
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 29.01.2021 № 150          5 сесія 8 скликання  
           м. Вінниця 

 

Про внесення змін до рішення міської  

ради від 26.12.2014 року № 1944 «Про  

затвердження Комплексної програми  

«Основні напрямки соціальної політики  

у м. Вінниці на 2015-2020 роки», зі змінами 

та передачу субвенції в 2021 році» 

 

 

З метою забезпечення соціального захисту мешканців Вінницької міської 

територіальної громади, які є особами з інвалідністю по слуху, враховуючи 

звернення Вінницької обласної державної адміністрації від 18.01.2021р., 

відповідно до ст. 93, 101 Бюджетного кодексу України, керуючись 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 2015-2021 роки», яка 

затверджена рішенням міської ради від 26.12.2014 року №1944 (зі змінами), а 

саме: Розділ 6.1. «Надання муніципальних пільг, допомог та компенсацій жителям 

Вінницької міської територіальної громади» доповнити пунктом 46, згідно з 

додатком до даного рішення. 

2. Передати в 2021 році з бюджету Вінницької міської територіальної громади 

обласному бюджету Вінницької області субвенцію в сумі 263 169 грн. на надання 

фінансової підтримки Вінницькій обласній організації Українського товариства 

глухих (УТОГ). 

3. Департаменту фінансів надати пропозиції виконавчому комітету та міській 

раді щодо внесення змін до бюджету Вінницької міської територіальної громади 

на 2021 рік та передбачити субвенцію з бюджету Вінницької міської 

територіальної громади обласному бюджету Вінницької області субвенцію на 

надання фінансової підтримки Вінницькій обласній організації Українського 

товариства глухих (УТОГ). 



4. 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            С. Моргунов 

 

 



 

Додаток  

до рішення міської ради  

від 29.01.2021 № 150 

 

 

6.1. Надання муніципальних пільг, допомог та компенсацій жителям Вінницької міської територіальної громади 

 

№ 

п/п 

Заходи Комплексної програми Відповідальний 

виконавець 

Термін 

виконан

ня 

Орган, 

який 

визначає 

порядок 

виконання 

46. Надавати фінансову підтримку Вінницькій обласній організації 

Українського товариства глухих (УТОГ), яка забезпечує виконання 

Статутної діяльності організації щодо соціального захисту мешканців 

Вінницької міської територіальної громади, які є особами з інвалідністю по 

слуху (на утримання 3-х штатних посад Вінницької обласної організації 

Українського товариства глухих (УТОГ), на оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв, оплату інших послуг). 

  Для реалізації зазначеного заходу передавати субвенцію з бюджету 

Вінницької міської територіальної громади обласному бюджету Вінницької 

області на надання фінансової підтримки Вінницькій обласній організації 

Українського товариства глухих (УТОГ). 

Департамент 

соціальної 

політики міської 

ради,  

Департамент 

фінансів міської 

ради 

2021 рік  

 

              

 

Міський голова                           С. Моргунов 



Департамент соціальної політики міської ради 

Малачевська Ірина Валентинівна 

Заступник директора Департаменту – начальник відділу організаційної роботи 

   
 

 

 


