
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 27.05.2022 № 1041        22 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 забезпечення додаткових до встановлених законодавством гарантій 

щодо соціального захисту окремих категорій громадян Вінницької міської 

територіальної громади, враховуючи рішення міської ради від 25.02.2022р. №870 

«Про перейменування Територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) міста Вінниці, затвердження Положення про 

Вінницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) та Переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання в 

новій редакції», керуючись статтею 34, 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 зі змінами, а 

саме:  

1.1.  в розділі 1 «Паспорт цільової програми» в пункті 6 «Організації-

співвиконавці програми» слова «Територіальний центр соціального 

обслуговування» замінити словами: «Вінницький міський територіальний 

центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»; 

1.2.  в розділі 4 «Пріоритетні завдання Комплексної програми» в підпункті 4.1. 

пункту 4. «Надання соціальних послуг жителям Вінницької міської 

територіальної громади» слова «Територіальним центром соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) міста Вінниці замінити 

словами «Вінницьким міським територіальним центром соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)»; 



1.3.  в розділі 7 «Напрями діяльності і заходи Комплексної програми «Основні 

напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади 

на 2022-2026 роки» підпункт 7.4.1. пункту 7.4. «Надання соціальних 

послуг жителям Вінницької міської територіальної громади» викласти в 

новій редакції згідно з додатком до даного рішення; 

1.4.  в розділі 9 «Просторовий вимір» слова: «Територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Вінниці  

(вул. Соборна, 50) замінити словами «Вінницький міський територіальний 

центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»                              

(вул. Соборна, 50). 

 

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 27.05.2022 № 1041  

 

                     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 

виконан

ня 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансува

ння 

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. 

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. Вінницьким міським 

територіальним центром 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

 

 

 150 506,483 25 890,423 28 221,000 30 090,560 32 086,650 34 217,850 Забезпече-

но надання 

соціальних 

послуг 

громадя-

нам 

похилого 

віку та 

особам з 

інвалід-

ністю, які 

їх 

потребуют

ь 
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, 

Вінницький 

міський 

Не 

потреб

ує 

фінанс

ування 

       



№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

виконан

ня 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансува

ння 

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 

територіальни

й центр 

соціального 

обслуговуван

ня (надання 

соціальних 

послуг)  
7.4.1.2. Забезпечити функціонування 

Вінницького міського 

територіального центру 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

(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 

до самообслуговування і 

потребують постійної  

сторонньої допомоги, визнані 

такими в порядку, 

затвердженому 

Міністерством охорони 

здоров’я України; 

б) громадянам, які 

перебувають у складній 

життєвій ситуації у зв'язку з 

2022-

2026 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради 

Вінницький 

міський 

територіальни

й центр 

соціального 

обслуговуван

ня (надання 

соціальних 

послуг) 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

150 460,723 25 844,663 28 221,000 30 090,560 32 086,650 34 217,850  



№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

виконан

ня 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансува

ння 

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 

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, 

зокрема шляхом організації 

розповсюдження соціальної 

реклами, інформаційних 

листів, проведення 

роз’яснювальної роботи, 

виступів у засобах масової 

інформації 

2022-

2026 

роки 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради, 

Вінницький 

міський 

територіальни

й 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» 

 

7.4.1.4. 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, 

Вінницький 

міський 

Не 

потреб

ує 

фінанс

ування 

       



№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

виконан

ня 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансува

ння 

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 

територіальни

й центр 

соціального 

обслуговуван

ня (надання 

соціальних 

послуг) 
7.4.1.5. Забезпечити в територіаль-

ному центрі роботу відділень 

соціальної допомоги вдома 

для надання базової 

соціальної послуги - догляд 

вдома: 

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: 

2022-

2026 

роки 

Вінницький 

міський 

територіальни

й 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» 

 



№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

виконан

ня 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансува

ння 

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 

 громадянам 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 

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, 

2022-

2026 

роки 

Вінницький 

міський 

територіальни

й центр 

соціального 

обслуговуван

ня (надання 

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» 

 



№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

виконан

ня 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансува

ння 

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 

особам з інвалідністю (які 

досягли 18-річного віку), які 

частково втратили здатність 

до самообслуговування. 

соціальних 

послуг) 

7.4.1.7. Забезпечити в територіаль-

ному центрі роботу відділень 

організації надання адресної 

натуральної 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 на своєму 

утриманні мають неповно-

літніх дітей, дітей з 

інвалідністю, осіб похилого 

віку,  осіб з інвалідністю;  

- 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, 

2022-

2026 

роки 

Вінницький 

міський 

територіальни

й 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» 

 



№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

виконан

ня 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансува

ння 

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 

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, соціальну послугу 

переклад жестовою мовою 

іншим категоріям громадян 

незалежно від доходу 

отримувача соціальних 

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 

натуральної допомоги, у разі 

якщо середньомісячний 

2022-

2026 

роки 

Вінницький 

міський 

територіальни

й центр 

соціального 

обслуговуван

ня (надання 

соціальних 

послуг) 

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» 

 



№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

виконан

ня 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансува

ння 

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 

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 

натуральної 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; 



№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

виконан

ня 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансува

ння 

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 

- соціальні послуги догляд 

вдома, натуральна допомога 

у разі якщо середньомісячний 

сукупний дохід отримувачів 

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 

сукупного доходу сім’ї 

затверджується центральним 



№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

виконан

ня 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансува

ння 

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 

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 

Вінницький 

міський 

територіальни

й 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 

транспорті загального 

користування шляхом видачі 

службової проїзної 

смарткартки та щомісячним 

поповненням її коштами. 

2022-

2026 

роки 

Вінницький 

міський 

територіальни

й 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» 

 



№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

виконан

ня 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансува

ння 

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 

7.4.1.11. Проводити навчання 

працівників територіального 

центру з метою підвищення 

їх кваліфікації та запобігання 

професійного вигорання 

2022-

2026 

роки 

Вінницький 

міський 

територіальни

й 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» 

 

7.4.1.12. 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 

Вінницький 

міський 

територіальни

й 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» 

 

7.4.1.13. Проводити в денному 

відділенні з метою 

організації денної зайнятості 

та дозвілля осіб похилого 

віку та громадян з 

інвалідністю практичні 

заняття, в тому числі з 

трудової адаптації, лекції, 

семінари-практикуми 

(майстер-класи), 

забезпечувати їх проведення 

необхідними витратними 

матеріалами 

2022-

2026 

роки 

Вінницький 

міський 

територіальни

й 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» 

 



№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

виконан

ня 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансува

ння 

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 

7.4.1.14. Залучати громадські 

організації та волонтерів до 

роботи факультетів та 

гуртків відділення денного 

перебування. 

2022-

2026 

роки 

Вінницький 

міський 

територіальни

й центр 

соціального 

обслуговуван

ня (надання 

соціальних 

послуг) 

Не 

потреб

ує 

фінанс

ування 

       

7.4.1.15. Проводити в денному 

відділенні різнопланові 

святкові заходи, спрямовані 

на організацію дозвілля та 

спілкування літніх людей та 

громадян з інвалідністю. 

2022-

2026 

роки 

Вінницький 

міський 

територіальни

й 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» 

 

7.4.1.16. Утворювати у складі 

територіального центру за 

рішеннями Вінницької 

міської ради додатково друге 

відділення організації 

надання адресної 

натуральної допомоги за 

умови наявності на 

обслуговуванні в 

територіальному центрі 

2022-

2026 

роки 

Вінницький 

міський 

територіальни

й 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» 

 



№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

виконан

ня 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансува

ння 

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 

більше як 2000 громадян, які 

мають право на безоплатне 

отримання соціальної 

послуги натуральної 

допомоги 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради 

7.4.1.17. Співпрацювати з 

організаціями та 

підприємствами різних форм 

власності, благодійними 

фондами та організаціями 

для залучення благодійної 

допомоги для громадян з 

невисоким рівнем доходів 

2022-

2026 

роки 

Вінницький 

міський 

територіальни

й центр 

соціального 

обслуговуван

ня (надання 

соціальних 

послуг) 

Інші 

кошти 
       

7.4.1.18. Забезпечити в 

територіальному центрі 

роботу структурного 

підрозділу Муніципальна 

служба надання соціальних 

послуг фізичного супроводу 

осіб з інвалідністю з 

порушенням зору І групи та 

перекладу жестовою мовою.  

Надавати у Муніципальній 

службі надання соціальних 

послуг фізичного супроводу 

осіб з інвалідністю з 

порушенням зору І групи та 

перекладу жестовою мовою в 

межах обсягів, визначених 

державними стандартами 

соціальних послуг, 

незалежно від доходу 

2022-

2026 

роки 

Вінницький 

міський 

територіальни

й 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» 

 



№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

виконан

ня 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансува

ння 

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 

отримувача соціальних 

послуг (ст.28 Закону України 

«Про соціальні послуги») 

базові соціальні послуги: 

- фізичний супровід осіб з 

інвалідністю з порушенням 

зору І групи; 

- переклад жестовою мовою 

для осіб з порушенням слуху 

та мовлення. 

7.4.1.19. Проводити конкурс «Кращий 

соціальний робітник» для 

підвищення престижу цієї 

професії 

2022-

2026 

роки 

Вінницький 

міський 

територіальни

й центр 

соціального 

обслуговуван

ня (надання 

соціальних 

послуг) 

Не 

потреб

ує 

фінанс

ування 

       

7.4.1.20. 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, 

майстер-класів, конкурсів, 

інше) 

2022-

2026 

роки 

Вінницький 

міський 

територіальни

й центр 

соціального 

обслуговуван

ня (надання 

соціальних 

послуг) 

Не 

потреб

ує 

фінанс

ування 

       



№ з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)/ 

Перелік заходів програми 

Термін 

виконан

ня 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансува

ння 

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 

7.4.1.21. Забезпечити в територіаль-

ному центрі роботу Пункту 

прокату технічних та інших 

засобів реабілітації для 

жителів Вінницької міської 

територіальної громади. 

2022-

2026 

роки 

Вінницький 

міський 

територіальни

й 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» 

 

7.4.1.22. 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 творчих 

навичок під час участі в 

майстер-класах у денному 

відділенні територіального 

центру 

2022 

рік 

Вінницький 

міський 

територіальни

й центр 

соціального 

обслуговуван

ня (надання 

соціальних 

послуг) 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради 

Кошти 

бюдже

ту 

ВМТГ 

45,760 45,760      

 

 

 

Міський голова                                                                                                 Сергій МОРГУНОВ 



Департамент соціальної політики міської ради 

Павлюк Оксана Володимирівна 

Головний спеціаліст сектору №1 відділу організаційної роботи 

 

 

 
 

 


