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Від 22.05.2020 № 2240        52 сесія 7 скликання  
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Про хід виконання Комплексної програми 

«Основні напрямки соціальної політики  

Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади на 2015-2020 роки», у 2019 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 2019 році виконавчими органами Вінницької міської ради проводилася 

послідовна робота щодо реалізації завдань та заходів, передбачених 

Комплексною Програмою «Основні напрямки соціальної політики Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади на 2015-2020 роки», узгоджених з 

пріоритетом «Якість соціального життя «Стратегії розвитку Вінниця –2020» та 

спрямованих на соціальний розвиток громади, 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 

суспільство; 

- 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 Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади на 2015-2020 роки» у 2019 році з бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади спрямовано 71,3 млн. грн. 

З них на фінансування заходів по виконанню розділу «Надання 

муніципальних пільг, допомог та компенсацій жителям Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади» спрямовано 53,0 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 жителям Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади. 



У 2019 році матеріальна грошова допомога надана 4 837 жителям ВМОТГ 

на загальну суму 13,8 млн. грн., що на 42,3 % більше, ніж у 2018 році. Середній 

розмір такої допомоги склав – 2 851,00 грн., що на 27,8 % більше порівняно з 

2018 роком (2 231,00 грн.). 

12 військовослужбовців, які отримали травму, поранення, контузію, 

каліцтво під час участі в АТО та/або ООС отримали матеріальну допомогу на 

загальну суму 367,2 тис. грн. 

3 особи з інвалідністю внаслідок війни, а саме: 1 учасник бойових дій в 

Афганістані та 2 учасники бойових дій в АТО/ООС, які перебували на черзі для 

забезпечення легковим автомобілем в Департаменті соціальної та молодіжної 

політики ОДА у порядку, визначеному законодавством України, отримали 

цільову матеріальну допомогу та придбали три легкові автомобілі. Загальна сума 

видатків склала 1,2 млн. грн. 

Здійснювалося страхування військовослужбовців, які є членами Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади та призвані Вінницьким ОМВК на 

військову службу за контрактом, від нещасних випадків, що можуть статися 

внаслідок безпосередньої участі в районах проведення АТО та/або ООС та у 

період її проведення, під час захисту незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України. Так, за звітний період СК «Місто» 

застраховано 60 військовослужбовців. 

Продовжувалася робота щодо надання муніципальної пільги 

демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в АТО та/або ООС, на 

платні медичні стоматологічні послуги із ортопедичної стоматологічної 

допомоги та інших необхідних для забезпечення її проведення стоматологічних 

послуг. 40 демобілізованих військовослужбовців отримали пільги на 

стоматологічні послуги на загальну суму 458,160 тис. грн. 

Крім того, надавалася щомісячна матеріальна грошова допомога 23 дітям 

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

проведення АТО та/або ООС під час захисту незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України, на проїзд в міському електротранспорті та 

автомобільному транспорті загального користування на суму 44,200 тис. грн. 

З метою підтримки багатодітних сімей ВМОТГ надавалася пільга на проїзд 

в міському пасажирському транспорті загального користування, який працює в 

звичайному режимі руху, батькам багатодітних сімей, які мешкають на території 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади та в яких виховується 

п’ятеро і більше дітей віком до 18 років, шляхом забезпечення безкоштовним 

проїздом за рахунок коштів бюджету ВМОТГ, а саме: 132 батькам з багатодітних 

родин видано 1589 проїзних квитків з безоплатного проїзду на загальну суму 

794,500 тис. грн. 

Надавалися пільги на проїзд у міському пасажирському транспорті 

загального користування 4 012 учням загальноосвітніх шкіл, професійно-

технічних навчальних закладів та 3 892 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 2019 році з бюджету ВМОТГ спрямовано 18,7 

млн. грн. на відшкодування втрат КП «Вінницька транспортна компанія» за 

пільговий проїзд зазначених категорій громадян міським автомобільним та 

електротранспортом.  



Значна увага міської влади приділяється громадянам, які постраждали від 

Чорнобильської катастрофи. За підсумками року проведено безоплатний 

капітальний ремонт помешкань 9 вдовам ліквідаторів Чорнобильської 

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

загальну суму 444,347 тис. грн. 

За рахунок бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 

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 400,0 тис. грн. 

Здійснювалося фінансування додаткових до встановлених законодавством 

допомог та компенсаційних виплат 6 дітям з інвалідністю, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, на загальну суму 5,192 тис. грн. 

У 2019 році продовжено надання одноразової матеріальної допомоги 

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

катастрофою. 264 вдови отримали одноразову матеріальну допомогу в розмірі 

50% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 960,50 грн. кожна. 

Загальна сума видатків склала 255,576 тис. грн. 

Проводився безоплатний капітальний ремонт власних житлових будинків і 

квартир 4 особам, що мають право на таку пільгу згідно із Законом України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», за рахунок коштів 

бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на загальну суму 

198,325 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, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування 

і потребують постійної сторонньої допомоги, виділено 2,5 млн. грн., 

компенсацію отримали 982 фізичні особи. 

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

батьківського піклування, надавалася матеріальна допомога в розмірі по 25,0 тис. 

грн. прийомним сім’ям. 2 прийомні сім’ї, взяли на виховання та спільне 

проживання двох дітей та 1 дитина довлаштована у вже існуючу прийомну 

сім’ю. Загальна сума видатків склала 75,0 тис. грн. 

Продовжено надання матеріальної допомоги для забезпечення потреб дітей 

батькам-вихователям при влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які перебувають на обліку в Службі у справах дітей 

Вінницької міської ради, на виховання та спільне проживання до дитячого 

будинку сімейного типу. Таку допомогу отримала одна сім’я, яка взяла на 

виховання та спільне проживання двох дітей, позбавлених батьківського 

піклування, в сумі 20,0 тис. грн. (по 10,0 тис.грн. на кожну влаштовану дитину). 

 



У 2019 році з бюджету ВМОТГ за рахунок субвенції з місцевого бюджету 

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету виділено кошти на 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

та осіб з їх числа, в сумі 2 157 647 грн., які направлено на виплату грошової 

компенсації за належні для отримання житлові приміщення 4 особам з числа 

дітей, позбавлених батьківського піклування, відповідно до чинного 

законодавства. 

Також, на оплату оформлення права власності на житло, яке придбане за 

рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, 1 особі з 

числа дітей, позбавлених батьківського піклування, виділено з бюджету ВМОТГ 

кошти в сумі 10,051 тис. грн. 

Надано одноразову матеріальну допомогу одній сім’ї, в якій народилася 

трійня в сумі 94,299 тис. грн. з урахуванням податку на доходи фізичних осіб. 

Виплачена компенсація частини вартості путівки на оздоровлення 28 дітей 

працівників дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів та спортивних 

шкіл. Загальна сума видатків склала 27,833 тис. грн. 

3 Почесних громадян міста Вінниці скористалися правом на отримання 

пільг на оплату житлово-комунальних послуг на загальну суму 24,362 тис. грн. 

Належна увага приділялася роботі щодо надання пільг в оплаті за житлово-

комунальні послуги особам з інвалідністю з вадами зору І та ІІ груп та членам їх 

сімей, зазначеною пільгою у 2019 році скористались в середньому 286 осіб на 

загальну суму 1,4 млн. грн. 

Продовжено надання фінансової підтримки Вінницькій обласній організації 

Українського товариства сліпих (УТОС) на забезпечення перевезення осіб з 

інвалідністю з вадами зору, які є жителями населених пунктів Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади та працюють на підприємстві об’єднання 

громадян «Вінницьке учбово-виробниче підприємство «УТОС», шляхом 

надання субвенції обласному бюджету Вінницької області на загальну суму 

265,230 тис. грн. 

У 2019 році надано субвенцію з бюджету ВМОТГ обласному бюджету 

Вінницької області на фінансову підтримку Вінницькій обласній організації 

Українського товариства глухих (УТОГ) на проведення капітального ремонту 

приміщення організації за адресою: м. Вінниця, вул. Брацлавська,121 на загальну 

суму 90,0 тис. грн. 

Відповідно до Порядку надання додаткових до встановлених 

законодавством пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги, протягом 2019 

року пільгами в середньому скористалися: 

- 21 член сімей загиблих учасників бойових дій в Афганістані на загальну 

суму 90,190 тис. грн.; 

-  62 члени сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь в 

проведенні АТО/ООС, на загальну суму 240,594 тис. грн.; 

- 1 сім’я загиблого Героя України на суму 5,018 тис. грн. 

Продовжувалася робота щодо надання малозабезпеченому соціально 

незахищеному населенню пільг на оплату послуг лазень. Протягом січня-грудня 

2019 року зазначеною пільгою скористалося в середньому 176 сімей на загальну 

суму 313,925 тис. грн. 

 



Відповідно до Порядку надання платних медичних послуг за пільговими 

тарифами у 2019 році 18 827 вінничан з невисоким рівнем доходів отримали 

52 376 медичних послуг в діагностичному центрі за пільговими тарифами. 

Відшкодовано надавачам послуг втрат за надані жителям платні медичні послуги 

за пільговими тарифами (у розмірі 100% та 50 % від їх вартості) на загальну суму 

4,9 млн. грн.  

В бюджеті ВМОТГ на 2019 рік видатки на фінансову підтримку 9 

громадських організацій ветеранів і осіб з інвалідністю склали 2 935,854 тис. 

грн., які направлені на підтримку статутної діяльності та проведення заходів. 

Надавалася фінансова підтримка громадській організації внутрішньо 

переміщених осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території України та 

районів проведення антитерористичної операції. Загальна сума видатків склала 

241,740 тис. грн. 

Щомісячну матеріальну грошову допомогу в розмірі прожиткового 

мінімуму для непрацездатних осіб (1 497,00 грн.) отримували: 

- 7 вдів Почесних громадян міста Вінниці на загальну суму 121,691 тис. 

грн.;  

- 13 членів Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, яким 

виповнилося 100 років і більше, на загальну суму 175,158 тис. грн. 

Надавалася соціальна підтримка окремим категоріям громадян до 

загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, 

пам’ятних дат на загальну суму 159,013 тис. грн., охоплено 261 особу. 

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 

1 000,00 грн. У звітному році допомогу на поховання отримали 161 особа на 

загальну суму 161,0 тис. грн. 

Здійснювалося відшкодування коштів за поховання померлих 

військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції та /або 

ООС, та які в ході проведення АТО та/або ООС загинули (померли), під час 

захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. 

Протягом 2019 року відшкодовано підприємствам-надавачам послуг за 

поховання 3 померлих військовослужбовців, загальна сума видатків склала 

14,983 тис. грн. 

У 2019 році здійснено поховання 20 осіб, з числа одиноких і невідомих 

громадян, на загальну суму 40,077 тис. грн. 

Для фінансування заходів по виконанню розділу Комплексної програми 

«Підвищення рівня та якості життя багатодітних сімей Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади» спрямовано 82,060 тис. грн. 

Станом на 01.01.2020 року на обліку в Єдиному державному 

автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, перебувало 2 312 

багатодітних сімей, в яких виховуються 7 471 дітей, з них: троє дітей мають 1 976 

родин, четверо дітей - 223 родини, п’ятеро і більше - 114 родин. 

Департамент соціальної політики міської ради забезпечує видачу 

посвідчень для батьків та дітей з багатодітних сімей. Протягом 2019 року видано 

1 924 посвідчення, з них: 657 посвідчень батькам та 1 267 посвідчень видано 

дітям. 



Крім того, протягом 2019 року за рахунок коштів передбачених на надання 

матеріальної грошової допомоги жителям територіальної громади 40 

багатодітних сімей, які опинились у складних життєвих обставинах або 

перебувають у скрутному матеріальному становищі, внаслідок хвороби та інших 

обставин, отримали допомогу на загальну суму 355,643 тис. грн. 

В 2019 році підготовлено 8 клопотань до Вінницької обласної державної 

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

минулому році 2 жінкам присвоєно почесне звання України «Мати-героїня». 

Кожна жінка, якій в 2019 році присвоєно почесне звання України «Мати-

героїня», отримала одноразову винагороду за рахунок державного бюджету в 

сумі 19 210,00 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.  

Особлива увага приділялася дітям з багатодітних родин, зокрема, з нагоди 

святкування Великодніх свят, Дня родини, Дня знань, а також Дня Святого 

Миколая. Так, протягом 2019 року в рамках реалізації Комплексної програми для 

багатодітних родин Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 

проведено наступні заходи: 

- до Великодніх свят у 2019 році проведено Фестиваль творчих робіт на тему: 

«Пасхальні візерунки». У Фестивалі брали участь 70 діток із 24 родин Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади, які представили на заході близько 

сотні робіт, виконаних в різних техніках. Крім того, в рамках підведення 

підсумків зазначеного Фестивалю, для його учасників проведено захоплюючі 

майстер-класи з писанкарства та лозоплетіння на тему: "Писанка - це символ 

Великодня". Участь в тематичних майстер-класах взяли 25 дітей із багатодітних 

родин. Кошторис витрат для проведення заходу склав 11 805,00 грн.; 

- з нагоди відзначення Дня родини у 2019 році проведено Фестиваль творчості 

«Нехай завжди квітує дерево родинне». Участь у Фестивалі брали 59 діток із 17 

родин ВМОТГ. Усіх учасників Фестивалю нагороджено грамотами та 

подарунками. А продовженням свята став перегляд широкоформатного 

мультиплікаційного фільму «Віллі і таємнича планета» у кінотеатрі «Родина». 

Кошторис витрат для проведення заходу склав 15 881,00 грн.; 

- з нагоди відзначення Дня знань у 2019 році проведено Фестиваль соціальних 

плакатів на тему: «Права і обов’язки людини очима дитини». У Фестивалі взяли 

участь 57 дітей із 20 родин Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади. Творчий захід зібрав близько півсотні тематичних творчих робіт, які 

відображають права та обов’язки людини очима дітей. Кошторис витрат для 

проведення заходу склав 11 809,00 грн.  

-   з нагоди відзначення Дня Святого Миколая у 2019 році проведено Фестиваль 

ялинкових прикрас на тему: «Краща ялинкова іграшка/прикраса для Святого 

Миколая». У заході взяли участь 88 дітей із 33 родин Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади. Усіх учасників нагороджено дипломами та 

пам’ятними подарунками, а також організовано проведення для них двох 

тематичних майстер-класів з виготовлення ялинкових прикрас. Крім того, для 

400 дітей із багатодітних родин придбано квитки для перегляду новорічної 

лялькової вистави «Кошеня на снігу» у Вінницькому обласному академічному 

театрі ляльок. Кошторис витрат для проведення заходу склав 42 565,00 грн.  



Для фінансування заходів по виконанню розділу Комплексної програми 

«Соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) громадян похилого віку 

та повнолітніх громадян з інвалідністю» з бюджету спрямовано 14,75 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 2019 році відділенням соціальної допомоги вдома надано соціальні 

послуги 1 731 особа, відповідно до потреб, необхідних для їх життєдіяльності та 

повноцінного життя. Навантаження на одного соціального робітника 

Територіального центру протягом 2019 року склало 16 одиноких непрацездатних 

осіб. 

Відділеннями соціальної допомоги вдома протягом звітного періоду 

надавалась послуга паліативного догляду 40 громадянам, які отримували 

послуги 5 разів на тиждень. 

Мультидисциплінарною командою надавались соціальні, соціально-

медичні, психологічні, перукарські послуги та послуги робітника з комплексного 

обслуговування будинків для 12 громадян. 

Протягом 2019 року 1 608 осіб отримали 227 310 безоплатних соціальних 

послуг та 123 жителя, які не здатні до самообслуговування і мають рідних, які 

повинні забезпечувати їм догляд та допомогу, отримали на платній основі 3 852 

соціальні послуги. 

У відділенні організації надання адресної грошової та натуральної допомоги 

2 433 громадянина з невисоким рівнем доходів протягом 2019 року надано 

натуральну допомогу, а саме: 

- 2 061 особа - продукти харчування на суму 165 318,40 грн.; 

- для 246 громадян проведено благодійні обіди на суму 82 720,00 грн.; 

Безоплатні послуги перукаря отримали 1 377 одиноких громадян похилого 

віку, послуги робітника з комплексного обслуговування будинків – 951 

громадянин, який знаходяться на обслуговуванні в Територіальному центрі. 

Відділенням організації надання адресної грошової та натуральної 

допомоги за 2019 рік отримано на благодійний рахунок Територіального центру 

грошової допомоги – 182,400 тис. грн. 

2 234 мешканця ВМОТГ в 2019 році отримали 3 320 послуг соціальної 

адаптації у відділенні денного перебування. 

Для отримувачів соціальних послуг в зазначеному відділені діють 

факультети та гуртки «Університету третього віку»: комп’ютерної грамотності, 

іноземної мови, правової грамотності, духовного розвитку, психології, здорового 

способу життя, рукоділля, української мови, краєзнавства, фотогурток, 

кіногурток, покер, музичний гурток, гурток та «Творча майстерня».  

Навчальна програма включає лекційні, практичні та тренінгові заняття, які 

проводять волонтери та працівники відділення.  

Вперше у Вінниці проведено конкурс краси, таланту та чарівності серед 

жінок «Пані 60+» та конкурс мужності, сили духу та інтелекту серед чоловіків 

«Або Пан, або пропав», конкурсантами яких були активні відвідувачі відділення 

денного перебування. 

 



В рамках конкурсу «Бюджет громадських ініціатив» переможцем став 

проект Територіального центру «Активне дозвілля» вартістю 117,5 тис. грн., 

який успішно реалізований в 2019 році. Завдяки проекту розширено заняття 

факультету «Здорового способу життя» скандинавською ходою, заняття гуртка 

«Творча майстерня» - навчанням слухачів техніці створення малюнку на воді 

«Ебру» та малюнку з піску «Пісочної анімації».  

На виконання пунктів заходів Комплексної програми та для організації 

дозвілля, спілкування літніх людей та громадян з інвалідністю в 

Територіальному центрі у 2019 році проведені різнопланові святкові заходи, 

майстер-класи, благодійні акції, виставки тощо. 

Муніципальною службою супроводу для осіб з інвалідністю по зору І групи 

скористалися 74 особи, які отримали 3 236 послуг. 

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 бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади спрямовано 3,46 млн. грн. 

Протягом 2019 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 домашнього 

насильства, 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 34 490 інформаційних, психологічних, соціально-педагогічних, 

соціально-медичних, соціально-економічних та юридичних консультацій 32 020 

особам, що звернулись за такою допомогою до центру. 

Проводиться систематична профілактична робота, яка спрямована на 

підготовку молоді до самостійного життя, формування відповідального 

батьківства, створення позитивної моделі сім'ї, профілактику жорстокого 

поводження в родинах, протидію торгівлі людьми щодо запобігання торгівлі 

людьми. Так, протягом 2019 року, в рамках роботи Малої молодіжної соціальної 

академії та при навчальних закладах міста: Вінницькому державному 

педагогічному університеті, Вінницькому технічному ліцеї, Вінницькому 

транспортному коледжі, проведено 7 заходів, спрямовані на підготовку молоді 

до самостійного життя, в яких взяли участь 121 особа. В рамках роботи «школи 

відповідального батьківства» при консультпунктах (Вінницький пологовий 

будинок №1 та №2, а також Центр матері та дитини) – 82 групових заняття для 

майбутніх батьків, участь в яких брали участь 1 239 осіб. 

З метою популяризації нової форми сімейного виховання-патронатного 

вихователя виготовлено 1 000 плакатів, які були розміщені в міському 

електротранспорті, при Центрах зайнятості, роздані в консультпунктах при 

жіночих консультаціях. 

 

 



На супроводі у Вінницькому міському ЦСССДМ знаходилось 19 

прийомних сімей, в яких виховувалися  23 дитини та 1  ДБСТ, в якому 

виховується  п’ятеро  дітей. Прийомним сім’ям надано 594 соціальних послуг, 

ДБСТ – 253. 

Продовжувалася 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 перебувало 9 

кандидатів у наставники, які пройшли курси підвищення кваліфікації та 

навчання у відповідному напрямку та з 8 особами підписано договори про 

наставництво. 

З метою подолання або мінімізації складних життєвих обставин протягом 

2019 року 112 сімей та 85 осіб перебували під соціальним супроводом. В банку 

даних центру соцслужб перебуває 1 559 сімей у СЖО, в яких 2 663 дитини. 

У 2019 році продовжувала свою діяльність Мала молодіжна академія, в 

рамках програми проведено 7 тренінгових занять при Вінницькому державному 

педагогічному університеті за напрямком «Школа подружнього життя», 

охоплено 121 особа молодіжного віку. 

Проводилася інформаційно-просвітницька робота Громадського 

представництва Уповноважених з прав дітей (дитячих омбудсменів). 

Реалізовувалися програми контролю за дотриманням законодавства щодо 

заборони продажу тютюнових виробів та алкоголю неповнолітнім, 

просвітницька робота тощо. У 2019 році проведено 6 рейдів спільно із 

працівниками поліції та ради підприємців. Перевірено 60 закладів, порушники -

29 закладів. Із працівниками закладів, що скоїли порушення проведено 

роз’яснювальну роботу та надано інформаційні наліпки. 

Протягом 2019 року проведено 51 профілактичний захід щодо запобігання 

паління, вживання алкоголю, наркотиків, девіантної сексуальної поведінки, 

профілактики розповсюдження ВІЛ/СНІДу, в яких брали участь 2 146 осіб. 

Проведено загальноміські заходи до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом 

та боротьби з незаконним обігом наркотиків, якими охоплено 387 осіб. 

Проведено три акції за міжнародною програмою «Special Olimpics», 

спрямованих на соціальну підтримку дітей та молоді з інтелектуальною 

недостатністю, в яких брали участь 464 особи. 

Протягом 2019 року працювала Служба соціально-профілактичної роботи. 

Проведена робота з 93 особами з позитивним ВІЛ статусом, яким надавалися 

індивідуальні консультації. 

Здійснювався соціальний патронаж осіб, які відбувають чи відбули 

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

Соціальними послугами охоплено 52 особи зазначеної категорії, проведено 12 

групових заходів, охоплено 20 осіб. 

З 01 липня 2019 року при Вінницькому міському центрі соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді функціонує мобільна бригада соціально-психологічної 

допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства.  

З моменту створення мобільної бригади надійшло 165 

звернень/повідомлень щодо випадків вчинення домашнього насильства. 

Направлено 9 осіб до місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги, 

4 сім’ї у притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства. Взято 

під супровід 13 сімей. 



Постійно працює «Школа волонтерів», після навчання волонтери беруть 

участь у профілактичних програмах, спрямованих на реалізацію соціальних 

програм. Протягом року проведено 7 групових заходів у рамках програми 

«Школа волонтерів», в яких брали участь 112 волонтерів. 

Проведено 93 інформаційних, 199 психологічних консультацій для 

учасників АТО/ООС та членів їх родин, 74 сімейних консультацій, в яких брали 

участь 18 сімей та 62 групових заходи, в яких охоплено послугами 989 осіб.  

Впродовж 2019 року соціальними послугами охоплено 76 родин з числа 

внутрішньо переміщених осіб, проведено оцінку потреб сім’ї у 54 сім’ях, з метою 

встановлення статусу дитини постраждалої внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів, 67 дітям встановлено статус. 

Реалізація заходів Комплексної Програми у 2019 році надала змогу знизити 

соціальну напруженість в громаді та посилити адресність у наданні допомоги 

жителям Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, які реально її 

потребують. Допомагає створювати умови для активної участі в житті 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 Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2015-

2020 роки» у 2020 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 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2015-2020 роки» у 

2019 році» взяти до відома. 

2. Вважати стан виконання Комплексної програми «Основні напрямки 

соціальної політики Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 

2015-2020 роки» у 2019 році задовільним. 

3. Департаменту соціальної політики міської ради надалі здійснювати 

координацію заходів Комплексної програми «Основні напрямки соціальної 

політики Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2015-2020 

роки». 

4. Виконавчим органам міської ради – виконавцям Програми продовжувати 

роботу щодо забезпечення виконання заходів Комплексної програми 

«Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади на 2015-2020 роки» у 2020 році. 

5. Департаменту соціальної політики міської ради спільно з іншими 

виконавчими органами міської ради на виконання Концепції інтегрованого 

розвитку міста Вінниці 2030, затвердженої рішенням міської ради 22.02.2019 



року № 1542, розробити проект Комплексної програми «Основні напрямки 

соціальної політики Вінницької міської об’єднаної територіальної громади до 

2030 року». 

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 
 

 

 

 

 

 


