
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 25.02.2022 № 869        18 сесія 8 скликання  
          м. Вінниця 

 

Про внесення змін до рішення міської ради  

від 24.12.2021 року № 715 «Про затвердження  

«Комплексної програми «Основні напрямки  

соціальної політики Вінницької міської  

територіальної громади на 2022-2026 роки» 
 

 

 

З метою забезпечення соціального захисту громадян Вінницької міської 

територіальної громади та осіб, які будуть переміщенї з інших територій 

України, на яких проводяться воєнні дії, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 

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

Україні», міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до Комплексної програми «Основні напрямки соціальної 

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

затверджена рішенням міської ради від 24.12.2021 року №715, а саме:  

1.1.  В розділі 1 «ПАСПОРТ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ Комплексна програма 

«Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської  

територіальної громади на 2022-2026 роки» (далі – Комплексна 

програма)» в пункті 10 «Загальний обсяг фінансування, необхідного для 

реалізації програми, всього, грн» цифри «1 449 939 000,00» замінити 

цифрами «1 469 939 000,00». 

1.2.  В розділі 4 «Пріоритетні завдання Комплексної програми» пункт 2 

викласти в наступній редакції: 

«2. Підтримка діяльності громадських організацій, яка має соціальне 

спрямування.» 

1.3.  В розділі 7 «Напрями діяльності і заходи Комплексної програми 

«Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської 

територіальної громади на 2022-2026 роки»: 

1.3.1. пункт 7.1.14. підрозділу 7.1 «Надання муніципальних пільг, 

допомог та компенсацій жителям Вінницької міської територіальної 

громади» викласти в новій редакції згідно з додатком до даного рішення; 



1.3.2. назву підрозділу 7.2. «Підтримка діяльності громадських 

об’єднань, яка має соціальне спрямування» викласти в наступній 

редакції: 

«7.2. Підтримка діяльності громадських організацій, яка має соціальне 

спрямування». 

1.3.3. пункти 7.2.1. - 7.2.4. підрозділу 7.2. викласти в новій редакції 

згідно з додатком до даного рішення; 

1.3.4. підрозділ 7.1 «Надання муніципальних пільг, допомог та 

компенсацій жителям Вінницької міської територіальної громади» 

доповнити пунктом 7.1.36. в редакції згідно з  додатком до даного 

рішення. 

1.3.5. Стрічку «ВСЬОГО ПО РОЗДІЛАМ ПРОГРАМИ:» викласти в 

новій редакції згідно з додатком до даного рішення. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської 

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

та з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку (С. Ярова). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                       Сергій МОРГУНОВ 

 
 

 

 

 

 



                                                                                                                                                            Додаток 

                                                                                                                                                            до рішення міської ради  

від 25.02.2022 № 869 

 

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 

   1 176 160,218 205 916,417 206 135,022 228 624,040 253 728,099 281 756,640  

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 

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 



№ 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 

гвардії України, Служби 

безпеки України, Служби 

зовнішньої розвідки України, 

Державної прикордонної 

служби України, 

Держспецтрансслужби, 

особами рядового, 

начальницького складу і 

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, 

сімей 

загиблих 

воїнів, які 

брали 

участь в 

АТО/ООС 



№ 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 

контузію, каліцтво – в сумі 

25 000 грн. 

б) 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 

Донецькій та Луганській 

областях, що здійснюються 

шляхом проведення операції 

Об’єднаних сил (ООС), та 

отримали травму, поранення, 

контузію, каліцтво – в сумі 

25 000 грн.  

в) сім’ям військово-

службовців (резервістів, 

військовозобов’язаних) та 

працівників Збройних Сил 

України, Національної 

гвардії України, Служби 



№ 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 

безпеки України, Служби 

зовнішньої розвідки України, 

Державної прикордонної 

служби України, 

Держспецтрансслужби, осіб 

рядового, начальницького 

складу і військовослужбовців 

Міністерства внутрішніх 

справ України, Управління 

державної охорони, 

Держспецзв’язку, ДСНС, 

ДПтС, інших утворених 

відповідно до законів 

України військових 

формувань, які брали участь в 

ході проведення 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. 



№ 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 

г) 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. 

7.1.36. Забезпечення населення, в 

тому числі осіб, переміщених 

з інших територій України, на 

яких проводяться воєнні дії, 

харчуванням, медикаментами, 

предметами особистої гігієни, 

одягом, взуттям, матрацами, 

постільним приладдям та 

2022 

рік 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради 

 

Виконавчий 

комітет 

міської ради 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

 

Інші 

кошти 

20 000,00 20 000,00     Забезпече-

но 

соціальну 

підтримку 

населення, 

в тому 

числі осіб, 

переміщен



№ 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 

іншим інвентарем (в тому 

числі м‘яким) та забезпечення 

тимчасового розміщення 

 

Департамент 

охорони 

здоров’я 

міської ради 

 

Відділ з питань 

надзвичайних 

ситуацій, 

мобілізаційної 

і оборонної 

роботи та 

режиму 

секретності 

міської ради 

 

Департамент 

адміністартивн

их послуг 

 

их з інших 

територій 

України, на 

яких 

проводятьс

я воєнні дії 

7.2. Підтримка діяльності 

громадських організацій, 

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 

організаціям ветеранів, в т.ч. 

ветеранів військової служби, 

і осіб з інвалідністю, які 

2022-

2026 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

27 360,565 4 834,249 5 167,827 5 469,851 5 780,237 6 108,401 Надано 

фінансову 

підтримку 

громадсь-

ким 



№ 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 

здійснюють свою діяльність 

на території Вінницької 

міської територіальної 

громади та мають соціальну 

спрямованість 

організація

м 

ветеранів, в 

т.ч. 

ветеранів 

військової 

служби, і 

осіб з 

інвалід-

ністю 

7.2.2. Надавати фінансову 

підтримку громадським 

організаціям внутрішньо 

переміщених осіб, які 

переселилися з тимчасово 

окупованої території України 

та районів проведення 

антитерористичної операції 

та/або районів проведення 

операції Об’єднаних сил 

(ООС), що здійснюють свою 

діяльність на території 

Вінницької міської 

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 

організація

м 

внутрішньо

-переміще-

них осіб 

7.2.3. Надавати фінансову 

підтримку громадським 

організаціям, 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 



№ 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. 

організація

, які 

відповідно 

до 

статутної 

діяльності 

здійснюют

ь заходи, 

спрямовані 

на 

соціальний 

захист 

бездомних 

осіб 

7.2.4. Надавати фінансову 

підтримку громадським 

організаціям, 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 

організація

м, які 

відповідно 

до 

статутної 

діяльності 

здійснюют

ь заходи, 

спрямовані 

на 

соціальний 



№ 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 

захист 

людей із 

залежністю 

 ВСЬОГО ПО РОЗДІЛАМ 

ПРОГРАМИ: 
   1 469 939,000 256 603,853 261 174,371 287 322,831 316 324,379 348 513,566  

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                               Сергій МОРГУНОВ 
 

 



 
Департамент соціальної політики міської ради      

Шульга Людмила Миколаївна  

Заступник начальника – завідувач сектору № 2 відділу організаційної роботи  

 

 
 

 


