціальної політики Вінницької міської ради.  

Відповідальність за виконання заходів програми несуть її учасники 

(співвиконавці).  

У разі потреби до Програми вносяться зміни згідно з установленим 

порядком за процедурою внесення змін до місцевих нормативних актів.  

Звіт про виконання даної Програми щорічно виноситься на розгляд 

виконавчого комітету міської ради з наступним схваленням Вінницькою міською 

радою одночасно з пропозиціями щодо внесення змін та коригувань.  

У разі потреби відповідальний виконавець розробляє пропозиції щодо 

доцільності продовження заходів, включення додаткових заходів, уточнення 

показників, обсягів і джерел фінансування, строків виконання заходів. 
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Щорічне звітування про виконання Програми відбувається не пізніше 15 

квітня року, що настає за звітним. Відповідальний виконавець Програми надає 

департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради інформацію про 

виконання Програми (згідно з формами, передбаченими додатками Порядку 

розробки, виконання і моніторингу цільових програм (рішення виконавчого 

комітету від 21.05.2021р. № 1192), зі змінами). 

 

11.  Показники моніторингу (ключові показники) Комплексної програми 

«Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської  

територіальної громади на 2022- 2026 роки» 

 

№ 

з/п 
Назва показника 

Одини

ця 

виміру 

Вихідне 

значенн

я 

показни

ка  

Прогнозні показники, по роках 

2022 

рік 

2023 

рік 

2024 

рік 

2025 

рік 

2026 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Частка жителів 

ВМТГ, 

охоплених 

заходами 

Програми 

% 30,2 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 

2. Кількість 

отримувачів 

соціальних 

допомог, пільг і 

компенсацій  з 

бюджету ВМТГ 

Осіб 100330 84780 84780 84780 84780 84780 

3. Кількість осіб,  

які отримують 

соціальні 

послуги, з них: 

Осіб 

 

(ж/ч) 

16215 

 

9195/ 

7020 

18685 

 

10909/ 

7776 

18685 

 

10909/ 

7776 

18685 

 

10909/ 

7776 

18685 

 

10909/ 

7776 

18685 

 

10909/ 

7776 

3.1 в комунальних 

установах та 

закладах 

Осіб 

 

(ж/ч) 

15541 

 

8731/ 

6810 

15354 

 

8600/ 

6754 

15354 

 

8600/ 

6754 

15354 

 

8600/ 

6754 

15354 

 

8600/ 

6754 

15354 

 

8600/ 

6754 

3.2 в інших надавачів 

соціальних 

послуг 

(громадських 

об’єднаннях, 

фізичних осіб, які 

надають 

соціальні послуги 

з догляду) 

Осіб  

 
(ж/ч) 

674 

 

464/ 

210 

3331 

 

2309/ 

1022 

3331 

 

2309/ 

1022 

3331 

 

2309/ 

1022 

3331 

 

2309/ 

1022 

3331 

 

2309/ 

1022 
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№ 

з/п 
Назва показника 

Одини

ця 

виміру 

Вихідне 

значенн

я 

показни

ка  

Прогнозні показники, по роках 

2022 

рік 

2023 

рік 

2024 

рік 

2025 

рік 

2026 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. Показник 

задоволеності 

населення ВМТГ 

рівнем надання 

соціальних 

послуг  

% 98,8 98,8 98,8 98,9 99,0 99,0 

5. Кількість дітей з 

багатодітних 

родин, 

охоплених 

соціальними 

заходами  

Осіб 511 511 511 511 511 511 

6. Кількість ІГС 

соціального 

спрямування, 

залучені до  

співпраці 

Од. 17 18 18 18 18 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                       С. Моргунов 
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Департамент соціальної політики 

Павлюк Оксана Володимирівна  

Головний спеціаліст відділу організаційної роботи 
 

 

 

 

 


