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У 2021 році виконавчими органами Вінницької міської ради тривала 

послідовна робота щодо реалізації завдань та заходів, передбачених Комплексною 

програмою «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської 

територіальної громади на 2015-2021 роки», зі змінами, узгоджених зі 

Стратегічним пріоритетом 2. «Інтегрована громада: якісні та доступні 

муніципальні послуги для всіх» Стратегії 3.0. 

Реалізовуючи Комплексну програму у 2021 році, виконавчі органи міської 

ради спрямовували свою діяльність на забезпечення належного рівня і якості життя 

соціально вразливих категорій вінничан, сприяння їх гармонійному розвитку та 

зниження рівня бідності.  

Для фінансування заходів по виконанню Комплексної програми «Основні 

напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2015-

2021 роки» у 2021 році з бюджету Вінницької міської  територіальної громади 

спрямовано 178,099 млн. грн. 

З них на фінансування заходів по виконанню розділу «Надання муніципальних 

пільг, допомог та компенсацій жителям Вінницької міської   територіальної 

громади» спрямовано 148,062 млн. грн.  

З зазначених видатків 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 територіальної 

громади. 

У 2021 році матеріальна грошова допомога надана 3 533 жителям ВМТГ на 

загальну суму 12,8 млн. грн. Середній розмір такої допомоги склав – 3,6 тис.грн., 

що на 10,3 % більше порівняно з 2020 роком (3,3 тис. грн.). 

З метою зниження соціальної напруги серед жителів територіальної громади в 

умовах проведення карантинних заходів у першому півріччі 2021 році надавалась 

щомісячна соціальна матеріальна допомога (щомісячна муніципальна доплата до 

пенсійних виплат та виплат окремих державних соціальних допомог) в розмірі від 



100 до 500 грн. окремим категоріям громадян Вінницької міської територіальної 

громади на загальну суму 18,5 млн. грн. (10 106 осіб). 

У січні-грудні 2021 року надано матеріальну грошову допомогу в розмірі по 

25 тис.грн. 3 військовослужбовцям, які отримали травму, поранення, контузію, 

каліцтво під час участі в АТО та/або ООС на загальну суму 75,0 тис. грн.  

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

Афганістані та 1 учасник 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  два легкові автомобілі. Загальна сума видатків 

склала 661,0 тис. грн. 

Здійснювалося страхування військовослужбовців, які є членами Вінницької 

міської територіальної громади та призвані Вінницьким ОМВК на військову 

службу за контрактом, від нещасних випадків, що можуть статися під час захисту 

незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України внаслідок 

безпосередньої участі в районах проведення ООС. Так, за звітний період 

застраховано 2 військовослужбовця на загальну суму 9,4 тис. грн. 

Продовжувалася робота щодо надання муніципальної пільги демобілізованим 

військовослужбовцям, які брали участь в АТО та/або ООС, та започатковано таку 

пільгу членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни АТО/ООС, які досягли 

повноліття, на платні медичні стоматологічні послуги із ортопедичної 

стоматологічної допомоги та інших необхідних для забезпечення її проведення 

стоматологічних послуг. 45 демобілізованих військовослужбовців отримали пільги 

на стоматологічні послуги на загальну суму 599,3 тис. грн. 

У 2021 році 156 членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС 

отримали щомісячну матеріальну грошову допомогу на загальну суму 1,8 млн. грн. 

З травня 2021 року започатковано відшкодування вартості самостійного 

санаторно-курортного лікування членам сімей загиблих ветеранів війни, які брали 

участь в проведенні в АТО та/або ООС в розмірі до 15 000,00 грн. на одного 

пільговика. 5 осіб отримали таку допомогу на загальну суму 52,2 тис. грн. 

Надано пільги в розмірі 100% вартості оформлення документів на земельні 

ділянки, які передаються за рішенням міської ради безоплатно у власність сім’ям 

загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали участь в проведенні АТО 

та/або ООС, 13 особам на загальну суму 46,4 тис. грн.  

Відповідно до Порядку надання додаткових до встановлених законодавством 

пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги, протягом 2021 року пільгами в 

середньому скористалися: 

- 16 сімей загиблих учасників бойових дій в Афганістані на загальну суму 

79,2 тис. грн.; 

-  53 сім’ї загиблих військовослужбовців, які брали участь в проведенні 

АТО/ООС, на загальну суму 286,2 тис. грн.; 

- 1 сім’я загиблого Героя України на суму 5,9 тис. грн. 

Впродовж минулого року надано пільги на проїзд у міському 

електротранспорті та автомобільному транспорті загального користування, який 

працює в звичайному режимі руху в кількості не більше 60 безоплатних поїздок на 

місяць, шляхом надання електронного квитка, який розміщується на 

персоналізованій картці (пільгова), що видається безкоштовно, для окремих 



категорій громадян на загальну суму 81,0 млн. грн. Пільга надана 84 340 жителям 

ВМТГ. Проте, в середньому щомісячно зазначеною пільгою користується 

51 тисяча громадян.  

Надавалися пільги на проїзд у міському пасажирському транспорті загального 

користування 760 учням загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчальних 

закладів та 245 студентам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, 

шляхом надання можливості зазначеним категоріям громадян за допомогою 

персоналізованої картки (учнівської або студентської) придбавати місячний 

електронний квиток за пільговим тарифом. Так, в 2021 році з бюджету ВМТГ 

спрямовано 3,5 млн. грн. на відшкодування втрат КП «Вінницька транспортна 

компанія» за пільговий проїзд зазначених категорій громадян міським 

автомобільним та електротранспортом. 

У 2021 році відшкодовано пільгу за проїзд в залізничному транспорті 

приміського сполучення 15 012 особам, які мають право на пільговий проїзд згідно 

Законів України, на загальну суму 500,0 тис. грн. 

З метою підтримки багатодітних сімей ВМТГ 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  територіальної громади та в яких виховується п’ятеро і більше 

дітей віком до 18 років, дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського 

піклування, що мешкають на території Вінницької міської територіальної громади 

та перебувають на відповідних обліках у Службі у справах дітей Вінницької міської 

ради, шляхом надання електронного проїзного квитка з необмеженою кількістю 

поїздок (безліміт). Пільгою скористалося 168 осіб на загальну суму 203,4 тис. грн. 

Значна увага міської влади приділяється громадянам, які постраждали від 

Чорнобильської катастрофи.  

До 35-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС (26 квітня 2021 року) членам 

Вінницької міської територіальної громади, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, надавалася одноразова матеріальна допомога, а саме:  

- 925 особам, віднесеним до категорії 1 - в розмірі 700,00 грн. на особу;  

- 694 особам, віднесеним до категорії 2 - в розмірі 500,00 грн. на особу;  

- 330 особам, віднесеним до категорії 3 - в розмірі 300,00 грн. на особу. 

На це з бюджету Вінницької міської територіальної громади було спрямовано 

понад 1,1 млн грн.  

За підсумками року проведено безоплатний капітальний ремонт помешкання 

1 вдови ліквідатора Чорнобильської катастрофи, яка його потребувала, за рахунок 

коштів бюджету ВМТГ на загальну суму 49,5 тис. грн. 

За рахунок бюджету Вінницької міської територіальної громади додатково 

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 1 дитині з інвалідністю, яка постраждала 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, на загальну суму 1,140 тис.грн. 



У 2021 році продовжено надання одноразової матеріальної допомоги вдовам 

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

катастрофою. Кожна з 282 вдів отримала одноразову матеріальну допомогу в 

розмірі 50 % від прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 1 135,00 грн. 

Загальна сума видатків склала 324,4 тис. грн. 

У 2021 році продовжено надання  муніципальної пільги на проїзд один раз на 

рік до будь-якого пункту України і назад залізничним або автомобільним 

транспортом. 71 жителю ВМТГ, які мають право на таку пільгу згідно ЗУ «Про 

статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», відшкодовано кошти на загальну суму 47,2 тис. грн. 

Проводився безоплатний капітальний ремонт власних житлових будинків і 

квартир 2 особам, що мають право на таку пільгу згідно із Законом України «Про 

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

бюджету ВМТГ на загальну суму 98,9 тис. грн. 

Здійснювалася виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі. Для виплати грошової 

компенсації виділено 8,0 млн. грн., компенсацію отримали 775 фізичних осіб.  

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. В 2021 році до прийомних сімей довлаштовано 2 дітей. 

Загальна сума видатків склала 50,0 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 сім’я, яка взяла на виховання та спільне 

проживання ще одну дитину, позбавлену батьківського піклування, в сумі 10,0 тис. 

грн.   

4 Почесних громадян міста Вінниці скористалися правом на отримання пільг 

на оплату житлово-комунальних послуг на загальну суму 26,0 тис. грн. 

Пільги в оплаті за житлово-комунальні послуги також надавалися особам з 

інвалідністю з вадами зору І та ІІ груп та членам їх сімей.  Зазначеною пільгою у 

2021 році скористались в середньому 245 осіб на загальну суму 1,6 млн. грн. 

Надавалась фінансова підтримка Вінницькій обласній організації 

Українського товариства сліпих (УТОС) на забезпечення перевезення осіб з 

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

територіальної громади та працюють на підприємстві об’єднання громадян 

«Вінницьке учбово-виробниче підприємство «УТОС», шляхом надання субвенції 

обласному бюджету Вінницької області, на загальну суму 265,2 тис. грн. 

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, передана субвенція з бюджету Вінницької міської територіальної громади 

обласному бюджету Вінницької області на надання фінансової підтримки 

Вінницькій обласній організації Українського товариства глухих (УТОГ) в розмірі 

263,2 тис. грн. 



У 2021 році також надано фінансову підтримку на покращення матеріально-

технічної бази комунальному некомерційному підприємству «Вінницький 

обласний спеціалізований будинок дитини з ураженням центральної нервової 

системи та порушенням психіки Вінницької обласної Ради», який здійснює медико-

соціальну допомогу та реабілітацію важкохворих дітей Вінницької міської 

територіальної громади з органічними ураженнями центральної нервової системи, 

з порушеннями психіки, порушеннями опорно-рухового апарату. Загальна сума 

субвенції з бюджету Вінницької міської територіальної громади обласному 

бюджету Вінницької області склала 146,5 тис. грн. 

Продовжувалася робота щодо надання малозабезпеченому соціально 

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

2021 року зазначеною пільгою скористалося 183 особи на загальну суму 316,3 тис. 

грн. 

Відповідно до Порядку надання платних медичних послуг за пільговими 

тарифами у 2021 році 13 655 вінничан з невисоким рівнем доходів отримали 35 922 

медичні послуги 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 6,9 млн. грн.  

В бюджеті ВМТГ на 2021 рік видатки на фінансову підтримку 12 громадських 

організацій ветеранів і осіб з інвалідністю склали 4,5 млн. грн., які направлені на 

підтримку їх статутної діяльності та проведення заходів. 

Надавалася фінансова підтримка 2 громадським організаціям внутрішньо 

переміщених осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території України та 

районів проведення антитерористичної операції та/або районів проведення 

операції Об’єднаних сил (ООС), що здійснюють свою діяльність на території 

Вінницької міської  територіальної громади. Загальна сума видатків склала 474,8 

тис. грн. 

У 2021 році фінансову підтримку отримала міська громадська організація 

«Полум’я надії», що здійснювала заходи, спрямовані на соціальний захист 

бездомних осіб, на загальну суму 298,1 тис. грн.  

У 2021 році відшкодовано витрати підприємствам зв’язку за надані послуги на 

пільговій основі на загальну суму 1,1 млн. грн. Пільгою в середньому скористалось 

2 386 осіб. 

Щомісячну матеріальну грошову допомогу в розмірі прожиткового мінімуму 

для непрацездатних осіб отримували: 

- 6 вдів Почесних громадян міста Вінниці на загальну суму 127,9 тис. грн.;  

- 9 членів Вінницької міської  територіальної громади, яким виповнилося 100 

років і більше, на загальну суму 181,2 тис. грн. 

Надавалася соціальна підтримка окремим категоріям громадян до 

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

пам’ятних дат на загальну суму 109,6 тис. грн., охоплено 170 осіб. 

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 159 осіб на загальну 

суму 159,0 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 2021 

року відшкодовано підприємствам-надавачам послуг поховання 12 померлих 

військовослужбовців, загальна сума видатків склала 59,8 тис. грн. 

У 2021 році здійснено поховання 40 осіб, з числа одиноких і невідомих 

громадян, на загальну суму 91,9 тис. грн. 

Для фінансування заходів по виконанню розділу Комплексної програми 

«Підвищення рівня та якості життя багатодітних сімей Вінницької міської  

територіальної громади» спрямовано 76,150 тис. грн. 

Станом на 01.01.2022 року на обліку в Єдиному державному 

автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, перебувало 2 249 

багатодітних сімей, в яких виховуються 7 418 дітей, з них: троє дітей мають 1 830 

родин, четверо дітей - 302 родин, п’ятеро і більше - 117 родин. 

Департамент соціальної політики міської ради забезпечує видачу посвідчень 

для батьків та дітей з багатодітних сімей. Протягом 2021 року видано 833 

посвідчення, з них: 307 посвідчень батькам та 526 посвідчень видано дітям.  

 Крім того, протягом 2021 року за рахунок коштів передбачених на надання 

матеріальної грошової допомоги жителям Вінницької міської територіальної 

громади 37 багатодітних сімей, які опинились у складних життєвих обставинах або 

перебувають у скрутному матеріальному становищі, внаслідок хвороби та інших 

обставин, отримали допомогу на загальну суму 340,091 тис. грн. 

У 2021 році підготовлено 13 клопотань до Вінницької обласної державної 

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

минулому році 15 жінкам присвоєно почесне звання України «Мати-героїня». 

Значна увага приділяється дітям з багатодітних родин. Так, протягом 2021 

року в рамках реалізації Комплексної програми для багатодітних родин проведено 

наступні заходи: 

 з нагоди відзначення Великодніх свят у 2021 році проведено сімейний 

онлайн Фестиваль дослідницьких проєктів «Традиції святкування 

Великодня в Україні та у моїй родині», в якому брали участь 40 дітей із 17 

сімей. Кошторис витрат для проведення заходу склав 7,7 тис.грн.  

 з нагоди відзначення Дня родини у 2021 році проведено сімейний онлайн 

Фестиваль відеоробіт «Ми схожі і ми - різні», у якому брали участь 22 дітей 

із 12 багатодітних сімей. Кошторис витрат для проведення заходу склав 6,0 

тис. грн.  

 з нагоди відзначення Дня знань у 2021 році проведено онлайн Фестиваль 

відеоробіт «Моя майбутня професія: планування і розвиток», в якому брали 

участь 17 дітей із числа багатодітних сімей. Кошторис витрат для проведення 

заходу склав 8,5 тис. грн.  

 з нагоди відзначення Дня Святого Миколая у 2021 році проведено онлайн 

Фестиваль «Традиції та історія виникнення свята Миколая». У Фестивалі 

брали участь 70 дітей із 20 багатодітних сімей Вінницької 

міської  територіальної громади. В рамках підведення підсумків зазначеного 

Фестивалю, для його учасників було проведено 7 тематичних майстер-класів 

з виготовлення новорічно-різдвяних декорів. Крім того, для 450 дітей із 



багатодітних родин Вінницької міської ТГ відвідало новорічну лялькову 

виставу у Вінницькому обласному академічному театрі ляльок. Кошторис 

витрат для проведення заходу склав 54,0 тис. 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 21,839 млн. грн.  

У 2021 році у відділеннях соціальної допомоги вдома Територіальним центром 

надано соціальні послуги 1762 громадянам, відповідно до потреб, необхідних для 

їх життєдіяльності та повноцінного життя: 

- 1 659 громадян отримали 217 393 безоплатні соціальні послуги, 

- 103 громадянина отримали 3 133 послуги на платній основі.  

Навантаження на  одного  соціального  робітника склало 13 підопічних осіб у 

державному секторі та 12 осіб у приватному секторі.  

Відділеннями соціальної допомоги вдома протягом звітного періоду 

надавались послуги 29 громадянам V групи рухової активності, які отримували 

послуги 5 разів на тиждень.  

З 01.01.2021 року в Територіальному центрі збільшено штатну чисельність 

соціальних робітників на 9 осіб, у зв’язку  з приєднанням до Вінницької міської 

територіальної громади 7 населених пунктів: Малі Крушлинці, Великі Крушлинці, 

Вінницькі Хутори, Гавришівка, Писарівка, Щітки, Стадниця. Протягом 2021 року 

на приєднаних територіях 83 особи отримували соціальні послуги у відділенні 

соціальної допомоги вдома. 

В серпні 2021 року, за рахунок коштів  бюджету Вінницької міської 

територіальної громади, придбано 6 велосипедів соціальним робітникам, з метою 

покращення надання соціальних послуг підопічним за місцем проживання на 

приєднаних територіях.  

У відділеннях організації надання адресної грошової та натуральної допомоги  

2 796 громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах, з них 95 

громадянам, які проживають на приєднаних територіях, протягом 2021 року надано 

натуральну допомогу, в тому числі: 

- 2 080 громадянам - продукти харчування на суму 236,1 тис. грн; 

- 236 громадянам - гарячі обіди на суму 35,6 тис.грн.; 

- 64 громадянам - ліки на суму 31,6 тис.грн. 

Робітником з комплексного обслуговування будинків надано 1 611 послуг 

одиноким громадянам похилого віку, перукарем надано 1 317 послуг.  

Завдяки співпраці з організаціями та підприємствами різних форм власності 

на благодійний рахунок Територіального центру надійшла допомога: у грошовій 

формі – 97,6 тис. грн., в натуральній формі – 72,2 тис. грн. 

Протягом 2021 року 1 846 мешканців ВМТГ отримали 2 175 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, психології, здорового способу життя, рукоділля, української мови, 

краєзнавства, фотогурток, кіногурток, покер, музичний гурток, та гурток «Творча 

майстерня».  

Навчальна програма включає лекційні, практичні та тренінгові заняття, які 

проводять волонтери та працівники відділення. 



Муніципальною службою супроводу для осіб з інвалідністю по зору І групи 

скористалися 86 осіб, які отримали 5 128 послуг. 

Пунктом прокату технічних та інших засобів реабілітації станом на 01.01.2022 

року видано 95 технічних засобів реабілітації для 93 громадян: 

- ходунків – 36 одиниць; 

- крісел колісних – 50 одиниць; 

- ортопедичних ліжок - 7 одиниць ; 

- столиків приліжкових– 2 одиниці. 

Для фінансування заходів по виконанню розділу Комплексної програми 

«Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю, які належать до вразливих груп 

населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм 

соціальних послуг. Розвиток волонтерського руху» з бюджету ВМТГ спрямовано 

8,121 млн. грн.  

Впродовж 2021 року Вінницьким міським центром соціальних служб  (далі – 

Центр) проводилася системна робота з особами/сім’ями, які належать до вразливих 

груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, щодо надання 

їм соціальних послуг.  

Загальна кількість клієнтів, що перебувають на обліку в Центрі – 9 418 особи. 

У 2021 році 9 418 особам надано 17 573 соціальних послуги, а саме: інформування 

– 9 573 консультування – 6 994, соціальна профілактика – 230, соціальний супровід 

сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах – 167, соціальний 

супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського 

піклування – 126, екстрене (кризове) втручання – 286, соціальна адаптація – 155, 

соціальна інтеграція та реінтеграція – 28, надання притулку – 14.  

З січня 2021 року функціонує Денний центр соціально-психологічної 

допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за 

ознакою статі, до складу якої входить Кризова кімната.  

Відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 26.01.2021 

року №29 рішенням Вінницької міської ради від 28.05.2021 року №439 «Про 

затвердження структури та штатної чисельності працівників Вінницького міського 

центру соціальних служб» змінено внутрішню структуру Центру та  утворено 3 

відділи:  

1. Служба соціальної роботи в громаді, в структурі якої знаходиться 

Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які 

постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою 

статі; 

2. Служба «Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які 

постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою 

статі» в структурі якого функціонує Кризова кімната; 

3. Служба соціального супроводження. 

У відділі «Служба соціальної роботи в громаді» з метою подолання або 

мінімізації складних життєвих обставин протягом 2021 року 159 сімей, в яких 

виховується 288 дітей, та 10 осіб перебували під соціальним супроводом. За 

результатами проведеної роботи 92,3% з них набули навичок справлятися зі 

складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, та виведені з 

обліку сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. 



Центром проводились соціально-профілактичні заходи, в тому числі онлайн, з 

питань профілактики соціально-небезпечних хвороб, загроз вживання 

психоактивних, наркотичних речовин. Зазначеними заходами охоплено 3 162 

дитини та молоді. Психологами проведена системна робота з підвищення 

виховного потенціалу сімей, які охоплені соціальним супроводом/ 

супроводженням. 

Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали 

від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі здійснила 483 

виїзди, з метою надання соціально-психологічної допомоги постраждалим особам, 

зокрема соціальних послуг консультування, кризового й екстреного втручання, 

соціальної профілактики відповідно до потреб постраждалих.  

У 2021 році психологічну допомогу отримали 2 156 військовослужбовців, з 

них 1 529 осіб брали участь у груповій роботі на базі військових частин та 

громадських організацій, проведено 415 психологічних консультацій та 124 

сімейних. 

Реалізовано проєкт «Правильний вибір! – курси для дітей учасників бойових 

дій та загиблих учасників АТО/ООС», який є переможцем конкурсу проєктів в 

рамках «Бюджету громадських ініціатив».  

Основна мета проєкту - вирішення проблеми дезорієнтації підлітків у реаліях 

сьогодення через неспроможність вибору майбутньої професії, у зв’язку з 

відсутністю життєвого досвіду та впливу психотравмуючих ситуацій. 

У рамках проєкту проведено 54 заняття з інформаційної грамотності, 54 

майстер-класи з кулінарії, 54 майстер-класи з перукарської справи та проведено 81 

соціально-педагогічне та психокорекційне заняття. Проєктом охоплено 108 дітей 

13-17 років. Видатки на реалізацію проєкту склали 141,415 тис. грн. 

До відділу «Служба «Денний центр соціально-психологічної допомоги 

особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою 

статі» впродовж 2021 року надійшло 554 повідомлення про вчинення домашнього 

насильства. Спеціалізованими службами охоплено соціальними послугами – 286 

сімей, надано послугу соціального супроводу – 2 особам, 31 сім’ї, забезпечено 

послугами кризової кімнати – 14 жінок (18 дітей), направлено 54 особи до 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

У відділі «Служба соціального супроводження» під супроводженням 

перебувало 20 прийомних сімей, у яких на вихованні перебувало 26 дітей та 3 особи 

з числа дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування, та 1 ДБСТ, в 

якому виховується шестеро дітей і 1 особа з їх числа.  

Також активно велась робота з особами з числа дітей- сиріт та дітей 

позбавлених батьківського піклування, охоплено соціальними послугами 82 особи 

з числа дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування, з метою допомоги у 

вирішенні соціально-побутових проблем, сприяння в отриманні житла, 

матеріальної допомоги та продуктів харчування. 

Відповідно до Наказу Міністерства соціальної політики України від 11.08.2017 

року №1307 «Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу 

сімей, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського 

піклування» соціальною послугою соціального супроводу впродовж 2021 року 

охоплено 84 сім’ї (105 дітей). 



У 2021 році кількість бездомних осіб, які звернулися за соціальною допомогою 

до Центру склала 118 осіб, з них отримали допомогу по відновленню документів – 

53 особи, направлено на лікування (пневмонії, бронхіти, туберкульоз, 

тромбофлебіти, травматологічні проблеми, алкогольні та наркотичні залежності, 

старечі деменції, інсульти, онкозахворювання тощо) – 84 особи, а також надано 

направлення до притулку для отримання послуги тимчасового проживання КЗ 

«Обласний комплексний центр надання соціальних послуг» – 21 особі. 

Реалізація заходів Комплексної Програми у 2021 році надала змогу знизити 

соціальну напруженість в громаді та посилити адресність у наданні допомоги 

жителям громади, які реально її потребують.  

Виконання заходів Комплексної програми допомагає вирішенню проблем 

сімей та окремих осіб, 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 

особами та сім’ями, в яких існує ризик потрапляння у складні життєві обставини. 

В грудні 2021 року затверджено Комплексну програму «Основні напрямки 

соціальної політики Вінницької міської  територіальної громади на 2022-2026 роки» 

(рішення міської ради від 24.12.2021 року №715), яка відповідає напрямам і завданням 

«Концепції інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030» та Стратегії розвитку Вінницької 

міської територіальної громади до 2030 року – Стратегії 3.0. Метою даної програми є 

забезпечення додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального 

захисту окремих категорій громадян ВМТГ, впорядкування існуючої системи надання 

муніципальних допомог, пільг та компенсацій; надання соціальних послуг особам та 

сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, або мають ризик 

потрапляння в складні життєві обставини; врахування рівною мірою інтересів жінок і 

чоловіків під час надання соціальних послуг; створення правових, соціальних і 

економічних умов для зміцнення інституту сім’ї, в тому числі соціальна підтримка 

багатодітних сімей; залучення до співпраці громадських та благодійних об’єднань 

соціального спрямування. 

Враховуючи вищевикладене, 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 територіальної громади на 2015-2021 роки» у 2021 році» взяти 

до відома. 

2. Вважати стан виконання Комплексної програми «Основні напрямки соціальної 

політики Вінницької міської територіальної громади на 2015-2021 роки» у 2021 

році задовільним. 

3. Рішення міської ради від 26.12.2014 року №1944 «Про затвердження 

Комплексної програми «Основні напрямки соціальної політики Вінницької 

міської територіальної громади на 2015-2021 роки» зі змінами, вважати таким, 

що втратило чинність. 



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Департамент соціальної політики міської ради      

Шульга Людмила Миколаївна  

Заступник начальника – завідувач сектору № 2 відділу організаційної роботи  

 
 

 


