
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 25.03.2022 № 944        20 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»,  

зі змінами 

 

 

З метою створення та використання місцевого матеріального резерву для 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного 

стану, відповідно до статті 98 Кодексу цивільного захисту України, Закону 

України «Про правовий режим воєнного стану», з метою створення та 

використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану, керуючись статтею 

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

Україні», міська рада   

 

                                           ВИРІШИЛА:  
 

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», зі змінами, 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 «1 469 939 000,00» замінити цифрами «1 450 939 000,00». 

1.2.  В підрозділі 7.1 «Надання муніципальних пільг, допомог та компенсацій 

жителям Вінницької міської територіальної громади» розділу 7 «Напрями 

діяльності і заходи Комплексної програми «Основні напрямки соціальної 

політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки»: 



1.2.1. пункт 7.1 «Надання муніципальних пільг, допомог та компенсацій 

жителям Вінницької міської територіальної громади» викласти в новій редакції 

згідно з додатком до даного рішення;  

1.2.2. пункт 7.1.36 викласти в новій редакції згідно з додатком до даного 

рішення; 

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

«Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної 

громади на 2022-2026 роки» 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 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 25.03.2022 № 944 

 

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 

   1 157 160,218 186 916,417 206 135,022 228 624,040 253 728,099 281 756,640  

7.1.36. Забезпечення населення, в 

тому числі осіб 

внутрішньопереміщених 

та/або евакуйованих з інших 

територій України у зв’язку із 

введенням воєнного стану, 

продуктами харчування, 

медикаментами, предметами 

особистої гігієни, одягом, 

взуттям, матрацами, 

постільним приладдям та 

іншим інвентарем (в тому 

числі м‘яким) та забезпечення 

тимчасового розміщення 

2022 

рік 

 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради 

 

Виконавчий 

комітет 

міської ради 

 

Департамент 

охорони 

здоров’я 

міської ради 

 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

 

Інші 

кошти 

В межах коштів, 

передбачених в 

бюджеті ВМТГ на 

зазначену мету 

    Забезпечено 

соціальну 

підтримку 

населення, в 

тому числі 

осіб 

внутрішньоп

ереміщених 

та/або 

евакуйованих 

з інших 

територій 

України у 

зв’язку із 

введенням 



№ 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 

Відділ з питань 

надзвичайних 

ситуацій, 

мобілізаційної 

і оборонної 

роботи та 

режиму 

секретності 

міської ради 

 

Департамент 

адміністартивн

их послуг 

 

воєнного 

стану 

 ВСЬОГО ПО РОЗДІЛАМ 

ПРОГРАМИ: 
   1 450 939,000 237 603,853 261 174,371 287 322,831 316 324,379 348 513,566  

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                         Сергій МОРГУНОВ 
 

 



Департамент соціальної політики міської ради      

Шульга Людмила Миколаївна  

Заступник начальника – завідувач сектору № 2 відділу організаційної роботи  

 
 

 


