
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 25.11.2022 № 1291        27 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 надання додаткових до встановлених законодавством гарантій 

щодо соціального захисту окремих категорій жителів Вінницької міської  

територіальної громади та допомоги громадським організаціям, які відповідно 

до статутної діяльності надають на території Вінницької міської територіальної 

громади допомогу родинам цивільних осіб та оборонців, що зникли безвісти, 

потрапили в полон, або загинули внаслідок військової агресії Російської 

Федерації проти України, керуючись частинами 1, 2 статті 52, частиною 6 статті 

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

міської ради  

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Внести зміни до Комплексної програми «Основні напрямки соціальної 

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

затвердженої 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» в пункті 10 «Загальний обсяг 

фінансування, необхідного для реалізації програми, всього, грн» цифри 

«1 448 723 452,00» замінити цифрами «1 455 177 232,00». 

 

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

«Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської 

територіальної громади на 2022-2026 роки»: 

 



1.2.1. стрічку 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. підпункти 7.1.29, 7.1.34 та 7.1.36 викласти в новій редакції згідно 

з додатком до даного рішення. 

1.2.3. стрічку 7.2. «Підтримка діяльності громадських організацій, яка 

має соціальне спрямування» викласти в новій редакції згідно з додатком 

до даного рішення; 

1.2.4. доповнити підрозділ 7.2. «Підтримка діяльності громадських 

організацій, яка має соціальне спрямування» підпунктом 7.2.7 в редакції 

згідно з додатком до даного рішення. 

1.2.5 стрічку 7.4. «Надання соціальних послуг жителям Вінницької 

міської територіальної громади» викласти в новій редакції згідно з 

додатком до даного рішення; 

1.2.6. пункт 7.4.3 «Іншими надавачами соціальних послуг» викласти в 

новій редакції згідно з додатком до даного рішення; 

1.2.7. підпункт 7.4.3.2 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 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 25.11.2022 № 1291 
 

 

 

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 
Очікуваний 

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 

   1 159 697,070 190 786,197 209 212,462 227 178,475 252 258,379 280 261,557  

7.1.29 Надавати пільги 

Почесним громадянам 

міста Вінниці 

2022-

2026 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради, 

підприємств

а, 

розташовані 

на території 

Вінницької 

міської 

територіальн

ої громади 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

192,180 36,665 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 



№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікуваний 

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 

7.1.34. Здійснювати, відповідно 

до порядку 

затвердженого 

виконавчим комітетом 

міської ради, 

відшкодування витрат на 

поховання загиблих 

(померлих) внаслідок 

військової агресії 

Російської Федерації 

проти України 

військовослужбовців 

військових формувань, 

утворених відповідно до 

законів України, осіб 

рядового і 

начальницького складу 

правоохоронних органів, 

служби цивільного 

захисту, добровольців 

Сил територіальної 

оборони Збройних Сил 

України, інших осіб, які 

виконували службовий 

обов’язок по 

забезпеченню 

функціонування об’єктів  

критичної 

інфраструктури та  

працівників органів 

державної влади, 

місцевого 

самоврядування, 

2022-

2023 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

 

Інші 

кошти 

3 250,000 1 250,000 2 000,000    Забезпечен

о соціальну 

підтримку 

родинам 

загиблих 

(померлих) 

під час 

військової 

агресії 

Російської 

Федерації 

проти 

України 



№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікуваний 

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 

підприємств, установ та 

закладів, які 

забезпечують 

життєдіяльність 

Вінницької міської 

територіальної громади, 

а також цивільних осіб,  

які загинули (померли) 

внаслідок ракетних 

ударів по інфраструктурі 

та житловим об’єктам 

Вінницької міської 

територіальної громади 

під час військової агресії 

Російської Федерації 

проти України  
7.1.36. Надавати одноразову 

матеріальну грошову 

допомогу родинам 

цивільних осіб, які є 

членами Вінницької 

міської територіальної 

громади, що загинули 

(померли) чи отримали 

поранення та/або 

травмування внаслідок 

ракетних ударів по 

інфраструктурі та 

житловим об’єктам 

Вінницької міської 

територіальної громади 

під час військової агресії 

2022-

2023 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради, 

департамент 

охорони 

здоров’я 

міської ради 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

 

Інші 

кошти 

6 000,000 3 500,000 2 500,000    Забезпечен

о соціальну 

підтримку 

родин 

цивільних 

осіб, які є 

членами 

Вінницької 

міської 

територіал

ьної 

громади, 

що 

загинули 

(померли) 

чи 

отримали 



№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікуваний 

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 

Російської Федерації 

проти України, а саме: 

- у розмірі 50 000,00 грн. 

на одного загиблого 

(померлого); 

- у розмірі 25 000,00 грн. 

на одного пораненого 

та/або травмованого. 

поранення 

та/або 

травмуванн

я внаслідок 

ракетних 

ударів по 

інфраструк

турі та 

житловим 

об’єктам 

Вінницької 

міської 

територіал

ьної 

громади  

під час 

військової 

агресії 

Російської 

Федерації 

проти 

України 

7.2. Підтримка діяльності 

громадських 

організацій, яка має 

соціальне спрямування 

   37 362,302 7 049,295 6 939,225 7 353,221 7 782,800 8 237,761  

7.2.7. Надавати фінансову 

підтримку громадським 

організаціям, які 

відповідно до статутної 

діяльності надають на 

території Вінницької 

міської територіальної 

2022 

рік 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

573,100  573,100     Надано 

фінансову 

підтримку 

громад-

ським 

організація

м, які 



№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікуваний 

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 

громади консультативну, 

правову та психологічну 

допомогу родинам 

цивільних осіб та 

оборонців, що зникли 

безвісти, потрапили в 

полон, або загинули 

внаслідок військової 

агресії Російської 

Федерації проти України 

надають 

консультат

ивну, 

правову та 

психологіч

ну 

допомогу 

допомогу 

родинам 

цивільних 

осіб та 

оборонців, 

що зникли 

безвісти, 

потрапили 

в полон, 

або 

загинули 

внаслідок 

військової 

агресії 

Російської 

Федерації 

проти 

України 

7.4. 

Надання соціальних 

послуг жителям 

Вінницької міської 

територіальної 

громади: 

   

257 605,954 44 722,724 48 527,170 51 243,380 54 706,180 58 406,500 

 

 

 

 

 

 

 



№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Всього, 

тис. грн 

Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікуваний 

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 

7.4.3. 
Іншими надавачами 

соціальних послуг 
   

55 992,635 10 022,215 10 714,740 10 934,270 11 732,470 12 588,940  

7.4.3.2 Призначати і 

виплачувати компенсації 

фізичним особам, які 

надають соціальні 

послуги з догляду на 

непрофесійній основі або 

на професійній основі без 

здійснення 

підприємницької 

діяльності  

2022-

2026 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

55 992,635  10 022,215 10 714,740 10 934,270 11 732,470 12 588,940 Забезпече-

но надання 

соціальних 

послуг 

особам, які 

через 

порушення 

функцій 

організму 

не можуть 

самостійно 

пересува-

тися та 

самообслу-

говуватися 

 ВСЬОГО ПО 

РОЗДІЛАМ 

ПРОГРАМИ: 

   
1 455 177,232 242 650,643 264 776,181 285 877,266 314 854,659 347 018,483 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                 Сергій МОРГУНОВ 
 

 

 

 

 

 



Департамент соціальної політики міської ради 

Павлюк Оксана Володимирівна 

Головний спеціаліст сектору №1 відділу організаційної роботи 

 

  

 
 

 

 


