
                                                                                                                               

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

Від  24.03.2017 №  662                                                                                17 сесія   7 скликання 

  м. Вінниця 

                           

Про хід виконання Комплексної програми 

«Основні напрямки соціальної політики  

у м. Вінниці на 2015-2020 роки» у 2016 році 

 

Виконавчими органами Вінницької міської ради у  2016 році тривала 

послідовна реалізація завдань та заходів, передбачених Комплексною 

Програмою «Основні напрямки соціальної політики у м. Вінниці на 2015-2020 

роки», узгоджених з пріоритетом «Якість соціального життя «Стратегії 

розвитку Вінниця – 2020» та спрямованих на  соціальний розвиток  міста. 

Реалізовуючи Комплексну програму «Основні напрямки соціальної 

політики у м. Вінниці на 2015-2020 роки» у 2016 році, виконавчі органи 

міської ради спрямовували свою діяльність на створення прозорої, доступної 

та надійної системи надання адресної допомоги і підтримки громадян з 

невисоким рівнем доходів, упорядкування системи надання муніципальних 

пільг, допомог, компенсацій та забезпечення повноцінної інтеграції осіб з 

обмеженими фізичними можливостями у суспільстві; створення умов для 

активної участі у суспільному житті літніх громадян та інших категорій 

населення; створення правових, соціальних і економічних умов для належного 

функціонування та розвитку багатодітних сімей; надання соціальних послуг 

громадянам похилого віку, сім’ям та особам, які перебувають у складних 

життєвих обставинах. 

Для фінансування заходів по виконанню Комплексної програми 

«Основні напрямки соціальної політики у м. Вінниці на 2015-2020 роки» у 

2016  році з міського бюджету спрямовано 41,9 млн. грн. 

З них на фінансування заходів по виконанню розділу «Надання 

муніципальних пільг, допомог та компенсацій мешканцям міста»  

спрямовано 31, 3 млн. грн. 

З метою соціального захисту громадян, що перебувають у скрутному 

матеріальному становищі або опинилися у складних життєвих обставинах, 



внаслідок  нещасного випадку, хвороби та інших обставин, надавалася 

матеріальна  грошова допомога  мешканцям міста Вінниці. 

Протягом  2016 року виплачена матеріальна грошова  допомога  4245 

мешканцям міста  на загальну суму 7,6 млн. грн. Середній розмір такої 

допомоги склав – 1790,00 грн., що на  3,1 %   менше  порівняно з 2015 роком. 

18  військовослужбовців, які отримали травму, поранення, контузію, 

каліцтво під час участі в антитерористичній операції та 5 родин загиблих в 

ході АТО військовослужбовців, отримали матеріальну допомогу на загальну 

суму  1,2 млн. грн. 

2 інваліди  війни  – 1 учасник  бойових дій в Афганістані та 1 учасник 

бойових дій  в  зоні антитерористичної  операції, які перебувають на черзі 

для забезпечення легковим автомобілем в Департаменту соціальної та 

молодіжної політики ОДА  у порядку, визначеному законодавством України, 

отримали цільову матеріальну допомогу та  придбали  легкові автомобілі. 

Загальна сума видатків склала 443,048  тис. грн. 

Крім того, надавалася інша підтримка сім’ям загиблих 

військовослужбовців, які брали участь в АТО: 

- надано пільги в оформленні документів на земельні ділянки 4 сім'ям 

загиблих військовослужбовців, які брали участь в АТО;  

- надано пільги в оформленні технічної документації та 

правовстановлюючих документів на квартири 8 сім'ям загиблих 

військовослужбовців, які брали участь в АТО; 

- звільнено від батьківської плати за харчування в ДНЗ 4 дітей та 

забезпечено безоплатним одноразовим харчуванням 4 учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів міста, один з батьків яких загинув 

в ході АТО;  

- 4 учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста, один з батьків яких 

загинув в ході АТО, безоплатно забезпечено шкільною і спортивною 

формами; 

- надавалася щомісячна матеріальна грошова допомога 11 дітям віком від 

6-ти до 18-ти років (включно), один з батьків яких загинув в ході, на 

проїзд в міському електротранспорті та автомобільному транспорті 

загального користування. 

На  зазначені вище цілі  з бюджету міста було виділено  42,384  тис. грн. 

З метою підтримки багатодітних сімей міста надавалася пільга на 

проїзд в міському пасажирському транспорті загального користування, який 

працює в звичайному режимі руху, батькам багатодітних сімей міста 

Вінниці, в яких виховується п’ятеро і більше дітей віком до 18 років, шляхом 

забезпечення безкоштовним проїздом за рахунок коштів з міського бюджету, 



а саме: 105 багатодітним сім’ям видано 1529 проїзних квитків з безоплатного 

проїзду на загальну суму  503,360  тис. грн. 

Надавалися пільги на проїзд у міському пасажирському транспорті 

загального користування 3 927 учням середніх загальноосвітніх шкіл, 

професійно-технічних навчальних закладів та 4087 студентам вищих 

навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, шляхом реалізації даним 

категоріям пасажирів пільгових місячних проїзних квитків на проїзд в 

міському електротранспорті та муніципальних автобусах. Так, в 2016 році з 

міського бюджету спрямовано 11,0 млн. грн. на відшкодування втрат 

підприємствам-надавачам послуг за пільговий проїзд зазначених категорій 

громадян міським автомобільним та електротранспортом.  

Здійснювалися  компенсаційні виплати виробничому підрозділу 

Жмеринської дирекції залізничних перевезень регіональної філії «Південно-

західна залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська 

залізниця» за  пільговий проїзд в залізничному транспорті приміського 

сполучення окремих категорій громадян міста Вінниці, які мають право на 

пільговий проїзд згідно чинного законодавства, в т.ч. пенсіонерів за віком та 

інвалідів. Загальна сума виплат склала 1,00  млн. грн. 

Придбано 223 проїзних квитки для патронажних сестер милосердя 

Вінницької обласної організації Товариства Червоного Хреста України, які 

обслуговують одиноких, престарілих громадян м. Вінниці, на загальну суму 

45,12 тис. грн. 

Значна увага міської влади приділяється  громадянам, які постраждали 

від Чорнобильської катастрофи. За підсумками року проведено безоплатний 

капітальний ремонт помешкань 4 вдовам  ліквідаторів Чорнобильської 

катастрофи, які його потребували, за рахунок коштів міського бюджету на 

загальну суму 196,295  тис. грн. 

За рахунок міського бюджету забезпечувалися безкоштовними ліками 

громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені  

до категорії 1, 2, учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, віднесені до 

категорії 3, та потерпілі діти, що лікуються амбулаторно, шляхом 

відшкодування аптечним установам вартості ліків, які надані безоплатно за 

рецептами лікарів. Загальна сума відшкодування склала  600,0  тис. грн. 

Здійснювалося фінансування додаткових до встановлених 

законодавством допомог та компенсаційних виплат 6 дітям-інвалідам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на загальну суму 3,33 

тис. грн. 

 У 2016 році започатковано  надання одноразової матеріальної 

допомоги вдовам (вдівцям) померлих громадян, смерть яких пов’язана з 

Чорнобильською катастрофою. 250 вдів отримали  одноразову матеріальну 



допомогу  в розмірі  50 % від мінімальної заробітної плати -  689,00 грн.  

кожна. Загальна сума видатків склала 173,611 тис. грн. 

Продовжувалася виплата грошової компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 29.04.2004 року №558 «Про затвердження Порядку 

призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні 

послуги» зі змінами. Для виплати грошової компенсації непрацюючим 

фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам 

похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, виділено  

2 416,116 тис. грн., компенсацію отримали 1263 фізичні  особи. 

З метою захисту прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, надавалася матеріальна допомога 3 прийомним 

сім’ям, які взяли на виховання та спільне проживання  п’ятеро  дітей. На 

кожну дитину  виплачено по 25,0 тис. грн. матеріальної допомоги. Загальна 

сума видатків склала 125,0 тис. грн. 

У 2016 році надано одноразову матеріальну допомогу 1 сім’ї при 

народженні трійні у розмірі  94, 299 тис.  грн. 

5 Почесних громадян міста Вінниці скористалися правом на отримання 

пільг на оплату житлово-комунальних  послуг на загальну суму 27,66 тис. 

грн. 

Належна увага приділялася роботі щодо надання пільг в оплаті за 

житлово-комунальні послуги інвалідам по зору І та ІІ груп, зазначену пільгу 

у 2016 році отримували  240 сімей  ( 350 осіб) на загальну суму 651,846 тис. 

грн. 

Відповідно до Порядку надання додаткових до встановлених 

законодавством пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги, протягом 

2016 року правом на отримання пільг скористалися: 

-  21 сім’я загиблих учасників бойових дій в Афганістані на загальну суму 

92,508 тис. грн.; 

-  34 сім’ї загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в 

АТО на загальну суму 100,294 тис. грн.; 

-  1  сім’я загиблого Героя України  на  суму   6,077 тис. грн. 

Продовжувалася робота щодо надання малозабезпеченому, соціально 

незахищеному  населенню пільг на оплату послуг лазень. Протягом січня-

грудня 2016 року зазначеною пільгою скористалося 295  жителів міста на 

загальну суму 130, 629 тис. грн. 

Відповідно до Порядку надання платних медичних послуг за 

пільговими тарифами у 2016 році 25678 жителів міста з невисоким рівнем 

доходів отримали 49396 медичних послуг в діагностичному центрі за 



пільговими тарифами. Відшкодовано надавачам послуг втрат за надані 

мешканцям платні медичні послуги за пільговими тарифами (у розмірі 100% 

та 50 % від їх вартості) на загальну суму 2 682,003  тис. грн.  

В бюджеті м. Вінниці на 2016 рік видатки на фінансову підтримку 9 

громадських організацій ветеранів і інвалідів склали 1 836,930 тис. грн., які 

направлені на підтримку статутної діяльності та проведення заходів. 

         Надавалася  фінансова підтримка міській громадській організації 

внутрішньо переміщених осіб, які переселилися з тимчасово окупованої 

території України та районів проведення антитерористичної операції. 

Загальна сума видатків  склала  50,0  тис. грн. 

         Щомісячні стипендії виконкому міської ради в розмірі прожиткового 

мінімуму для непрацездатних осіб отримували: 

    - 5 вдів Почесних громадян міста Вінниці на загальну суму 64,851 тис. 

грн.;  

     - 12 сторічних членів територіальної громади міста на загальну суму 

97,734 тис. грн. 

          Здійснювалося  відшкодування коштів поховання загиблих (померлих) 

військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції та які в 

ході АТО загинули (померли), під час захисту незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України. Протягом 2016 року відшкодовано  

підприємствам- надавачам послуг за поховання 8  загиблих (померлих) 

військовослужбовців, загальна сума видатків склала 34,895 тис. грн. 

Згідно з Порядком надання допомоги на поховання деяких категорій 

осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася 

поховати померлого, розмір одноразової допомоги для здійснення поховання 

складає 500,00 грн. У звітному році допомогу на поховання отримали 130 

осіб на загальну суму 65,117 тис.грн. 

Для фінансування заходів по виконанню розділу Комплексної 

програми «Підвищення рівня та якості життя багатодітних сімей міста» 

спрямовано 69,543 тис. грн. 

Станом на 01.01.2017 року на обліку в Єдиному державному 

автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, перебувало 1951 

багатодітна сім’я, в якій виховуються 6288 дітей, з них: троє дітей мають 

1673 родини, четверо дітей - 176 родин, п’ятеро і більше - 102 родини. 

Крім того, протягом 2016 року за рахунок коштів передбачених на 

надання матеріальної грошової допомоги мешканцям міста Вінниці 14 

багатодітних сімей, які опинились у складних життєвих обставинах або 

перебувають у скрутному матеріальному становищі, внаслідок хвороби та 

інших обставин, отримали допомогу на загальну суму 135, 418 тис. грн. 



Багатодітні сім’ї отримують консультації щодо порядку присвоєння 

почесного звання України "Мати-героїня" жінкам, які народили та виховали 

до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених 

в установленому законодавством порядку. 

В 2016 році підготовлено 5 клопотань до Вінницької обласної державної 

адміністрації, щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня».  

У  минулому році  5 жінкам присвоєно почесне звання України «Мати-

героїня». 

Кожна жінка, якій в 2016 році присвоєно почесне звання України «Мати-

героїня», отримала одноразову винагороду за  рахунок державного бюджету 

в сумі 13,780 тис. грн. Сума такої винагороди обчислюється виходячи з 

десятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 

встановленого на 1 січня року, в якому жінці було присвоєно почесне звання.  

З метою популяризації національних культурних сімейних традицій і 

цінностей серед учнів та батьків, проведення просвітницької роботи у 

загальноосвітніх навчальних закладах проведено низку заходів. Зокрема, 

родинні свята, тематичні конкурси. У травні 2016 року у загальноосвітніх та 

дошкільних навчальних закладах міста проведено тижневик «Сімейні 

цінності», в рамках якого проведено  фотоконкурси «Миттєвості сімейного 

щастя», «Таланти багатодітної родини», тренінгові заняття: «Сімейні 

цінності», «Гендерні ролі особистості», «Психологічний портрет сучасної 

сім’ї». 

          У всіх закладах освіти організовано роботу батьківських всеобучів, на 

засіданнях яких розглядались питання ««Основні напрямки взаємодії школи 

та сім’ї», «Стилі сімейного виховання», «Особливості спілкування з дитиною 

в сім’ї», «Батьківський авторитет та його характеристика», «Святість 

сімейних традицій». У закладах систематично проводиться профілактична 

робота з батьками, опікунами, піклувальниками, які ухиляються від 

виконання обов’язків із виховання дітей.  

Особлива  увага приділяється дітям з багатодітних родин до 

Новорічних свят, Міжнародного жіночого дня 8 Березня, Дня матері, 

Міжнародного дня сім’ї, Дня родини, Дня знань. Протягом 2016 року в 

рамках Комплексної програми проведено для багатодітних родин м. Вінниці 

наступні заходи: 

 конкурс «Краса своїми руками!», в якому взяли участь 78 дітей  з 70 

багатодітних родин нашого міста.  Діти виготовляли вітальні листівки 

ручної роботи до Міжнародного жіночого дня та Пасхальних свят. Діти з 

багатодітних родин відвідали майстер-класи з рукоділля присвячені 

Пасхальній тематиці. Кошторис витрат для проведення заходу склав      

10 000,00 грн.; 



 з нагоди відзначення Дня родини у 2016 році проведено конкурс 

«Таланти багатодітної родини» для багатодітних родин міста Вінниці. У 

конкурсі  брали участь 20 родин.  Кошторис витрат для проведення 

заходу склав 13 455,00 грн.; 

 з нагоди відзначення Дня знань у 2016 році проведено конкурс дитячого 

малюнку «Моє рідне місто!», в якому брало участь 66 дітей з 

багатодітних сімей.  Учасники конкурсу отримали заохочувальні 

подарунки. 110 дітей з багатодітних сімей відвідали майстер-класи з 

рукоділля. Кошторис витрат для проведення заходу склав 12 005,00 грн. 

 з нагоди відзначення Новорічних свят у 2016 році для дітей з 

багатодітних сімей проведено конкурси: «Новорічна ялинка», у яких 

взяло участь 125 дітей.  Учасники конкурсу отримали заохочувальні  

подарунки. 120 дітей з багатодітних сімей відвідали майстер-класи з 

рукоділля на новорічну тематику. 500 дітей віком від 3 до 10 років з 

багатодітних сімей відвідали Вінницький академічний обласний театр 

ляльок. Кошторис витрат для проведення заходу склав 34 083,00 грн. 

Для фінансування заходів по виконанню розділу Комплексної 

програми «Надання соціальних послуг громадянам похилого віку та 

повнолітнім громадянам з інвалідністю» з міського бюджету спрямовано 8,4 

млн. грн. 

Територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) міста Вінниці виконує важливий напрямок делегованих 

повноважень в сфері надання соціальних послуг особам похилого віку, та 

повнолітнім громадянам з інвалідністю. 

           У 2016 році відділенням соціальної допомоги вдома надано соціальні  

послуги 1606 особам, відповідно до потреб, необхідних для їх 

життєдіяльності та повноцінного життя. Навантаження на одного соціального 

робітника Територіального центру протягом 2016 року склало 14-15 

непрацездатних осіб. 

 Протягом  2016 року  18 мешканців міста, які  не здатні до 

самообслуговування і мають рідних, які повинні забезпечувати їм догляд та 

допомогу,  отримали  соціальні  послуги  на  платній  основі на  загальну 

суму  1553, 00 грн. 

У відділенні організації надання адресної грошової та натуральної 

допомоги виявлено 2800 громадян з невисоким рівнем доходів, які 

потребують натуральної допомоги. 

В 2016 році 2064 громадянина з невисоким рівнем доходів отримали 

натуральну допомогу на суму 123,848  тис. грн.  

Безоплатні послуги перукаря отримали 1486 громадян, послуги 

робітника з комплексного обслуговування будинків – 1095 громадян, які 

знаходяться на обслуговуванні в Територіальному центрі. 



Відділенням організації надання адресної грошової та натуральної 

допомоги за 2016 рік  отримано на благодійний рахунок Територіального 

центру грошової допомоги – 126,085 тис. грн. 

Територіальний центр співпрацює з Міжнародною благодійною 

фундацією «Світло миру» та Благодійною місією «Благодійність», що дає 

змогу забезпечити благодійно підопічних Територіального центру одягом, 

взуттям, які були у вжитку. 

3942 мешканця міста в 2016 році отримали 6811 соціальних послуг у 

відділенні денного перебування.  

Для отримувачів соціальних послуг діє 14  факультетів та гуртків 

«Університету третього віку»: комп’ютерної грамотності, іноземної мови, 

краєзнавства, правової грамотності, духовного розвитку, здорового способу 

життя, української мови, кіногурток, фотогурток, рукоділля,  вишиванки, 

шахів  та шашок.  

Навчальна програма включає лекційні, практичні та тренінгові заняття. 

У якості викладачів на волонтерській основі залучаються спеціалісти 

соціальних закладів, викладачі університетів. 

На виконання пунктів заходів Комплексної програми та для організації 

дозвілля, спілкування літніх людей та громадян з інвалідністю в 

Територіальному центрі у 2016 році проведені різнопланові святкові заходи, 

майстер-класи, благодійні акції, виставки тощо. 

Для фінансування заходів по виконанню розділу Комплексної 

програми «Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, та потребують сторонньої допомоги, розвиток 

волонтерського руху» з міського бюджету спрямовано  2,2  млн. грн. 

Протягом 2016 року Міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді проводилася системна робота з надання соціальних послуг сім’ям з 

дітьми, особам, що опинилися у складних життєвих обставинах, дітям-

сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям та молоді з 

інвалідністю, молоді, що мають проблему з законом, особам, що є 

споживачами психоактивних речовин, особам, які зазнали жорстокості та 

насильства в сім’ї, постраждалим від торгівлі людьми,  безпритульним 

особам та іншим категоріям сімей та громадян, що потребують соціальної 

підтримки. 

Працівниками центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в 

минулому році надано 11411 інформаційних, психологічних, соціально-

педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних та юридичних 

консультацій 2309 сім’ям, що звернулись за такою допомогою до центру, 

службою «Телефон довіри» надано 5870 консультацій особам, які знаходяться 

в кризовому психологічному стані. 



З метою подолання  або мінімізації складних життєвих обставин під 

соціальним супроводом знаходились 74 неблагополучних сім’ї, в яких 

виховується 142 дітей.  

Організовано роботу 4 консультаційних пунктів у пологових 

стаціонарах, жіночих консультаціях та будинках дитини. Проводилась робота 

по запобіганню відмовам від новонароджених дітей у жіночих консультаціях 

при пологових будинках, проведено 54 групових консультації. Послугами 

охоплено 1019 осіб. 

На супроводі в Міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді знаходилася 21 прийомна сім’я, у якій  виховується 27 дітей та 3 

особи з числа дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування. 

Прийомним сім’ям надано 735 соціальних послуг. 

Протягом 2016 року проведено 35 профілактичних заходів щодо 

запобігання паління, вживання алкоголю, наркотиків, девіантної сексуальної 

поведінки, профілактики розповсюдження ВІЛ/СНІДу, в яких взяло участь 

1740 осіб. 

Проведено загальноміські заходи до Всесвітнього Дня боротьби зі 

СНІДом та боротьби з незаконним обігом наркотиків, якими охоплено 800  

осіб.  

Постійно працює «Школа волонтерів»,  після навчання волонтери 

беруть участь у профілактичних програмах та програмах, спрямованих на 

соціальну адаптацію людей з інвалідністю. Протягом року у акціях та 

заходах центру взяли участь  167  волонтерів. 

Проведено 2 акції за міжнародною програмою «Special Olimpics», 

спрямованих на соціальну підтримку дітей та молоді з інтелектуальною 

недостатністю, в яких було задіяно  172 особи. 

Здійснювалася соціальна підтримка осіб, які відбувають чи відбули 

покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк. 

Соціальними послугами охоплено 29 осіб, які перебували у конфлікті з 

законом, та що звільнилися з місць позбавлення волі, їм надано 29 

соціальних послуг. Проведено 1 груповий захід для молоді, що відбуває 

покарання в місцях позбавлення волі, охоплено 25 осіб. 

Проводилася соціальна робота з дітьми та молоддю, які перебувають на 

профілактичному обліку у  секторі ювенальної превенції ГУНП у м. Вінниці, 

або засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, звільнені від 

відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково. Соціальними 

послугами охоплено 60 осіб. Проведено 6 групових заходів, охоплено 51 

особа.  Робота здійснюється на підставі угоди, укладеної з кримінально-

виконавчою інспекцією м. Вінниці.  



          Протягом 2016 року  складено 435 соціальних паспортів учасників 

антитерористичної операції. 30 сімей учасників АТО перебували під 

соціальним супроводом. Для учасників АТО та  членів їх сімей  проведено 39 

групових заходів, зокрема,  «Заняття з арт-терапії для дітей учасників АТО», 

«Іпотерапія для членів сімей учасників АТО», «Стресостійкість, пошук 

внутрішніх ресурсів для подолання стресів та ПТСР», «Професійна адаптація 

учасників АТО», тощо. У заходах взяло участь 695 осіб.   

        Соціальною роботою охоплені 44 сім’ї з числа  внутрішньо- 

переміщених осіб. 

Реалізація заходів Комплексної Програми у 2016 році надала змогу 

знизити соціальну напруженість в місті та посилити адресність у наданні 

допомоги мешканцям міста, які реально її потребують. Допомагає створювати 

умови для активної участі в житті міста вінничан похилого віку. 

Виконання заходів Комплексної програми допомагає покращити 

матеріально-побутові умови сімей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, поліпшити умови для повноцінного виховання та розвитку дітей 

у багатодітних сім’ях; забезпечити адресну підтримку та проведення 

превентивної роботи із сім’ями, в яких існує ризик потрапляння осіб у 

складні життєві обставини. 

З метою виконання заходів Комплексної програми «Основні напрямки 

соціальної політики у м. Вінниці на 2015-2020 роки» у 2016 році та вирішення 

нагальних питань щодо соціального захисту населення, керуючись пунктом 22 

частини 1 статті 26, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 
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формуванні проекту бюджету міста на наступні роки передбачати  
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