
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

Від   30. 03. 2018 року№ 1120                                                       28 сесія    7 скликання 

 

Про хід виконання Комплексної програми 

«Основні напрямки соціальної політики  

у м. Вінниці на 2015-2020 роки» у 2017 році 
 

Основними  завданнями соціального захисту населення є забезпечення 
належного рівня і якості життя громадян, сприяння динамічному і 
гармонійному розвитку людей, соціальної справедливості та зниження рівня 
бідності. 

У 2017 році виконавчими органами Вінницької міської ради 
проводилася послідовна робота щодо реалізації 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, зокрема 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 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 
2017  році з міського бюджету спрямовано 52,7 млн. грн. 

З них на фінансування заходів по виконанню розділу «Надання 
муніципальних пільг, допомог та компенсацій мешканцям міста»  спрямовано 
39, 5 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. 



У 2017  році  матеріальна грошова  допомога надана 4310 мешканцям 
міста  на загальну суму 9,8 млн. грн. Середній розмір такої допомоги склав – 
2282,00 грн., що на  27,4 %   більше  порівняно з 2016 роком. 

15  військовослужбовців, які отримали травму, поранення, контузію, 
каліцтво під час участі в антитерористичній операції та 3 родини загиблих в 
ході АТО військовослужбовців, отримали матеріальну допомогу на загальну 
суму  0,8 млн. грн. 

2 інваліди  війни, а саме: 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 508,232  тис. грн. 
       У 2017 році запроваджено страхування військовослужбовців, що є 
членами територіальної громади міста Вінниці, які призвані Вінницьким 
ОМВК  на військову  службу із запасу, від нещасних випадків, що  можуть 
статися  внаслідок безпосередньої участі в районах антитерористичної 
операції у період її проведення, під час захисту незалежності, суверенітету 
та територіальної цілісності України. Так, за звітний період СК «Місто» 
застраховано 83 військовослужбовця, з них 1 застрахованій особі виплачена 
компенсація на загальну суму 25, 00 тис. грн. 

Крім того, надавалася інша підтримка сім’ям загиблих 
військовослужбовців, які брали участь в АТО: 

- звільнено від батьківської плати за харчування в ДНЗ 5 дітей та 
забезпечено безоплатним одноразовим харчуванням 8 учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів міста, один з батьків яких загинув 
в ході АТО;  

- 8 учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста, один з батьків яких 
загинув в ході АТО, безоплатно забезпечено шкільною і спортивною 
формами; 

- надавалася щомісячна матеріальна грошова допомога 14 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  56,078  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: 135 
багатодітним сім’ям видано 1621 проїзних квитків з безоплатного проїзду на 
загальну суму  632,191  тис. грн. 

Надавалися пільги на проїзд у міському пасажирському транспорті 
загального користування 4107 учням середніх загальноосвітніх шкіл, 
професійно-технічних навчальних закладів та  4485 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 2017 році з 



міського бюджету спрямовано 14,4 млн. грн. на відшкодування втрат КП 
«Вінницька транспортна компанія» 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. 

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 197,124  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  500,0  тис. грн. 

Здійснювалося фінансування додаткових до встановлених 
законодавством допомог та компенсаційних виплат 6 дітям-інвалідам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на загальну суму 6,75 тис. 
грн. 

У 2017 році продовжено  надання одноразової матеріальної допомоги 
вдовам (вдівцям) померлих громадян, смерть яких пов’язана з 
Чорнобильською катастрофою. 251 вдова отримала  одноразову матеріальну 
допомогу  в розмірі  50 % від прожиткового мінімуму для працездатної особи 
-  806,00 грн.  кожна. Загальна сума видатків склала 202,386 тис. грн. 

Проводився безоплатний капітальний ремонт власних житлових 
будинків і квартир  12 особам, що мають право на таку пільгу згідно із 
Законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших 
громадян  похилого віку в Україні" та "Про жертви нацистських 
переслідувань", за рахунок коштів міського бюджету на загальну суму   
408,602 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  2 539,709 тис. грн., компенсацію 
отримали 1172  фізичні  особи. 



З метою захисту прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, надана матеріальна допомога в розмірі  25,0 тис. 
грн.  прийомній сім’ї, яка взяла на виховання та спільне проживання   дитину.  

У 2017 році надано одноразову матеріальну допомогу 1 сім’ї при 
народженні трійні у розмірі  94, 299 тис.  грн. 

Виплачена  компенсація частини вартості путівки на оздоровлення  28 
дітей працівників дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів та 
спортивних шкіл. Загальна сума видатків склала 26,07  тис. грн. 

5 Почесних громадян міста Вінниці скористалися правом на отримання 
пільг на оплату житлово-комунальних  послуг на загальну суму 32,588 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 
2017 році отримували  182 сім’ї  ( 306 осіб) на загальну суму 800,910 тис. грн. 

Відповідно до Порядку надання додаткових до встановлених 
законодавством пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги, протягом 2017 
року правом на отримання пільг скористалися: 

-  21 сім’я загиблих учасників бойових дій в Афганістані на загальну суму 
101,829 тис. грн.; 

-  34 сім’ї загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в 
АТО на загальну суму 134,076 тис. грн.; 

-  1  сім’я загиблого Героя України  на  суму   6,668 тис. грн. 
Продовжувалася робота щодо надання малозабезпеченому, соціально 

незахищеному  населенню пільг на оплату послуг лазень. Протягом січня-
грудня 2017 року зазначеною пільгою скористалося 210  жителів міста на 
загальну суму 146, 828 тис. грн. 

Відповідно до Порядку надання платних медичних послуг за пільговими 
тарифами у 2017 році 33440 вінничан  з невисоким рівнем доходів отримали 
78919 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 3 876,535  тис. грн.  

В бюджеті м. Вінниці на 2017 рік видатки на фінансову підтримку 9 
громадських організацій ветеранів і осіб з інвалідністю склали 2 482,0 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  76, 348  тис. грн. 
         Щомісячні стипендії виконкому міської ради в розмірі прожиткового 
мінімуму для непрацездатних осіб отримували: 
     - 5 вдів Почесних громадян міста Вінниці на загальну суму 75,242 тис. грн.;  
     - 9 сторічних членів територіальної громади міста на загальну суму 127,194 
тис. грн. 
        Надавалася соціальна підтримка окремим категоріям громадян до 
загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, 
ювілеїв, пам’ятних дат на загальну суму 157,667 тис. грн.  



        У 2017 році надавалася щомісячна матеріальна грошова допомога 4 
членам територіальної громади міста Вінниці, які удостоєні звання 
Праведника світу та нагороджені медаллю Праведника народів світу, в розмірі 
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на загальну 
суму 47,386 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 
1000,00 грн. У звітному році допомогу на поховання отримали 146 осіб на 
загальну суму 146,0 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 2017 року відшкодовано  
підприємствам- надавачам послуг за поховання 4 загиблих (померлих) 
військовослужбовців, загальна сума видатків склала 17,524 тис. грн. 

У 2017 році здійснено поховання 21 особи, з числа одиноких і невідомих 
громадян, на загальну суму 27,185 тис. грн. 

Для фінансування заходів по виконанню розділу Комплексної програми 
«Підвищення рівня та якості життя багатодітних сімей міста» спрямовано 
71,417 тис. грн. 

Станом на 01.01.2018 року на обліку в Єдиному державному 
автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, перебувало 2 042 
багатодітна сім’я, в якій виховуються 6598 дітей, з них: троє дітей мають 1729 
родини, четверо дітей - 210 родин, п’ятеро і більше - 103 родини. 

Департамент  соціальної політики міської ради забезпечує  видачу 
посвідчень для батьків та дітей з багатодітних сімей. Протягом 2017 року  
видано 1537 посвідчень, з них: 327 посвідчень батькам та 1210 посвідчень 
видано дітям.  

Крім того, протягом 2017 року за рахунок коштів передбачених на 
надання матеріальної грошової допомоги мешканцям міста Вінниці 32 
багатодітні сім’ї, які опинились у складних життєвих обставинах або 
перебувають у скрутному матеріальному становищі, внаслідок хвороби та 
інших обставин, отримали допомогу на загальну суму  208,053 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. 

Особлива увага при оформлені документів звертається на духовні, 
моральні та громадські якості осіб, які представлені для нагородження 
почесним званням України "Мати-героїня", та членів їх сімей, створення 
сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, 
відсутність у них притягнень до кримінальної, адміністративної та 
дисциплінарної відповідальності, асоціальної поведінки, шкідливих звичок, а 
також їх відношення до праці, наявність позитивного авторитету сім'ї в 
громаді тощо.  



В 2017 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 2017 році присвоєно почесне звання України «Мати-
героїня», отримала одноразову винагороду за  рахунок державного бюджету в 
сумі 16 000,00  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 2017 року у загальноосвітніх та 
дошкільних навчальних закладах міста проведено тижневик «Сімейні 
цінності», в рамках якого проведено виставки: «Дерево мого роду», «Мій 
родовід», «Моя сім’я на світлинах», тренінгові заняття: «Сімейні цінності», 
«Гендерні ролі особистості», «Психологічний портрет сучасної сім’ї», родинні 
свята, шкільні конкурси, фестивалі сімейної творчості. 
          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 2017 року в рамках Комплексної 
програми проведено для багатодітних родин м. Вінниці наступні заходи: 

 конкурс з виготовлення книжки-саморобки «Весняні дива», в якому 
брали участь 54 дитини з 33 багатодітних родин нашого міста. Діти 
виготовляли книжки-саморобки, в яких зображували природні явища та краса 
природи навесні, весняні свята. Кошторис витрат для проведення заходу склав 
10 270,00 грн.; 
 з нагоди відзначення Дня родини у 2017 році проведено конкурс 

дитячого малюнка «Коли ми разом» для багатодітних родин міста Вінниці. У 
конкурсі брали участь 26 дітей з 10 родин. Кошторис витрат для проведення 
заходу склав 13 818,00 грн.; 
 з нагоди відзначення Дня знань у 2017 році проведено пригодницькі 

квести, в якому брали участь 31 дитина з 11 багатодітних сімей. Дев’ять родин-
переможниць отримали сертифікати на відвідування аквапарку «Маяк», інші 
учасники отримали заохочувальні призи. Кошторис витрат для проведення 
заходу склав 10 274,00 грн. Даний захід проведено також за часткової 
підтримки Британської ради в Україні; 

 з нагоди відзначення Новорічних свят у 2017 році за участю дітей з 
багатодітних сімей проведено благодійну ярмарку «Доброчинні долоньки». На 
виручені кошти було закуплено подарунки для вихованців дитячого будинку 
«Гніздечко». 500 дітей віком від 3 до 10 років з багатодітних сімей відвідали 



Вінницький академічний обласний театр ляльок. У благодійній ярмарці брали 
участь 108 дітей з багатодітних родин міста Вінниці. Кошторис витрат для 
проведення заходів склав 37055,00 грн. 

Для фінансування заходів по виконанню розділу Комплексної програми 
«Надання соціальних послуг громадянам похилого віку та повнолітнім 
громадянам з інвалідністю» з міського бюджету спрямовано 10,9 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 2017 році відділенням соціальної допомоги вдома надано соціальні  
послуги 1625 особам, відповідно до потреб, необхідних для їх життєдіяльності 
та повноцінного життя. Навантаження на одного соціального робітника 
Територіального центру протягом 2017 року склало 15 одиноких 
непрацездатних осіб. 

 Протягом  2017 року  63 мешканця міста, які  не здатні до 
самообслуговування і мають рідних, які повинні забезпечувати їм догляд та 
допомогу,  отримали на  платній  основі 1526 соціальних  послуг  на  загальну 
суму  18 485,00 грн.   

У відділенні організації надання адресної грошової та натуральної 
допомоги 2572 громадянам з невисоким рівнем доходів протягом 2017 року 
надано натуральну допомогу, а саме: 

- 2062 особи -  продукти харчування на суму 115 318,00 грн.; 
- 6 осіб - стоматологічні послуги на суму 5 320,00   грн.; 
- для 296 громадян проведено благодійні обіди на суму 45 365,00 грн.; 
- 64 ветеранам війни до 9 травня надавалися продуктові набори на суму 

13 310, 00 грн. 
Безоплатні послуги перукаря отримали 1656 одиноких громадян 

похилого віку, послуги робітника з комплексного обслуговування будинків – 
886 громадян, які знаходяться на обслуговуванні в Територіальному центрі. 

Відділенням організації надання адресної грошової та натуральної 
допомоги за 2017 рік  отримано на благодійний рахунок Територіального 
центру грошової допомоги – 118,509 тис. грн. 

Територіальний центр співпрацює з Міжнародною благодійною 
фундацією «Світло миру» та Благодійною місією «Благодійність», 
Міжнародним благодійним фондом «ЕвроАзія», що дає змогу забезпечити 
благодійно підопічних Територіального центру одягом, взуттям, які були у 
вжитку, постільною білизною та засобами особистої гігієни. 

3780 мешканців міста в 2017 році отримали 5491 соціальну послугу у 
відділенні денного перебування.  
         Для отримувачів соціальних послуг в зазначеному відділені діє 14  
факультетів та гуртків «Університету третього віку»: комп’ютерної 
грамотності, іноземної мови, правової грамотності, духовного розвитку, 
психології, здорового способу життя, рукоділля, української мови, 
краєзнавства, фотогурток, кіногурток, покер, шахи-шашки та музичний 
гурток.    



        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 2017 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 2017 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 17586 інформаційних, психологічних, соціально-
педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних та юридичних 
консультацій 4855 сім’ям, що звернулись за такою допомогою до центру. 

Організовано роботу 4 консультаційних пунктів при жіночих 
консультаціях міста. Проводилась робота на формування засад усвідомленого, 
відповідального батьківства, запобігання відмовам від новонароджених дітей у 
жіночих консультаціях при пологових будинках. У 2017 році проведено 48 
групову консультацію, послугами охоплено 822 особи. 

Службою у справах дітей у 2017 році на первинний облік дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, поставлено 34 дитини-сироти та 
дитини, позбавлених батьківського піклування, з них під опіку, піклування 
передано 18 дітей, 1 дитина влаштована у дитячий будинок сімейного типу, 3 
дітей перебувають у ВОСБД з ураженням ЦНС та порушенням психіки 
(набули статусу, перебуваючи у закладі), 1 дитина перебуває у 
Заболотненському дитячому психоневрологічному санаторії імені 
Д.К.Заболотного, 1дитина перебуває у ВОЦСПРД, 2 дітей тимчасово 
влаштовані у сім’ї родичів, знайомих, 3 дітей досягли повноліття, 5 дітей 
повернуто на виховання біологічним батькам. 

Протягом  2017 року організовано та проведено 16 знайомств 
потенційних прийомних батьків, батьків-вихователів та потенційних опікунів 
з 28 дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.  

На супроводі в Міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді протягом року знаходилося 22 прийомні сім’ї, у яких  виховується 29 
дітей та 3 особи з числа дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського 
піклування. Прийомним сім’ям надано 735 соціальних послуг. 
       В четвертому кварталі 2017 року організована робота щодо здійснення 
наставництва над дитиною, яка проживає у закладах для дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей.  На обліку у 



ВМЦСССДМ перебуває 5 кандидатів у наставники, які пройшли курси 
підвищення кваліфікації та навчання у відповідному напрямку. Також 
розміщено соціальну рекламу у транспорті міста, на телеканалах. 
        З метою подолання або мінімізації складних життєвих обставин протягом 
2017 року 91 сім’я (в них 179 дітей) та 8 осіб перебували під соціальним 
супроводом. В банку даних центру соцслужб перебуває 1236 сімей у СЖО в 
яких 2162 дітей. 
          У грудні 2017 року розпочала діяльність Мала молодіжна академія, в 
рамках програми було проведено 3 заняття: «Попередження насильства серед 
підлітків. Я та мої права», «Спілкування між однолітками», «Конфлікти. 
Спілкування між однолітками», участь у тренінгових заняттях взяли 12 дітей, 
з них 8 омбудсменів. 
          Проводилася інформаційно-просвітницька робота Громадського 
представництва Уповноважених з прав дітей (дитячих омбудсменів). 
          У складі представництва Уповноважених з прав дітей (дитячих 
омбудсменів) працювало 15 уповноважених. Реалізовувалися програми 
контролю за дотриманням законодавства щодо заборони продажу тютюнових 
виробів та алкоголю неповнолітнім, просвітницька робота, тощо. 
Продовжувалась реалізація програм, пов’язаних з правовою освітою та 
захистом прав дітей та молоді. Протягом 2017 року працювали  дитячі 
омбудсмени 4 та 5 каденції, а у жовтні минулого року було обрано 15 нових 
дитячих омбудсменів ІV каденції. 

Протягом 2017 року проведено 41 профілактичний захід щодо 
запобігання паління, вживання алкоголю, наркотиків, девіантної сексуальної 
поведінки, профілактики розповсюдження ВІЛ/СНІДу, в яких брали участь 
1980 осіб. 
          Проведено загальноміські заходи до Всесвітнього Дня боротьби зі 
СНІДом та боротьби з незаконним обігом наркотиків, якими охоплено 1400 
осіб. У 2017 році працювала Служба соціально-профілактичної роботи. 
Протягом минулого року проводилася робота з 2 особами з позитивним ВІЧ 
статусом, яким надавалися індивідуальні консультації. 

    З метою розвитку творчих здібностей дітей та молоді з функціональними 
обмеженнями, самоствердження та реалізації їх талантів, сприяння їх 
інтеграції в суспільство, привернення уваги громадськості  до проблем дітей 
та молоді  з інвалідності щорічно проводиться міський фестиваль  творчості і 
талантів «Повір у себе» за участю представників громадських організацій та 
закладів дітей з обмеженими функціональними можливостями та навчальних 
закладів міста, а саме: міська громадська організація соціального розвитку та 
становлення окремих малозахищених категорій молоді «Паросток», обласна 
громадська організація молоді з обмеженими фізичними можливостями 
«Гармонія», Подільська Асоціація захисту та допомоги інвалідам «Відкриті 
серця», Вінницька міська громадська організація допомоги дітям-інвалідам з 
інтелектуальною недостатністю “Надія”, Благодійний фонд «Центр 
соціалізації та реабілітації дітей з аутизмом та іншими розладами «Розвиток»,  
ГО «Центр естетичного та психосоціального розвитку особистості 
«Мировозданіє»,  Вінницький  обласний центр соціальної реабілітації дітей-
інвалідів «Промінь»,  Вінницький обласний центр соціально-психологічної 
реабілітації молоді з функціональними обмеженнями «Обрій», Технічний 



коледж, спеціальна загальноосвітня школа I-III ст. з дошкільним відділенням 
для дітей з порушенням слуху Вінницької міської ради, Палац дітей та 
юнацтва та  міські школи  м.Вінниці. 13 найкращих  номінантів отримали цінні 
подарунки та запрошені взяти участь у обласному фестивалі «Повір у себе». 
Заходом охоплено  80 осіб. 

Проведено 4 загальноміські акції за міжнародною програмою «Special 
Olimpics», спрямованих на соціальну підтримку дітей та молоді з 
інтелектуальною недостатністю, в яких було задіяно  290 осіб. 

Здійснювався соціальний патронаж осіб, які відбувають чи відбули 
покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк. 
Соціальними послугами охоплено 37 осіб зазначеної категорії, для них 
проведено 6 групових заходів. 

Проводилася соціальна робота з дітьми та молоддю, які перебувають на 
профілактичному обліку у  секторі ювенальної превенції ГУНП у м. Вінниці 
та кримінально виконавчій інспекції, або засуджені до покарань, не пов’язаних 
з позбавленням волі, звільнені від відбування покарання з випробуванням або 
умовно-достроково. Соціальними послугами охоплено 89 осіб. Проведено 17 
групових заходів, якими охоплено 170 осіб.  
          Реалізовувалися спільні програми з громадськими організаціями, що 
працюють у сфері соціального захисту громадян. У 2017 році ВМЦСССДМ 
постійно працював у спільних грантових проектах та програмах з ГО 
соціального захисту людей з інвалідністю  «Паросток»,  «Надія» та 
«Гармонія», ГО «ВОО ВГО «УСІ», ГО «КІЦСДМ», ГО Об’єднання 
переселенців «Спільна справа», ГО «ІнформЦентр «Пріорітет». 

Прийнято та опрацьовано 13 повідомлень про вчинення  насильства в сім`ї. 
Взято на облік 13 сімей. Кількість дітей  у сім’ях, де вчинялося насильство – 9  
осіб. 

    Проведено 32 корекційні програми, в яких брали участь 192 особи, що 
вчинили домашнє насильство в сім’ї. 

Постійно працює «Школа волонтерів»,  після навчання волонтери беруть 
участь у профілактичних програмах, спрямованих на реалізацію соціальних 
програм. Протягом року проведено 10 групових заходів у рамках програми 
«Школа волонтерів», в яких брали  участь  161  волонтер. 
         Складено 2517 соціальних паспортів учасників антитерористичної 
операції, з них у 2017 році - 1477. Для учасників АТО та  членів їх сімей  
проведено 51 захід, зокрема, майстер-класи «Моє кольорове «Я», психологічні 
тренінги з адаптації до мирного життя, турнір з футболу для учасників АТО, 
семінари-тренінги з психологічного відновлення, Екскурсія на ВДНГ у 
м.Києві тощо. У заходах брали участь 822 особи.   
         Соціальними послугами охоплено 66 родин з числа  внутрішньо- 
переміщених осіб. 
       На виконання пункту 13 Порядку призначення і виплати державної 
допомоги сім’ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 27.12.2001 року №1751, з метою попередження нецільового 
використання коштів і незабезпечення отримувачем допомоги належних умов 
для повноцінного утримання та виховання дитини Вінницьким міським 
центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведено 2595 перевірок 
цільового використання коштів при народженні дитини. 



         Реалізація заходів Комплексної Програми у 2017 році надала змогу знизити 
соціальну напруженість в місті та посилити адресність у наданні допомоги 
мешканцям міста, які реально її потребують, покращити матеріально-побутові 
умови сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, забезпечити 
адресну підтримку та проведення превентивної роботи із сім’ями, в яких існує 
ризик потрапляння осіб у складні життєві обставини. Також виконання заходів 
Комплексної програми допомагало створити умови для активної участі в житті 
міста вінничан похилого віку та повноцінного виховання та розвитку дітей у 
багатодітних сім’ях міста.  

З метою виконання заходів Комплексної програми «Основні напрямки 
соціальної політики у м. Вінниці на 2015-2020 роки» у 2017 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 

 
 ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію директора департаменту соціальної політики міської ради 
«Про хід виконання Комплексної програми «Основні напрямки соціальної 
політики у м. Вінниці на 2015-2020 роки» у 2017 році» взяти до відома. 

2. Вважати стан виконання Комплексної програми «Основні напрямки 
соціальної політики у м. Вінниці на 2015-2020 роки» у 2017 році 
задовільним. 

3. Департаменту соціальної політики міської ради надалі здійснювати 
координацію заходів Комплексної програми «Основні напрямки соціальної 
політики у м. Вінниці на 2015-2020 роки». 

4. Виконавчим органам міської ради – виконавцям Програми продовжувати 
роботу щодо забезпечення виконання заходів Комплексної програми 
«Основні напрямки соціальної політики у м. Вінниці на 2015-2020 роки» у 
2018 році. 

5. Департаменту соціальної політики міської ради, іншим виконавчим 
органам міської ради спільно з департаментом фінансів міської ради при 
формуванні проекту бюджету міста на наступні роки передбачати  видатки 
для фінансування заходів по виконанню Комплексної програми «Основні 
напрямки соціальної політики у м. Вінниці на 2015-2020 роки» . 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з 
питань охорони здоров’я та соціального захисту населення (В.Паненко) та 
з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 
розвитку (В.Кривіцький). 

 

Міський  голова                                                                        С.Моргунов                                    

 
 



 
Департамент соціальної політики міської ради                       
Малачевська Ірина Валентинівна 
Заступник директора департаменту - 
начальник відділу  організаційної роботи 
 
 


