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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 26.03.2021 № 310          7 сесія 8 скликання  
           м. Вінниця 

 

 

Про затвердження Програми «Громада 

відкритих можливостей для людей  

похилого віку Вінницької міської  

територіальної громади на 2021-2023 роки» 

 

     

З метою створення умов для всебічного розвитку і підтримки соціальних 

здібностей людей похилого віку Вінницької міської територіальної громади, та 

реінтеграції їх в активне життя громади, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26, 

частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити Програму «Громада відкритих можливостей для людей 

похилого віку Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки», 

згідно з додатком до даного рішення. 

2. Департаменту соціальної політики Вінницької міської ради, 

виконавчим органам міської ради, які є виконавцями заходів Програми, надавати 

пропозиції виконавчому комітету міської ради та міській раді щодо передбачення в 

бюджеті Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік та в проектах 

бюджету на наступні роки видатків на реалізацію заходів Програми «Громада 

відкритих можливостей для людей похилого віку Вінницької міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки». 

3. 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                                             
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Додаток  

до рішення міської ради  

від 26.03.2021 № 310 
 

 

 

 

 

ПРОГРАМА  
«ГРОМАДА ВІДКРИТИХ МОЖЛИВОСТЕЙ  

ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ  

ВІННИЦЬКОЇ  МІСЬКОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

НА 2021-2023 РОКИ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Паспорт цільової Програми 
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Програма «Громада відкритих можливостей для людей похилого 

вікуВінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки» (далі- 

Програма) 
 

1 

Дата, номер і назва 

розпорядчого 

документу про 

розроблення Програми    

Розпорядження міського голови від 14.02.2020 р. 

№19-р «Про створення робочої групи з питань 

координації та взаємодії суб’єктів соціальної 

роботи щодо соціального захисту та активізації 

людей поважного віку на території Вінницької 

міської  територіальної громади» 

2 Розробник Програми 
Департамент соціальної політики Вінницької 

міської ради 

3 
Співрозробники 

програми 
Громадська організація «Центр Поділля-Соціум» 

4 
Відповідальний 

виконавець Програми 

Департамент соціальної політики Вінницької 

міської ради 

5 
Цільові групи 

Програми 

Громадяни похилого віку Вінницької міської 

територіальної громади 

6 
Терміни реалізації 

Програми 
2021-2023 роки 

 7  Мета Програми 

Розширення можливостей для підвищення 

соціального потенціалу та активізації участі в житті 

Вінницької міської територіальної громади людей 

похилого віку.   

 8 
Зв’язок з КІРМ 2030 та 

назва стратегічного 

проекту(ів), якщо такі є 

Галузь життєдіяльності міста «Соціальна 

політика». 

Ціль 3. Створення умов для активного 

саморозвитку та інтеграція в сучасне життя міста 

громадян поважного віку. 

Заходи та проєкти: 

- навчання, активізація та практична участь 

людей поважного віку у процесах розвитку 

громади та ухваленні рішень; 

- створення табору відпочинку, дозвілля та 

навчання протягом усього життя для людей 

похилого віку. 

Наскрізна тема «Врахування прав та потреб 

чоловіків та жінок» 

9 
Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

3 265 340, 00 грн. 



4 
 

реалізації програми 

протягом усього 

терміну виконання, 

всього, грн 

 з них:  

 

- кошти бюджету 

Вінницької міської 

територіальної громади, 

грн 

3 040 020, 00 грн. 

 
- коштів державного 

бюджету, грн 
- 

 
- інші джерела 

фінансування, грн 
225 320, 00 грн.  

10 
Очікувані результати 

виконання Програми 

 

1. Покращення середовища, сприятливого 

для активного життя осіб похилого віку 

2. Покращення поінформованості та 

доступності до існуючих державних та 

муніципальних послуг осіб похилого віку 

3. Залучення громадян похилого віку до 

процесів прийняття рішень на рівні 

громади 

4. Збільшення кількості літніх людей, що 

отримують сучасні компетенції та мають 

змогу працевлаштуватись після виходу на 

пенсію 

5. Покращення рівня володіння людьми 

похилого віку новітніми технологіями 

6. Популяризовані ідеї рівності та 

важливості ролі кожного в громаді. 

 

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма 

                

  2.1.    Аналіз інформації та статистичних даних 

В Україні проживає понад 9,5 мільйонів осіб старше 60 років, що складає п’яту 

частину її населення, а в селах навіть третю. У Вінницькій міській територіальній 

громаді мешкає майже 90 тисяч осіб пенсійного віку, що складає четверту частину 

населення  громади.  

Україна входить до 30 найстаріших країн світу за часткою осіб віком 60 років 

і старших: у 2019 році вона становила 23,8 %, а частка людей віком 65 років і 

старших – 16,8 % від загальної чисельності населення.  
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Відповідно до національного демографічного прогнозу, до 2023 року частка 

осіб старших 60 років складатиме понад 25 %, осіб у віці понад 65 років і старших 

– 18,4 %, а до 2030 року – більше ніж 26 % і 20 % відповідно. 

У м. Вінниці за даними Державної служби статистики у 2019 році налічувалось 

101 401 людей старших за 55 років або 27 % від усього населення міста. З них 62 119 

– жінки та 39 282 – чоловіки. Згідно з даними Головного управління статистики у 

Вінницькій області станом на 01 січня 2020 року: 55-59 років - всього 25 134 особи 

(жінок - 14 282 особи, чоловіків – 10 852 особи); 60-64 років - всього 23 024 особи 

(жінок - 13 531 особа, чоловіків - 9 493 особи); 65 - 69 років - всього 20 298 осіб 

(жінок - 12 431 особа, чоловіків - 7 867 осіб); 70 і старше - всього 32 945 осіб (жінок 

- 11 070 осіб, чоловіків - 10 852 особи). 

Важливо зазначити, що до складу Вінницької міської територіальної громади 

разом з м. Вінницею увійшли: смт. Десна, Вінницькі Хутори, Писарівка, Щітки, 

Стадниця, Гавришівка, Великі Крушлинці та Малі Крушлинці. Це збільшення 

населення, в тому числі людей поважного віку, на понад 17 тис.  осіб. В умовах 

прискореного демографічного старіння населення значною проблемою є низька 

економічна та соціальна активність людей старшого віку. Результати соціологічних 

досліджень засвідчують недостатній рівень зацікавленості осіб похилого віку в 

отриманні нових знань у межах програм навчання, орієнтованих на літніх людей. 

В Україні низькою залишається навчальна активність дорослого населення 

старше 30 – 35 років. Разом з тим, частка людей у віці від 55 до 74 років, що 

користуються мережею Інтернет хоча б раз на тиждень, в останні 5 років зросла. 

У громаді діють та користуються попитом наявні майданчики для людей 

поважного віку (шаховий клуб, організації ветеранів, послуги територіального 

центру, бібліотек та громадських організацій). Разом з тим, має місце територіальна 

обмеженість (не у кожному мікрорайоні є можливості для освіти та дозвілля), 

відсутність можливостей для представлення інтересів та потреб даної вікової групи. 
Як показують результати загальнонаціонального опитування щодо 

громадського залучення, проведеного Програмою сприяння громадській активності 

«Долучайся!» у період 2018-2020 років, протягом даного періоду українці 

традиційно вважали найбільш дискримінованими групами пенсіонерів, молодь та 

представників сексуальних меншин. 

За результатами опитувань серед людей поважного віку, проведених 

громадською організацією “Центр Поділля-Соціум” під час проведення 

Міжнародного Форуму “Навчання людей поважного віку: Перспективи та досвід” 

у 2017 році, більше 70% опитаних осіб похилого віку (серед майже 200 

учасників/учасниць заходу) гостро відчувають нестачу сучасних знань у фінансовій 

та юридичній галузі, а також у психології, в тому числі з питань, які безпосередньо 

стосуються реалізації їх прав і можливостей в різних сферах життєдіяльності. 

Під час проведення соціальної майстерні у 2019 році було проведено 

опитування, що показало серед більше ніж 100 учасників/учасниць з числа людей 

похилого віку, більше 75% не вміють використовувати інструменти участі на 
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кшталт петицій, електронних звернень, майже 80% висловили бажання приймати 

активну участь у житті та розвитку громади.  

 Важливо зауважити, що впродовж останніх 3-х років з понад 1000 людей 

похилого віку, що відвідали заходи громадської організації та надали запит на 

навчання: 65% виявили бажання навчитись сучасним інформаційним технологіям, 

20% цікавляться вивченням іноземних мов, більше 50% вважають за необхідне 

навчитись користуватись електронними послугами, більше 15% хочуть більше 

знати про правові питання.  

За офіційними даними у 2019 році кількість громадян похилого віку, що 

відвідували заходи, в т.ч. навчального характеру, у Вінницькій міській бібліотечній 

системі складає понад 3 100 осіб, у Вінницької обласній універсальній науковій 

бібліотеці ім. К. А. Тімірязєва понад 4 900 осіб.  

Відповідно до інформації, наданої Вінницьким місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, протягом 2017-2019 років понад 1 000 

осіб віком 60+ щорічно звертаються до центру за консультаціями та правовою 

допомогою. 

Також кількість громадян - пенсіонерів за віком, що надіслали звернення до 

Вінницької міської ради   щорічно зростає і в 2019 році склала понад 6 800 осіб, і 

лише невеликий відсоток громадян звернувся за допомогою онлайн інструментів. 

Такі цифри свідчать про досить високу активність людей похилого віку, та запит на 

отримання інформаційних та консультативних послуг. 

            В силу істотної диференціації рівня старіння населення за статтю, перед 

країною стоять різнопланові завдання, пов’язані з урахуванням гендерної складової 

процесу старіння та специфіки проблем чоловіків і жінок різних вікових груп. 

Мають місце гендерні диспропорції за рівнем доходу, якісні відмінності в 

зайнятості, гендерна нерівність у доступі до управлінських повноважень тощо. 

Незважаючи на традиційну для України важливу роль літніх людей в системі 

сімейних відносин, рівень їх суспільної інтеграції залишається низьким. Переважна 

більшість людей даної категорії не належать до жодного з громадських, політичних 

організацій чи рухів. 

Визначення проблеми: виключення людей старших за 59 років із соціально-

економічного життя через стереотипи та упереджене ставлення, нерозуміння 

потреб та специфіки цієї групи, недостатнього матеріального забезпечення 

публічних закладів культури, освіти, охорони здоров’я, низької кількості 

громадських просторів, а також низького рівня компетенцій в сфері інформаційних 

технологій та прийняття рішень на місцевому рівні. 

Таким чином, доцільною є концентрація на таких пріоритетах: покращення 

доступу людей поважного віку до державних та муніципальних послуг та 

забезпечення інформування про існуючі послуги; поліпшення умов для 

самореалізації та участі в процесах розвитку суспільства осіб поважного віку; 

створення середовища, сприятливого для активного життя осіб поважного віку.  

2.2.    Аналіз нормативно-правової бази 

Програма розроблена відповідно до: 
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⮚ Конституції України; 

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

соціальні послуги», «Про державні соціальні стандарти та державні 

соціальні гарантії», «Про основні засади соціального захисту  ветеранів  

праці  та  інших громадян  похилого віку в Україні»; 

⮚ Стратегії державної політики з питань здорового та активного 

довголіття населення на період до 2022 року; 

⮚ Комплексної цільової програма соціального захисту населення 

Вінницької області на 2019-2021 роки; 

⮚ Концепції інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030; 

⮚ Плану заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань 

здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року 

Вінницької обласної державної адміністрації. 

2.3.    Опис успішних прикладів 

Перші активності з навчання та активізації для літніх людей почали працювати 

в 1973 р в Тулузі (Франція). З 1975 р утворився та почав діяти університет третього 

віку в Варшаві. Тільки у Вроцлаві (Польща) сьогодні діє більше 10 університетів 

третього віку. В останні 15 років такого роду активності та університети активно 

почали створюватися в Україні, Литві, Білорусі. 

Гарним прикладом на сьогодні є досвід Білорусі, з 2010 року в м. Гродно, 

засновано “Університет Золотого віку” ініціаторами його створення стало 

об'єднання Центр “Третій сектор”. Одним з основних елементів програми є курси, 

на яких люди похилого віку отримують необхідні знання та вміння, розвивають свої 

творчі здібності. У 2019/2020 навчальному році існує 28 курсів, а також 18 клубів, 

заснованих студентами та волонтерами з числа людей похилого віку. Зокрема є 

курси, що сприяють створенню умов для участі в житті громади, ефективної 

взаємодії та створенню волонтеріатів.  

В Україні активно розвивається напрямок роботи з людьми похилого віку, 

зокрема у контексті відпочинку та навчання. Успішні приклади підтримки та 

взаємодії з людьми похилого віку є у м. Дніпро, де створено комунальне 

підприємство “Оздоровлення та відпочинок”. Це підприємство Дніпровської 

міської ради є комунальним унітарним підприємством, створеним відповідно до 

рішення Дніпровської міської ради від 07.09.2016 №52/13 на базі відокремленої 

частини комунальної власності територіальної громади м. Дніпра.  

В рамках діяльності підприємства, зокрема, є проєкт “Золотий вік” - 

оздоровчий табір для людей поважного віку. Проєкт дозволяє людям поважного 

віку від 55 років, які мешкають у місті Дніпро, відпочивати та отримувати нові 

знання. 

Ряд центрів з активізації та соціалізації людей похилого віку створено на базі 

громадських організацій. Успішно функціонують такі організації у Львові, Києві, 

Луцьку, Миколаєві, Одесі. Організації мають різні спрямування від організації 

дозвілля, навчання та культурного змісту до спортивних змагань людей похилого 

віку.  
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Цікавим є досвід створення мережі центрів освіти дорослих у м. Львові. В 

межах діяльності мережі у бібліотеках міста, існують курси, які орієнтовані 

виключно на літніх людей та сприяють їхній соціалізації. Львівські курси 

неформальної освіти довготривалі (від 40 годин), організатори спираються на 

досвід Німеччини, їх практика неформальної освіти продемонструвала, що саме 

такі курси є найбільш ефективними, на відміну від одноденних. 

Досвід Львова також демонструє шлях створення центру активності на базі 

навчального закладу. Він не є вишем у звичайному сенсі слова і працює на базі 

Львівського університету фізичної культури. Налічує понад 15 напрямків навчання 

та приймає щорічно понад 200 слухачів та слухачок пенсійного віку.  

У місті Слов’янськ (Донецька область) у жовтні 2020 року міським головою 

підтримана ініціатива громадських активістів та створено консультативно-

дорадчий орган при виконавчому комітеті Слов'янської міської ради - Рада 

сеньйорів. Ця діалогова платформа сприятиме отриманню зворотнього зв'язку від 

громадськості та жителів саме похилого віку, впровадженню в місті різноманітних 

проєктів, спрямованих на дану категорію. 

Таким чином, ми бачимо, що в даний час спостерігається чітка тенденція зміни 

фокусу з надання соціальної допомоги людям похилого віку на використання 

ресурсів і потенціалу людей похилого віку. Найбільш актуальними завданнями на 

сьогоднішній день стають мотивація продовження активного життя, формування 

установок на продовження активної діяльності (наприклад, волонтерство), 

подолання гендерної дискримінації. 

 

3.  Мета Програми 

 

Мета Програми – розширення можливостей для підвищення соціального 

потенціалу та активізації участі в житті Вінницької міської  територіальної громади 

людей похилого віку.  

 

4.  Пріоритетні напрямки та завдання  Програми 

 

Основні напрямки та завдання Програми спрямовані на реалізацію положень 

«Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття 

населення на період до 2022 року» та відповідають напрямам і завданням 

«Концепції інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030»: 

4.1. Підвищити чутливість суспільства до можливостей та потреб людей 

похилого віку 

4.1.1 Зменшити рівень упередженого ставлення до старіння. Популяризація в 

суспільстві ідеї взаємної відповідальності та підтримки людей похилого віку. 

4.1.2. Активізація та практична участь людей похилого віку у процесах 

розвитку громади. Налагодити представництво інтересів ЛПВ при прийнятті 

рішень. 
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4.2. Покращити якість, різноманітність та доступність послуг для ЛПВ 

4.2.1. Провести моніторинг потреб та можливостей ЛПВ в різних мікрорайонах 

громади. 

4.2.2. Забезпечити покращення доступу до державних та муніципальних 

послуг. 

4.2.3. Забезпечити клієнтоорієнтованість у наданні послуг.  

4.2.4. Збільшити рівень поінформованості ЛПВ щодо отримання державних та 

муніципальних послуг та участі у житті громади. 

4.3. Підвищити компетенції людей поважного віку в сфері інформаційно-

комунікаційних технологій та інструментів участі в суспільному житті 

4.3.1 Збільшити кількість користувачів людей похилого віку інформаційно-

комунікаційними технологіями (ІКТ), шляхом проведення навчання для ЛПВ.    

4.3.2. Сприяти покращенню емоційного стану ЛПВ (емоційна складова, 

психологічна). 

4.3.3. Залучення людей похилого віку до участі в освітніх процесах. 

Формування політики навчання протягом життя 

 

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

виконання Програми 

 

Програма   реалізовуватиметься через виконання   пріоритетних завдань щодо 

розширення можливостей для підвищення соціального потенціалу та активізації 

участі в житті  територіальної громади громадян похилого віку, серед яких:  

 Практична участь людей похилого віку у процесах розвитку громади; 

 Залучення людей похилого віку до участі в освітніх процесах. Формування 

політики навчання протягом життя; 

 Широке інформування про існуючі державні та муніципальні послуги та 

покрашення доступу до цих послуг осіб похилого віку; 

 Покращення рівня володіння людьми похилого віку новітніми технологіями; 

 Популяризація в суспільстві ідеї взаємної відповідальності та підтримки. 

Шляхи реалізації зазначених завдань Програми, викладені в розділі 7. 

«Напрями діяльності і заходи Програми «Громада відкритих можливостей для 

людей похилого віку Вінницької міської територіальної громади». 

Строки виконання Програми 2021-2023 роки. 

Програма реалізовуватиметься в один етап. 

 

6.  Зв’язок Програми зі Стратегічними документами Вінницької міської 

територіальної громади 

 

Основні завдання та заходи Програми сформовані відповідно до основних 

цілей Концепції Інтегрованого розвитку Вінниці 2030 Візії 1. «Комфортне, 

культурне та соціально відповідальне місто», а саме: 
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Стратегічний намір 2. Створення якісної та різноманітної системи освіти міста. 

Сприяння та пропагування освіти впродовж життя.  

Стратегічна Ціль 1. Створення соціально відповідального міського 

середовища. 

КІРМ 2030 визначає: Кількість людей поважного віку в місті значна, з кожним 

роком вона збільшується, саме тому налагодження всеосяжної системи 

ефективної підтримки шляхом навчання та набуття нових навичок в інтересах 

усіх мешканців.  

         В галузі життєдіяльності міста «Соціальна політика» КІРМ 2030 

зазначено: 

Ціль 3. Створення умов для активного саморозвитку та інтеграція в сучасне 

життя міста громадян поважного віку. 

3.1. Підвищення якості життя людей старшого покоління, їх інтеграція у 

суспільство.  

3.2. Навчання, активізація та практична участь людей поважного віку у 

процесах розвитку громади та ухваленні рішень. 

Серед фахових рекомендацій заходів і проєктів  цілі «Розвиток галузей 

життєдіяльності міста» галузевої частини «Громада майбутнього: залучення 

громадян до ухвалення рішень, адміністративні послуги, муніципальне управління, 

безпека, цифровізація» КІРМ 2030 передбачено, зокрема, інформування містян про 

актуальні питання розвитку міста (події, заходи та проекти, які відбуваються в місті, 

для сприяння самоідентифікації вінничан, заохочення їх до участі в житті Вінниці 

та ухваленні рішень, формування активної громадянської позиції). 

Заходи та проєкти, зазначені у Концепції інтегрованого розвитку міста Вінниця 

до 2030 року: 

 впровадження сучасних методик при організації діяльності факультетів 

та гуртків для людей похилого віку в рамках «Університету ІІІ віку»; 

 створення табору відпочинку, дозвілля та навчання протягом усього 

життя для людей похилого віку; 

 «Громадська участь без обмежень» – навчання, активізація та 

практична участь старшого покоління у процесах розвитку громади та 

ухваленні рішень; 

 проведення на постійній основі Міжнародного Форуму щодо 

поширення різних моделей співробітництва між організаціями 

громадянського суспільства та органами місцевого самоврядування в 

наданні освітніх послуг для людей похилого віку «Навчання впродовж 

життя»
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7. Напрями діяльності і заходи Програми «Громада відкритих можливостей 

для людей похилого віку Вінницької міської територіальної громади на 2021-

2023 роки» 
 

№ Назва напряму 

діяльності/ 

Перелік заходів 

програми 

Термі

н 

вико

нанн

я 

заход

у 

Виконавці Джер

ела 

фінан

суван

ня 

Фінансування, 

всього, тис. грн 

Фінансування  

в розрізі років реалізації програми, грн. 

Очікуваний 

результат 

2021-й рік 2022-й рік 2023-й рік  
Кошти 

бюджету 

ВМТГ 

Інші 

джерела 

Кошти 

бюджет

у ВМТГ 

Інші 

джерела 

Кошти 

бюджет

у ВМТГ 

Інші 

джере

ла 

бюджету 

ВМТГ 
Інші 

джерела 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Підвищити 

чутливість 

суспільства до 

можливостей та 

потреб  людей 

похилого віку 

   2174,000 31,400 541,000 5,500 765,000 12,600 868,000 13,300  

1.1. Зменшити рівень 

упередженого 

ставлення до 

старіння. 

Популяризація в 

суспільстві ідеї 

взаємної 

відповідальності та 

підтримки ЛПВ 

   2174,000 31,400 541,000 5,500 765,000 12,600 868,000 13,300  
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№ Назва напряму 

діяльності/ 

Перелік заходів 

програми 

Термі

н 

вико

нанн

я 

заход

у 

Виконавці Джер

ела 

фінан

суван

ня 

Фінансування, 

всього, тис. грн 

Фінансування  

в розрізі років реалізації програми, грн. 

Очікуваний 

результат 

2021-й рік 2022-й рік 2023-й рік  
Кошти 

бюджету 
ВМТГ 

Інші 

джерела 

Кошти 

бюджет
у ВМТГ 

Інші 

джерела 

Кошти 

бюджет
у ВМТГ 

Інші 

джере
ла 

бюджету 

ВМТГ 
Інші 

джерела 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 

 1.1.1. Проводити 

інформаційно-

просвітницьку 

кампанію, спрямовану 

на роз’яснення 

можливостей та 

потреб людей 

поважного віку  

2021-

2023 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради, 

Громадська 

організація 

“Центр 

Поділля-

Соціум, 

Департамент 

освіти міської 

ради, 

Вінницький 

державний 

педагогічний 

університет 

ім. Михайла 

Коцюбинсько

го 

Кошти 

бюджет

у ВМТГ, 
Інші 

джерела 

71,000 18,400 - - 35,000 9,100 36,000 9,300 Покращення 

середовища 

сприятливог

о для 

активного 

життя людей 

поважного 

віку. 

 

Нижчий 

рівень 

прояву 

ейджизму в 

суспільстві 

 

 1.1.2. Розробити та 

провести заходи, які 

сприяють комунікації 

між поколіннями 

(обмін досвідом та 

знаннями)  

2021-

2023 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради, 

Громадська 

організація 

“Центр 

Поділля-

Соціум, 

Департамент 

Кошти 

бюджет

у ВМТГ 

 

303,000 - 100,000 - 101,000 - 102,000 - Люди 

молодшого 

віку краще 

розуміють 

особливості 

та потреби 

людей 

старшого 

віку  
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№ Назва напряму 

діяльності/ 

Перелік заходів 

програми 

Термі

н 

вико

нанн

я 

заход

у 

Виконавці Джер

ела 

фінан

суван

ня 

Фінансування, 

всього, тис. грн 

Фінансування  

в розрізі років реалізації програми, грн. 

Очікуваний 

результат 

2021-й рік 2022-й рік 2023-й рік  
Кошти 

бюджету 
ВМТГ 

Інші 

джерела 

Кошти 

бюджет
у ВМТГ 

Інші 

джерела 

Кошти 

бюджет
у ВМТГ 

Інші 

джере
ла 

бюджету 

ВМТГ 
Інші 

джерела 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 

освіти міської 

ради, 

Відділ 

молодіжної 

політики 

міської ради, 

Вінницька 

молодіжна 

рада, 

Громадські 

організації  

(за згодою), 

Територіальн

ий центр 

соціального 

обслуговуван

ня 

(надання 

соціальних 

послуг)  

міста Вінниці 

Покращення 

середовища 

сприятливог

о для 

активного 

життя людей 

поважного 

віку 

 

Зменшено 

прояви 

дискримінац

ії за ознакою 

віку 

Розширено 

можливості 

для передачі 

накопиченог

о досвіду від 

старшого 

покоління до 

молоді 

 

 1.1.3. Створити та 

впровадити для ЛПВ 

соціальний паспорт 

«Коробка життя»  

 (зібрана та 

систематизована 

 

2021-

2023 

роки 

 

 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради, 

Громадська 

організація 

Кошти 

бюджет

у ВМТГ, 
Інші 

джерела 
 

 

 

541,000 2,500 26,000 2,500 209,000  306,000  Покращення 

якості 

медичних 

послуг для 

ЛПВ 
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№ Назва напряму 

діяльності/ 

Перелік заходів 

програми 

Термі

н 

вико

нанн

я 

заход

у 

Виконавці Джер

ела 

фінан

суван

ня 

Фінансування, 

всього, тис. грн 

Фінансування  

в розрізі років реалізації програми, грн. 

Очікуваний 

результат 

2021-й рік 2022-й рік 2023-й рік  
Кошти 

бюджету 
ВМТГ 

Інші 

джерела 

Кошти 

бюджет
у ВМТГ 

Інші 

джерела 

Кошти 

бюджет
у ВМТГ 

Інші 

джере
ла 

бюджету 

ВМТГ 
Інші 

джерела 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 

інформація про стан 

здоров’я, телефони 

родичів, ліки що 

приймаються, алергії 

тощо)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Центр 

Поділля-

Соціум”, 

Громадські 

організації  

(за згодою),  

Територіальн

ий центр 

соціального 

обслуговуван

ня 

(надання 

соціальних 

послуг) 

міста Вінниці, 

Департамент 

охорони 

здоров’я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.1.4. Впровадити 

ініціативу «Жовтень -

місяць подій для 

людей похилого віку» 

для привернення уваги 

суспільства до цієї 

вікової групи -

проведення 

благодійних заходів 

від бізнес структур 

 

 

 

 

 

2021-

2023 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради, 

Громадська 

організація 

“Центр 

Поділля-

Соціум, 

Кошти 

бюджет

у ВМТГ, 
Інші 

джерела 

49,000 10,500 15,000 3,000 16,000 3,500 18,000 4,000 

 
Покращення 

середовища 

сприятливог

о для 

активного 

життя людей 

поважного 

віку 
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№ Назва напряму 

діяльності/ 

Перелік заходів 

програми 

Термі

н 

вико

нанн

я 

заход

у 

Виконавці Джер

ела 

фінан

суван

ня 

Фінансування, 

всього, тис. грн 

Фінансування  

в розрізі років реалізації програми, грн. 

Очікуваний 

результат 

2021-й рік 2022-й рік 2023-й рік  
Кошти 

бюджету 
ВМТГ 

Інші 

джерела 

Кошти 

бюджет
у ВМТГ 

Інші 

джерела 

Кошти 

бюджет
у ВМТГ 

Інші 

джере
ла 

бюджету 

ВМТГ 
Інші 

джерела 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 

територіальної 

громади, теле - та 

радіо передачі, 

присвячені людям 

похилого віку, 

виступи гуртків, 

екскурсії 

 

Громадські 

організації  

(за згодою), 

Територіальн

ий центр 

соціального 

обслуговуван

ня 

(надання 

соціальних 

послуг) 

міста Вінниці, 

Департамент  

адміністратив

них послуг та 

інші 

виконавчі 

органи 

міської ради 

 

Покращення 

поінформова

ності про 

існуючі 

програми. 

Нижчий 

рівень 

прояву 

ейджизму в 

суспільстві   
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№ Назва напряму 

діяльності/ 

Перелік заходів 

програми 

Термі

н 

вико

нанн

я 

заход

у 

Виконавці Джер

ела 

фінан

суван

ня 

Фінансування, 

всього, тис. грн 

Фінансування  

в розрізі років реалізації програми, грн. 

Очікуваний 

результат 

2021-й рік 2022-й рік 2023-й рік  
Кошти 

бюджету 
ВМТГ 

Інші 

джерела 

Кошти 

бюджет
у ВМТГ 

Інші 

джерела 

Кошти 

бюджет
у ВМТГ 

Інші 

джере
ла 

бюджету 

ВМТГ 
Інші 

джерела 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 

 1.1.5.Організувати та 

проводити заходи, 

спрямовані на 

підвищення соціальної 

активності громадян 

похилого віку  

(форуми, в тому числі 

міжнародні та 

всеукраїнські, 

фестивалі, навчальні 

тренінги, майстер-

класи, конкурси, інше) 

 

2021-

2023 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради, 

Громадська 

організація 

“Центр 

Поділля-

Соціум”, 

Громадські 

організації  

(за згодою), 

Територіальн

ий центр 

соціального 

обслуговуван

ня 

(надання 

соціальних 

послуг) 

міста Вінниці 

Кошти 

бюджет

у ВМТГ, 
 

1210,000  400,000  404,000  406,000  Привернена  

увага до 

людей 

похилого 

віку та 

важливості 

їх підтримки  

 

Розширено 

можливості 

для передачі 

накопиченог

о досвіду від 

старшого 

покоління до 

молоді 

 

Покращено 

комунікації 

різновікових 

поколінь 

1.2. Налагодити 

представництво 

інтересів ЛПВ при 

прийнятті рішень. 

Активізація та 

практична участь 

людей похилого віку у 
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№ Назва напряму 

діяльності/ 

Перелік заходів 

програми 

Термі

н 

вико

нанн

я 

заход

у 

Виконавці Джер

ела 

фінан

суван

ня 

Фінансування, 

всього, тис. грн 

Фінансування  

в розрізі років реалізації програми, грн. 

Очікуваний 

результат 

2021-й рік 2022-й рік 2023-й рік  
Кошти 

бюджету 
ВМТГ 

Інші 

джерела 

Кошти 

бюджет
у ВМТГ 

Інші 

джерела 

Кошти 

бюджет
у ВМТГ 

Інші 

джере
ла 

бюджету 

ВМТГ 
Інші 

джерела 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 

процесах розвитку 

громади. 

 1.2.1.Створити при 

Вінницькій міській 

раді дорадчо-

консультативний 

орган - «Рада старших 

поколінь». 

Сформувати план дій 

Ради. 

2021 

рік 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради, 

Територіальн

ий центр 

соціального 

обслуговуван

ня 

(надання 

соціальних 

послуг) 

міста Вінниці 

Не 

потре

бує  

додат

ковог

о 

фінан

суван

ня 

        Залучення 

людей 

поважного 

віку до 

процесів 

прийняття 

рішень  

 

Покращення 

середовища 

сприятливог

о для 

активного 

життя людей 

поважного 

віку 

 

 

Врахування 

потреб та 

інтересів 

ЛПВ при 

плануванні 

розвитку 

територіальн

ої громади. 
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№ Назва напряму 

діяльності/ 

Перелік заходів 

програми 

Термі

н 

вико

нанн

я 

заход

у 

Виконавці Джер

ела 

фінан

суван

ня 

Фінансування, 

всього, тис. грн 

Фінансування  

в розрізі років реалізації програми, грн. 

Очікуваний 

результат 

2021-й рік 2022-й рік 2023-й рік  
Кошти 

бюджету 
ВМТГ 

Інші 

джерела 

Кошти 

бюджет
у ВМТГ 

Інші 

джерела 

Кошти 

бюджет
у ВМТГ 

Інші 

джере
ла 

бюджету 

ВМТГ 
Інші 

джерела 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 

Покращення 

якості 

послуг для 

ЛПВ 

2. Покращити якість, 

різноманітність та 

доступність послуг 

для ЛПВ 

   297,520 

 

 

 

88,050 81,000 23,100 107,020 31,700 109,500 33,250  

2.1. Провести моніторинг 

потреб та 

можливостей ЛПВ  в 

різних мікрорайонах 

громади  

            

 2.1.1. Запровадити 

систему моніторингу 

якості життя людей 

похилого віку для 

виявлення реальних 

потреб даної групи 

населення 

2021 -

2022 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради, 

Громадська 

організація 

“Центр 

Поділля-

Соціум”, 

Громадські 

організації  

(за згодою)  

Не 

потре

бує  

додат

ковог

о 

фінан

суван

ня 

        Покращення 

якості та 

доступності 

послуг для 

ЛПВ 

 

 2.1.2. Проводити 1 раз 

на рік збір та 

моніторинг  

інформації про місця 

2021-

2023 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради, 

Не 

потре

бує 

додат 

        Покращення 

доступності 

послуг для 

ЛПВ 
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№ Назва напряму 

діяльності/ 

Перелік заходів 

програми 

Термі

н 

вико

нанн

я 

заход

у 

Виконавці Джер

ела 

фінан

суван

ня 

Фінансування, 

всього, тис. грн 

Фінансування  

в розрізі років реалізації програми, грн. 

Очікуваний 

результат 

2021-й рік 2022-й рік 2023-й рік  
Кошти 

бюджету 
ВМТГ 

Інші 

джерела 

Кошти 

бюджет
у ВМТГ 

Інші 

джерела 

Кошти 

бюджет
у ВМТГ 

Інші 

джере
ла 

бюджету 

ВМТГ 
Інші 

джерела 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 

скупчення на 

території Вінницької 

міської територіальної 

громади населення 

старше за 59 років     

Громадська 

організація 

“Центр 

Поділля-

Соціум”, 

Громадські 

організації  

(за згодою)  

ковог

о 

фінан

суван

ня 

 

 

2.2.  Забезпечити 

покращення доступу 

до державних та 

муніципальних послуг 

ЛПВ 

            

 2.2.1. Проводити 

аналіз щодо  

можливості 

спрощення процедури 

отримання державних 

та муніципальних 

допомог, пільг, 

компенсацій та 

покращення 

інформування про них 

2021- 

2023 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради, 

Громадська 

організація 

“Центр 

Поділля-

Соціум”, 

Громадські 

організації  

(за згодою) 

Не 

потре

бує 

додат

ковог

о 

фінан

суван

ня 

        Вищий 

рівень 

задоволенос

ті ЛПВ 

послугами 

 

Покращення 

середовища 

сприятливог

о для 

активного 

життя людей 

поважного 

віку 
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№ Назва напряму 

діяльності/ 

Перелік заходів 

програми 

Термі

н 

вико

нанн

я 

заход

у 

Виконавці Джер

ела 

фінан

суван

ня 

Фінансування, 

всього, тис. грн 

Фінансування  

в розрізі років реалізації програми, грн. 

Очікуваний 

результат 

2021-й рік 2022-й рік 2023-й рік  
Кошти 

бюджету 
ВМТГ 

Інші 

джерела 

Кошти 

бюджет
у ВМТГ 

Інші 

джерела 

Кошти 

бюджет
у ВМТГ 

Інші 

джере
ла 

бюджету 

ВМТГ 
Інші 

джерела 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 

2.3. Забезпечити 

клієнтоорієнтованіст

ь у наданні послуг 

            

 2.3.1. Розробити 

програму тренінгів для 

працівників 

соціальних служб 

проти професійного 

вигорання та з 

клієнтоорієнтованості 

  

 

 Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради, 

Громадська 

організація 

“Центр 

Поділля-

Соціум”, 

Громадські 

організації  

(за згодою)  

 

Не 

потре

бує 

фінан

суван

ня 

        Покращення 

якості 

послуг для 

ЛПВ 

 2.3.2. Опрацьовувати 

можливість та шляхи 

делегування 

громадським 

організаціям, 

підприємцям надання 

соціальних послуг 

(соціальне 

замовлення)  

2021-

2023 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради, 

Громадська 

організація 

“Центр 

Поділля-

Соціум”, 

Громадські 

організації  

(за згодою)  

Не 

потре

бує 

фінан

суван

ня 

        Покращення 

якості 

послуг для 

ЛПВ 
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№ Назва напряму 

діяльності/ 

Перелік заходів 

програми 

Термі

н 

вико

нанн

я 

заход

у 

Виконавці Джер

ела 

фінан

суван

ня 

Фінансування, 

всього, тис. грн 

Фінансування  

в розрізі років реалізації програми, грн. 

Очікуваний 

результат 

2021-й рік 2022-й рік 2023-й рік  
Кошти 

бюджету 
ВМТГ 

Інші 

джерела 

Кошти 

бюджет
у ВМТГ 

Інші 

джерела 

Кошти 

бюджет
у ВМТГ 

Інші 

джере
ла 

бюджету 

ВМТГ 
Інші 

джерела 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 

 2.3.3. Вивчити 

наявність та 

можливості розвитку 

ринку надання 

приватних послуг 

пансіонатів для літніх 

людей 

2021-

2022 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради, 

Громадська 

організація 

“Центр 

Поділля-

Соціум”, 

Громадські 

організації  

(за згодою)  

Не 

потре

бує 

фінан

суван

ня 

        Покращення 

якості 

послуг для 

ЛПВ 

2.4. Збільшити рівень 

проінформованості 

ЛПВ щодо отримання 

послуг, участі у 

житті громади 

   297,520 88,050 81,000 23,100 107,020 31,700 109,500 33,250  

 2.4.1 Протягом року 

через доступні засоби 

доводити до відома 

усіх ЛПВ про наявні 

послуги та заходи для 

них  

 

2021-

2023 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради, 

Громадська 

організація 

“Центр 

Поділля-

Соціум, 

Громадські 

організації  

(за згодою), 

Кошти 
бюджет

у ВМТГ, 
Інші 

джерела

, 

104,77

0 

27,250 35,800 9,000 34,370 9,100 34,600 9,150 Покращення 

поінформова

ності про 

існуючі 

програми 

 

 

Збільшення 

кількості 

ЛПВ, що 

отримали 

якісні 
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№ Назва напряму 

діяльності/ 

Перелік заходів 

програми 

Термі

н 

вико

нанн

я 

заход

у 

Виконавці Джер

ела 

фінан

суван

ня 

Фінансування, 

всього, тис. грн 

Фінансування  

в розрізі років реалізації програми, грн. 

Очікуваний 

результат 

2021-й рік 2022-й рік 2023-й рік  
Кошти 

бюджету 
ВМТГ 

Інші 

джерела 

Кошти 

бюджет
у ВМТГ 

Інші 

джерела 

Кошти 

бюджет
у ВМТГ 

Інші 

джере
ла 

бюджету 

ВМТГ 
Інші 

джерела 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 

ЗМІ 

 

послуги за 

місцем 

проживання  

 2.4.2 Проводити 

щоквартально 

«Соціальні майстерні» 

(комунікаційні 

зустрічі людей 

похилого віку з 

представниками 

міської влади) 

(в т.ч. для вивчення 

потреб цільової 

аудиторії) 

2021-

2023 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради, 

Громадська 

організація 

“Центр 

Поділля-

Соціум, 

 Громадські 

організації 

 (за згодою) 

Кошти 

бюджет
у ВМТГ, 

Інші 

джерела 

126,750 42,900 45,200 14,100 40,650 14,300 40,900 14,500 Покращення 

поінформова

ності про 

існуючи 

програми 

 

Покращення 

середовища 

сприятливог

о для 

активного 

життя людей 

поважного 

віку 

 

 

Врахування 

потреб та 

інтересів 

ЛПВ при 

плануванні 

розвитку 

громади 
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№ Назва напряму 

діяльності/ 

Перелік заходів 

програми 

Термі

н 

вико

нанн

я 

заход

у 

Виконавці Джер

ела 

фінан

суван

ня 

Фінансування, 

всього, тис. грн 

Фінансування  

в розрізі років реалізації програми, грн. 

Очікуваний 

результат 

2021-й рік 2022-й рік 2023-й рік  
Кошти 

бюджету 
ВМТГ 

Інші 

джерела 

Кошти 

бюджет
у ВМТГ 

Інші 

джерела 

Кошти 

бюджет
у ВМТГ 

Інші 

джере
ла 

бюджету 

ВМТГ 
Інші 

джерела 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 

 2.4.3.  Впровадити 

ініціативу «Соціальна 

активність-категорія 

без віку» 

Створити «Школу 

волонтерства» з числа 

людей похилого віку 

 

 

 

2021-

2023 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради, 

Громадська 

організація 

“Центр 

Поділля-

Соціум”, 

Громадські 

організації  

(за згодою), 

Територіальн

ий центр 

соціального 

обслуговуван

ня 

(надання 

соціальних 

послуг) 

міста Вінниці 

Кошти 

бюджет

у ВМТГ, 
Інші 

джерела 

66,000 17,900 - - 32,000 8,300 34,000 9,600 Активізація 

волонтерськ

ої діяльності 

серед людей 

поважного 

віку та 

залучення їх 

до 

діяльності 

громадських 

організацій. 

3. Підвищити 

компетенції ЛПВ в 

сфері інформаційно-

комунікаційних 

технологій та 

інструментів участі в 

суспільному житті 

   568,500 105,870 170,200 33,120 185,500 35,200 212,800 37,550  
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№ Назва напряму 

діяльності/ 

Перелік заходів 

програми 

Термі

н 

вико

нанн

я 

заход

у 

Виконавці Джер

ела 

фінан

суван

ня 

Фінансування, 

всього, тис. грн 

Фінансування  

в розрізі років реалізації програми, грн. 

Очікуваний 

результат 

2021-й рік 2022-й рік 2023-й рік  
Кошти 

бюджету 
ВМТГ 

Інші 

джерела 

Кошти 

бюджет
у ВМТГ 

Інші 

джерела 

Кошти 

бюджет
у ВМТГ 

Інші 

джере
ла 

бюджету 

ВМТГ 
Інші 

джерела 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 

3.1. Збільшити кількість 

користувачів 

інформаційно-

комунікаційними  

технологіями 

   106,200 

 

 

 

 

 

18,240 26,800 5,040 35,400 6,000 44,000 7,200  

 3.1.1. Посилити 

використання 

платформи 

бібліотечних закладів 

ВМТГ для роботи з 

ЛПВ, шляхом 

впровадження нових 

навчально-освітніх 

програм та курсів (в 

т.ч. груп 

взаємопідтримки, 

постійнодіючих курсів 

для підвищення 

цифрових 

компетенцій)  

 

 

 

 

 

2021-

2023 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради, 

Громадська 

організація 

“Центр 

Поділля-

Соціум,” 

Громадські 

організації  

(за згодою), 

Департамент 

культури 

міської ради, 

Заклад 

культури 

Вінницька 

міська 

централізован

а бібліотечна 

система 

 

Кошти 

бюджет

у ВМТГ, 
Інші 

джерела 

106,200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,240 26,800 5,040 35,400 6,000 44,000 7,200 Збільшена 

кількість  

ЛПВ, що 

отримали 

якісні 

послуги за 

місцем 

проживання 

 

Збільшена 

кількість  

ЛПВ, які 

вміють 

користувати

сь 

цифровими  

компетенція

ми 
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№ Назва напряму 

діяльності/ 

Перелік заходів 

програми 

Термі

н 

вико

нанн

я 

заход

у 

Виконавці Джер

ела 

фінан

суван

ня 

Фінансування, 

всього, тис. грн 

Фінансування  

в розрізі років реалізації програми, грн. 

Очікуваний 

результат 

2021-й рік 2022-й рік 2023-й рік  
Кошти 

бюджету 
ВМТГ 

Інші 

джерела 

Кошти 

бюджет
у ВМТГ 

Інші 

джерела 

Кошти 

бюджет
у ВМТГ 

Інші 

джере
ла 

бюджету 

ВМТГ 
Інші 

джерела 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 

3.2. Сприяти покращенню 

емоційного стану ЛПВ 

(емоційна складова, 

психологічна) 

            

 3.2.1. Сприяти 

доступності та 

поінформованості про 

послуги      “гаряча 

лінія”, які надає відділ 

оперативного 

реагування 

«Цілодобова варта», 

для надання фахової 

підтримки ЛПВ з 

питань психологічних 

консультацій та 

підтримки, 

збереження здоров’я, 

запобіганню 

домашнього 

насильства, 

дискримінації 

 

2021-

2023 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради, 

Громадська 

організація 

“Центр 

Поділля-

Соціум”, 

Громадські 

організації  

(за згодою),  

Відділ 

оперативного 

реагування 

«Цілодобова 

варта» 

Не 

потре

бує 

фінан

суван

ня 

        Покращений 

емоційний 

фон у людей 

поважного 

віку 

Покращення 

середовища 

сприятливог

о для 

активного 

життя людей 

поважного 

віку 

3.3. Залучення людей 

похилого віку до 

участі в освітніх 

процесах. Формування 

   462,300 87,630 143,400 28,080 150,100 29,200 168,800 30,350  
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№ Назва напряму 

діяльності/ 

Перелік заходів 

програми 

Термі

н 

вико

нанн

я 

заход

у 

Виконавці Джер

ела 

фінан

суван

ня 

Фінансування, 

всього, тис. грн 

Фінансування  

в розрізі років реалізації програми, грн. 

Очікуваний 

результат 

2021-й рік 2022-й рік 2023-й рік  
Кошти 

бюджету 
ВМТГ 

Інші 

джерела 

Кошти 

бюджет
у ВМТГ 

Інші 

джерела 

Кошти 

бюджет
у ВМТГ 

Інші 

джере
ла 

бюджету 

ВМТГ 
Інші 

джерела 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 

політики навчання 

протягом життя 

 3.3.1. Запровадити 1 

раз на квартал експрес-

навчання вчителів 

пенсійного віку, 

залучених до 

освітнього процесу, 

щодо застосування 

можливостей базових 

сучасних технологій та 

онлайн комунікації з 

учнями  

 

2021-

2023 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради, 

Громадська 

організація 

“Центр 

Поділля-

Соціум”, 

Громадські 

організації  

(за згодою), 

Департамент 

освіти міської 

ради 

Кошти 

бюджет
у ВМТГ, 

Інші 

джерела 

165,300 77,130 57,000 25,080 51,100 25,700 57,200 26,350 Збільшена 

кількість  

ЛПВ, які 

мають 

цифрові 

компетенції  

 3.3.2. Створити умови 

для  

впровадження освітніх 

програм в різних 

мікрорайонах міста  за 

напрямками: 

-опанування сучасних 

технологій, 

електронних 

2021-

2023 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради, 

Громадська 

організація 

“Центр 

Поділля-

Соціум”,            

Кошти 

бюджет
у ВМТГ, 

Інші 

джерела 

297,000 10,500 86,400 3,000 99,000 3,500 111,600 4,000 Збільшена 

кількість  

ЛПВ, що 

отримали 

якісні 

освітні 

послуги за 

місцем 

проживання 
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№ Назва напряму 

діяльності/ 

Перелік заходів 

програми 

Термі

н 

вико

нанн

я 

заход

у 

Виконавці Джер

ела 

фінан

суван

ня 

Фінансування, 

всього, тис. грн 

Фінансування  

в розрізі років реалізації програми, грн. 

Очікуваний 

результат 

2021-й рік 2022-й рік 2023-й рік  
Кошти 

бюджету 
ВМТГ 

Інші 

джерела 

Кошти 

бюджет
у ВМТГ 

Інші 

джерела 

Кошти 

бюджет
у ВМТГ 

Інші 

джере
ла 

бюджету 

ВМТГ 
Інші 

джерела 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 

інструментів та 

послуг; 

-правової та 

фінансової освіти; 

-ефективної 

комунікації з владою; 

- активного довголіття 

(використовуючи 

наявні ресурси 

громади) 

 

Громадські 

організації  

(за згодою),  

Територіальн

ий центр 

соціального 

обслуговуван

ня 

(надання 

соціальних 

послуг) 

міста Вінниці, 

Виконавчі 

органи 

міської ради 

та комунальні 

заклади міста, 

Вінницький 

державний 

педагогічний 

університет 

ім. Михайла 

Коцюбинсько

го 

 

Покращення 

середовища 

сприятливог

о для 

активного 

життя людей 

поважного 

віку 

Покращено 

рівень 

практичного 

використанн

я людьми 

похилого 

віку 

сучасних 

програм 

електронних 

послуг 

 

 

 Всього по заходах 

Програми: 

    

3 040,020 

 

225,320 

 

 

792,200 

 

61,720 

 

1 057,520          

 
79,500 

 

 

1 190,300 

 

84,100 
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8. Наскрізні теми в контексті Концепції інтегрованого розвитку  

м. Вінниці 2030 

Наскрізні 

теми 

З-поміж наскрізних тем КІРМ 2030 найбільш актуальними в контексті 

Програми «Громада відкритих можливостей для людей похилого віку 

Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки» є: 

- Демографія і прогноз, що визначають особливість демографічної 

динаміки м. Вінниці, яка полягає в подоланні загальнодержавної 

тенденції до зменшення населення. Зростання населення у громаді 

відбувається, в тому числі, й через збільшення категорії населення 

старшого віку (понад 60 років), за рахунок збільшення тривалості 

життя.   

  За прогнозами відбуватиметься подальше старіння населення. 

Збільшуватиметься середній вік населення та тривалість життя. Отже, 

кількість громадян похилого віку зростатиме, що в свою чергу 

вимагатиме від міської влади ще більшої уваги у розвитку напрямків 

роботи з літніми людьми, зокрема у контексті відпочинку та навчання.  

                Таким чином, найбільш актуальними завданнями на сьогоднішній 

день стають мотивація продовження активного життя, формування 

установок на активну діяльність громадян похилого віку, зокрема, 

волонтерство, організація дозвілля, навчання впродовж життя.  Саме 

такі можливості  й відкриває  дана Програма. 

-Врахування прав та потреб чоловіків та жінок 

В запланованих заходах Програми важливу увагу буде приділено 

врахуванню прав та потреб чоловіків та жінок, саме тому, заплановані 

такі заходи як вивчення потреб цільової аудиторії, визначення 

реального запиту на освітні послуги. При плануванні заходів та 

створенні інформаційних продуктів буде врахована гендерна складова  

Пріоритизація 

наскрізної 

теми 

Наскрізні теми «Демографія  і прогноз» та «Врахування прав та 

потреб чоловіків та жінок» 

Заходи Заходи, які належать до наскрізної теми «Демографія і прогноз» 

лежать в пріоритетних напрямках залучення людей похилого віку до 

участі в освітніх процесах та формування політики навчання 

протягом життя, а саме: 

- створення умов для впровадження навчальних програм та курсів в 

різних мікрорайонах міста за напрямками: опанування сучасних 

технологій, електронних інструментів та послуг, правової та 

фінансової просвіти, ефективної комунікації з владою активного 

довголіття; 

- використання культурно-освітньої платформи бібліотечних закладів 

Вінницької міської територіальної громади для роботи з людьми 

похилого віку (функціонування тематичних клубів і гуртків, 

впровадження навчально-освітніх програм та курсів тощо, в тому числі 
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заходів, спрямованих на оволодіння практичними навичками 

користування онлайн); 

- експрес-навчання вчителів пенсійного віку, залучених до освітнього 

процесу, щодо застосування можливостей базових сучасних 

технологій та онлайн комунікації з учнями.  

Вищевказані заходи також можна віднести до наскрізної теми 

«Врахування прав та потреб чоловіків та жінок».  

До цієї теми також належить: 

- створення «Школи волонтерства» з числа людей похилого віку; 

- організація та проведення заходів, спрямованих на підвищення 

соціальної активності громадян похилого віку (форуми, в тому числі 

міжнародні та всеукраїнські, фестивалі, навчальні тренінги, майстер-

класи, конкурси, інше) 

ОЧІКУВАНІ 

РЕЗУЛЬТАТИ 
- збільшення кількості літніх людей, що отримують освітні 

послуги та сучасні компетенції та покращення рівня володіння 

людьми похилого віку новітніми технологіями; 

- підвищення соціальної активності громадян похилого віку. 

- покращення поінформування про наявні державні та 

муніципальні послуги та доступності до використання цих 

послуг 

 

9. Просторовий вимір 

 

До проєктів, які плануються реалізувати в рамках Програми «Громада 

відкритих можливостей для людей похилого віку Вінницької міської 

територіальної громади», та можна відобразити у просторовому вимірі, 

належать: 

 Культурно-освітня платформа бібліотечних закладів Вінницької міської 

територіальної громади для  роботи з людьми похилого віку в 

мікрорайонах міста Вишенька, Замостя; 

 Школа волонтерства в рамках впровадження ініціативи «Соціальна 

активність-категорія без віку» на базі ГО “Центр Поділля-Соціум (вул. 

Брацлавська, 85). 

 

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. 

Відповідальність за виконання заходів програми несуть її учасники 

(співвиконавці).  

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 
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потреби відповідальний виконавець розробляє пропозиції щодо доцільності 

продовження заходів, включення додаткових заходів, уточнення показників, 

обсягів і джерел фінансування, строків виконання заходів. У разі потреби до 

Програми вносяться зміни згідно з установленим порядком за процедурою 

внесення змін до місцевих нормативних актів.  

Щорічне звітування про виконання Програми відбувається не пізніше 15 

квітня щорічно. Звіт надсилається департаменту економіки і інвестицій 

Вінницької міської ради. 

 

11.  Ключові показники моніторингу Програми «Громада відкритих 

можливостей для людей похилого віку Вінницької міської територіальної 

громади на 2021-2023» 
 

№ 

з/п 

Назва показника Оди-

ниця 

виміру 

Вихідне 

значення 

показника  

Прогнозні показники, по роках 

 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 

Кількість проведених 

заходів (тренінги, 

консультації, 

семінари, конференції 

і т.п.) 

Од. 50 150 170 200 

2 Кількість людей 

похилого віку, які 

взяли участь у заходах 

Програми (з 

розбивкою на 

жін./чол.) 

Осіб  

 

(ж/ч) 

200 

 

146/54 

200 

 

146/54 

250 

 

200/50 

300 

 

250/50 

3 Кількість людей 

похилого віку, які 

здобули нові освітні 

навички (з розбивкою 

на жін./чол.). 

осіб 

 

(ж/ч) 

100 

 

78/22 

300 

 

   220/80 

300 

 

220/80 

350 

 

270/80 

4 Кількість людей 

похилого віку, які 

охоплені заходом 

соціальний паспорт 

«Коробка життя» (з 

розбивкою на 

жін./чол.). 

*Інформаційні послуги 

осіб 

 

(ж/ч) 

0 1600* 4000 6000 

5 Кількість залучених 

громадських 

об’єднань до реалізації 

заходів Програми 

Од. 4 6 8 10 
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6 Кількість 

підготовлених та 

розповсюджених 

промоматеріалів 

(відеопродукції*, 

брошур, флаєрів) 

Од.        2* 

 

 

 

1000 

6* 

 

 

   

5000 

6* 

 

 

 

5000 

6* 

 

 

 

5000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова     С. Моргунов 
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Департамент соціальної політики міської ради                       

Малачевська Ірина Валентинівна 

Заступник директора департаменту - начальник відділу організаційної роботи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


