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УКРАЇНА  
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №___

2021 року з скликання

Про виконання рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 
05 березня 2019 року № 750 «Про затвердження Комплексної 

ЦІЛЬОВОЇ програми соціального захисту населення 
Вінницької області на 2019-2021 роки»

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основи 
соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про основні засади соціального 
захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україїп;/, ('iijx) 
соціальні послуги», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 
осіб», «Про дерл<авну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про 
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» 
враховуючи клопотання Вінницької обласної державної адміністрації та 
висновок постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінач^'ііі і-а 
обласних програм, обласна Рада ВИРІШИЛА:

_ 1. Інформацпо Директора Департаменту соціальної та молодіжної 
політики обласної державної адміністрації Ярмоленко С. А. про виконання 
рішення 37 сесії обласної Ради 7 від 05 березня 2019 року № 750 «Про 
затвердження Комплексної цільової програми соціального захисту пал?;]о;і;ія 
Вінницької області на 2019-2021 роки» взяти до відома (додається).

2.^Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні кошсіі
обласної Ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та
ветеранів (Грубеляс І.П.), з питань економіки, фінансів та біоажету 
(Якубович Г.А.).

Голова обласної Ради Вячеслав СОКОЛОВИЙ
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до рішення сесії обласної Ради 8 скликання
2021  року

Ін ф орм ац ія  про ви кон ан н я програм и
ттл л • 2019-2021 поки
Д е п а р та м е н т  соц іальн о ї та  молодіж ної політики об.гїпрржадмшістпяип
нагшенування головного розпорядипка коштів програші

Д епартам ент соціальної та молодіжної політики обллепжяпмініг,тпятіії 
В інницька обласна Ряпя ---------
В інницька обласна державна адміністрапія
Д епартам ент охорони здоров’я облдержацміністряііїї
Д епартам ент ж итлово-комуняпьнгіт тгп'^пяпгтп') Г'ттгпгг'гттт-ті -п Іі і 1 1
Д епартам ент бг-пігни.,.-----^ ^ ------- ШШРДарства. енергетики та інфраструктури облдержадміністпанії
деп артам ен т  Вудівництва, містооудування та архітектури облдержадміністпяі.ії ^
Д епартам ент цивільного захисту облдержадміністряііії
Д епартам ент фінансів облдержадміністрації
Д епартам ент освіти і науки облдержадміністрації
Д епартам ент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

І оловне управління Н аціональної поліції у Вінницькій обпяг.ті
Управління Державної міграційної служби України у Вінницькій області
у л о в н е  управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Вінницькій ойпягті
^ в і д о м ч і  установи Департаменту соціальної та молопіжної політики 
Районні державні адм ін істра,^  --------------- щ ки оолдержадмшістрації

р І Ж Ш ^ ьні центри соціагтьного обгддаїаш ання (надання соціальний пnr,пvг^ 
гаионні, сільські та селищні рали
М іські ради  міст обласного значення 

найменування відповідального викоиавгія програми

Директор Департаменту 
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації /

Д одаток 1
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? а Г 7 Г к Г к а І Г  Р<— 37 сесії обласної
иагшеяувания програлт, дата і номер рішення обласної Ради про її залівердлсения

1. Виконання заходів і завдань Програми
№
з/п Заплановані заходи

Н азва, зміст 
заходу/напрям  

діяльності
Забезпечення  
інтеграції, соціальної 
адаптації,
інф ормування та 
захисту пільгових 
категорій населення, 
в т. ч., внутрішньо 
перем іш ених осіб
Забезпечення  
пільгового проїзду 
окрем их категорій  
громадян

Запланований
результат

Забезпечення 
соціальної інтеграції, 
адаптації та
поінформованості 
внутрішньо 
переміщених осіб

Фактично проведені заходи

Назва, зміст заходу/напрям  
діяльності

Забезпечення 
пільгового проїзду 
окремі^х категорій 
громадян на
міжміських
внутрішньо обласних 
маршрутах загального 
користування

1.1 Сприяння
заходів з
соціальної
інформування
внутрішньо
осіб, у т. ч.,
організаціями

та здійснення 
інтеграції, 
адаптації, 

та захисту 
перемішених 

громадськими

2 .1. Компенсація за 
пільговий проїзд окремих

Досягнутий результат

У 2019 році спільно з громадською організацією 
«Об’єднання «Будуємо майбутнє» організовано та 
проведено Творчі майстерна для внутрішньо 
переміщених осіб, Б яких взяло участь більше 40 осіб.

категорій
міжміських
обласних
загального
відповідно

громадян на 
внутрішньо 
маршрутах 

користування 
до

розпорядження голови
облдержадміністрації від 
13.04.2016 № 230 «Про 
забезпечення пільгового 
проїзду окремих категорій 
громадян»/ Забезпечення 
пільгового проїзду окремих 
категорій громадян

Директор Департаімент}' 
соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації

У 2019 році надано компенсацій за пільговий проїзд 
на міжміських внутрішньо обласних маршрутах 
загального користування 208 016 особі у сумі 13 213 200 
грн.

Здійснено фінансування за 2020  року 
компенсаційної виплати за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян на міжміських внутрішньо обласних 
маршрутах загального користування у сумі 2 721 058 
грн, кількість пільговиків ,які придбали «пільговий 
квиток» протягом становись 41 460 осіб.

Станом на 01.10.2021 року здійснено фінансування 
за січень-травень 2021 року компенсаційної виплати за 
пільговий проїзд окремих категорій громадян на 
міжміських внутрішньо обласних маршрутах загального 
користування у сумі 2 862 601,67 грн кількість
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П ідтрим ка  
малозабезпечених  
верств населення, 
я к і опинились у 
складних життєвих 
обставинах

4. С оціальна підтримка 
загиблих

Директор Департамент>-
СОЦІсІЛЬНОІ та молодіжної політики
об лд ержа дм і н істра ці ї

Підвищення якості 
життя сімей
працівників органів 
внутрішніх справ та 
поліцейських 
Вінницької області, які 
загинули при
виконанні службових 
обов’язків

Забезпечення 
матеріальної підтримки

Підвищення якості 
життя населення, які 
потребують 
соціального захисту

З.І Надання грошової 
допомоги громадянам
області, які тривалий час 
хворіють та у с ім ’ях яких 
склалися (з незалежних від 
них причин) обставини, 
внаслідок яких вони 
потребують грошової
допомоги

П І Л Ь Г О В И К І В ,  ЯКІ  придбали «пільговий квиток» протягом
січня-вересня 2021 року становить 66  912 особи (з них
здійснено фінансування кредиторської заборгованості за

рік компенсаційної виплати за пільговий проїзд
окремих категорій громадян на міжміських внутрішньо
Г ™ " " “  загального користування у сумі
І I I ! Ь /5,67 грн).

^.2 . Надання одноразової 
матеріальної допомоги 
сім’ям працівників органів 
внутрішніх справ та 
поліцейських Вінницької 
області, які загинули при 
виконанні службових
обов’язків

у  2019 році було надано допомогу громадянам 
області у розмірі 9 796 815 грн.

^ У 2020 році було надано допомогу громадянам 
ооласті у розмірі 11 749  779  ф н .

Станом на 01.10,2021 року було надано допомогу 
громадянам області у розмірі 7 424 365 грн

4.2. Надання одноразової 
-Матеріальної допомоги

Відповідно до Закону України «Про соціальний та
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей
розпорядження Голови обласної державної адміністрації
за 2 и и  рік здійснено виплату одноразової грошової
допомоги вдовам загиблих при виконанні службового
ооов язку працівників органів внутрішніх срав та
поліцейських Вінницької області ^ 26 вдовам по І О тис 
грн.

у  2020  році здійснено виплату одноразової 
грошової допомоги вдовам загиблим при виконання 
службового обов’язку працівників органів внутрішніх 
справ та поліцейських Вінницької області -  27 вдовам 
по 1,0 тис грн.

У 2021 році здійснено виплату одноразової 
Ерошот і допомоги ~ 26 вдовам по 1,0 тис грн

ЗУ «Про місцеве самоврядування», «Про статус 
гарантії їх соціального захисту»

Світлана ЯРМОЛЕНКО



(п остраж дали х) та  
осіб, я к і
п о стр аж д ал и  під час 
у ч а с т і у м асових  
а к ц ія х  гром адського  
п р о тесту  в період з 
21 ли стоп ада 2013 
р о к у  по 21 лю того  
2014  року

СІМ я м  осіб, я к і  

загинули або померли

С прияння розвитку  
громадянського

Диреісгор Департа^мент}.- 
соціально] та молодіжної політики 
об.тдержсі дм і н істра ці ї

внаслідок 
каліцтва, 
інших 
здоров’я, 
під час 
Революції 
особам, 
тілесні

поранень, 
контузії чи 
ушкоджень 
одержаних 
участі у 

гідності та 
які отримали 

ушкодження
ПІД час участі у 
масових акціях
громадського протесту 
в Україні з 21 
листопада 2013 року по 
21 лютого 2014 року за 
євроінтеграцію та 
проти режиму
Януковича
М атеріальна підтримка
СІМЄІ5
загибл их/ п остраждал их 
осіб під час участі у 
масових акціях
громадського протесту

сім ям осіб, які загинули або 
померли внаслідок поранень, 
каліцтва, контузії чи інших 
ушкоджень здоров’я,
одержаних під час участі у 
Революції гідності та особам, 
які отримали тілесні 
ушкодження під час участі у 
масових акціях громадського 
протесту в Україні з 21 
листопада 2013 року по 21 
лютого 2014 року за 
євроінтеграцію та проти 
режиму Януковича

Розвиток потенціалу 
інститутів

4.3. Надання щорічної 
матеріальної допомоги 
членам сімей
загиблих/постраждалих осіб 
ПІД час участі у масових 
акціях громадського
протесту у зв ’язку з 
річницею подій на Майдані 
18-20 лютого 2014 року

рішення 33 сесії 7 скликання обласної Ради від 
15.06.2018 року № 639 «Про затвердження Порядку 
використання коштів обласного бюджету для надання 
матеріальної допомоги сім’ям осіб, які загинули або 
померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи 
інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у 
Революції гідності та особам, які отримали тілесні 
ушкодження під час участі у масових акціях 
громадського протесту в Україні з 21 листопада
20 Ь  року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та 
проти режиму Януковича».

У 2019 році надано одноразову матеріальну 
допомогу 7 особам які отримали тілесні ушкодження 
середньої (-? особи) та легкої тяжкості (4 особи) під час 
участі у масових акціях громадського протесту в 
Україні.

У 2020-2021 році звернень щодо отримання 
зазначеної матеріальної допомоги не надходило.

5.2. Надання фінансової 
підтримки______громадським

Відповідно до ЗУ «Про місцеве самоврядування^ 
розпорядження Голови обласної державної адміністрації 
від 1.01.2020 року іУо81 «Про затвердження списків 
членів сімей загиблих/ постраждалих осіб під час участі 
у масових акціях громадського протесту в період з
21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, які 
мають право на одержання одноразової матеріальної 
допомоги» надано 5 членам сімей загиблих ( по 3.0 тис 
грн) та 35 особам, які постраждали під час участі у 
масових акціях громадського протесту у зв ’язку з 
річницею подій на Майдані 18-20 лютого 2014 року (по 
J_j) тис грн) одноразової матеріальної допомоги.

_ Вщповідно до Порядку надання фінансової 
підтримки обласним громадським організаціям осіб з

Світлана ЯРМОЛЕНКО



суспільства

Директор Департаменту
соціальної та  молодіжної політики
облдержадміністрації

громадського
суспільства
вирішенні
соціальних
ветеранів та
інвалідністю

У
гострих 

проблем 
осіб з

організаціям ветеранів, 
всеукраїнським громадським 
організаціям осіб з 
інвалідністю та їх спілкам, 
УТОГу та УТОСу

5.3. Залучення громадських 
організацій до надання 
соціальних послуг із 
використанням механізму 
соціального замовлення/ 
Сприяння розвитку
громадянського 
суспільства

інваліднютю 1 ветеранів за рахунок коштів обласного 
бюджету» затвердженого рішенням 2 сесії 6 скликання 
обласної Ради від 28.12,2010 року № 41 «Про 
затвердження порядків використання коштів обласного 
бюджету», головний розпорядник надає фінансову 
підтримку з обласного бюджету обласним громадським 
організаціям інвалідів і ветеранів для забезпечення їх 
статутної діяльності у 2019 року здійснювалась
фінансова підтримка 18 громадських
організацій, у 2020 року здійснювалась фінансова 
підтримка 19 громадських організацій, станом на 
01.10.2021 року здійснювалась фінансова підтримка 
17 громадських організацій осіб з інвалідністю і 
ветеранів у Вінницькій області в обсязі 616 600 грн.

У липні 2019 року проведено З конкурсу із 
залученням бюджетних коштів для надання соціальних 
послуг за соціальним замовленням.

За 2019 рік було надано 2 250 послуг 
консультування ЗО ВІЛ-позитивних жінок, та І 032 
послуг денного догляду для 8 осіб з інвалідністю старше 
35 років.

Відповідно до ЗУ «Про соціальні послуги», 
постанови КМУ від 01.06.2020 № 450  «Деякі питання 
надання соціальних послуг шляхом соціального 
замовлення», розпорядження Голови обласної 
державної адміністрації від 14.12.2018 року «Про 
затвердження Стратегії розвитку системи надання 
соціальних послуг у Вінницькій області до 2023 року»:

У серпні оголошено конкурс на надання 5 
соціальних послуг із використанням механізму 
соціального замовлення;

- консультування ВІЛ-позитивнріх вагітних 
жіною>;

Світлана ЯРМОЛЕНКО



- денний догляд осіб з інвалідністю старше 35 
років;

- соціальний супровід осіб, звільнених з місць 
позбавлення волі»;

- консультування дітей з інвалідністю/осіб з 
інвалідністю з числа студентів закладів вищої освіти та 
учнів закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти;

- підтримане проживання осіб з інвалідністю.
Протягом 2020 року надано;

1125 послуг консультування 40 дітей/осіб з 
інвалідністю з числа студентів закладів вищої освіти та 
учнів закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти;

5 послуг підтриманого проживання осіб з 
інвалідністю (здійснено 1200 заходів, що складають 
послугу підтриманого проживання для 5 осіб);

2250 послуг консультування ЗО ВІЛ-позитивним 
вагітним жінкам;

13 послуг денного догляду 13 особам з 
інвалідністю старше 35 років (здійснено 1200 заходів, 
що складають послугу денного догляду для 13 осіб).

240 послуг соціального супроводу 20 особам 
звільнених з місць позбавлення волі.

24 лютого 2021 року проведено конкурс соціального 
замовлення на надання соціальних послуг шляхом 
соціального замовлення в обсязі 550 тис грн. на такі 
соціальні послуги:

- соціальна адаптація осіб звільнених з місць 
позбавлення волі;

- денний догляд для осіб з інвалідністю старше 35 
років;

- консультування для дітей /осіб з інвалідністю з

Директор Департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації Світлана ЯРМОЛЕНКО



6 . Н алагодження  
еф ективної системи 
надання соціальних 
послуг населенню  
В інницької області

Підвищення рівня 
обізнаності населення 
щодо соціальної сфери 
області

6.1 Забезпечення 
інформування населення про 
надання соціальних послуг, 
зокрема шляхом розробки та 
виготовлення інформаційних 
листів, проведення 
роз’яснювальної роботи 
щодо соціального захисту в 
області, у тому числі, 
запровадження діяльності 
«виїзних консультативних 
груп», виготовлення й 
тр анс л ю в ання со ці а л ьн их 
аудіо-, відеороликів..

числа студентів закладів вищої та фахової передвищої 
освіти і учнів закладів професійної (професійно-
технічної) освіти,

- підтриманого проживання осіб з інвалідністю.
За результатами розгляду конкурсних пропозицій 

визначено переможців, які будуть надавати соціальні 
послуги протягом березня-грудня 2021 року за кошти
обласного бюджету.

Денний догляд для осіб з інвалідністю старше j S
років надано ГО «Асоціація захисту прав та допомоги 
людям з інвалідністю «Відкриті серця».

Консультування для дітей/осіб з інвалідністю з 
числа студентів закладів вищої та фахової передвищої 
освіти і учнів закладів професійної (професійно- 
технічної) освіти ГО «Вінницька міська організація 
соціального розвитку та становлення окремих 
малозахищенних категорій молоді «Паросток».

Підтриманого проживання осіб з інвалідністю ГО
«Справа Кольпінга в Україні»._________ _________ _______

Постанова КМУ від 08.04.2020 j42 287 « Про 
розвиток соціальних сервісів для деяких соціальних
груп населення».

У квітні 2020 року, з метою інформування 
населення про потреби малозахищених верств 
населення в умовах карантину, волонтерську допомогу 
тощо, забезпечено розробку інтернет-ресурсу «STOP 
COVID -  19 Спільна протидія поширенню вірусу у
Вінницькій області».

Станом на 01.10.2021 року інформування населення 
про надання соціальних послуг, зокрема шляхом 
розміщення інформаційних матеріалів в ЗМ1 на суму 
28 408 грн.

Директор Департаменту
соціальної т а  молодіжної політики
облдержадміністрації
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7. П окращ ення якості 
надання соціальних 
послуг, соціального 
забезпечення осіб з 
інвалідністю  та осіб 
похилого віку

Забезпечення 
інформаційної 
доступності для осіб з 
порушенням зору та 
слуху

Підвищення 
кваліфікації 
спеціалістів, які
працюють з людьми, 
які мають порушення 
слуху

Створення умов для 
забезпечення осіб з 
інвалідністю якісними 
соціальними послугами

розміщення інформаційних 
матеріалів у 3MJ тощо_______
7.3.
дублювання
важливої
шрифтом

Запровадження
суспільно

інформації
Брайля,

аудіовізуальними засобами

7.5. Забезпечення доступу до 
послуг, зокрема, навчання 
спеціалістів органів
со ці а л ьн о го зах и сту,
представників ЦНАПів, 
освітніх та медичних установ 
навичкам жестової мови 
(1 особа/установа)

7.6. Створення та шдтримка 
розвитку транспортних
служб із перевезення осіб з 
інвалідністю та
впровадження європейських 
та міжнародних та 
державних стандартів
доступності транспортних 
послуг

Відповідно до ЗУ «Про соціальні послуги», 
розпорядження Голови обласної державної адміністрації 
від 14.12,2018 року «Про затвердження Стратегії 
розвитку системи надання соціальних послуг у 
Вінницькій області до 2023 року»:

У березні 2020 року розроблено та виготовлено 
таблички шрифтом Брайля з назвами кабінетів 
Департаменту соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації. ________________________________

У березні 2020 року спільно з громадською 
організацією молоді з обмеженими фізичними 
можливостями «Гармонія» проведено навчання 
спеціалістів органів соціального захисту населення та 
державних службовців навичкам жестової мови, в тому 
числі в режимі on-line.

Розпочато щорічний збір бажаючих спеціалістів 
органів соціального захисту населення, надавачів 
соціальних послуг, державних службовців навичкам 
жестової мови, в тому числі в режимі on-line. За 
результатами якого заплановано провести навчання 
групи (10 - 12 осіб) навичкам жестової мови.____________

Для покращення доступності послуг перевезення 
для осіб з інвалідністю та соціального забезпечення осіб 
з інвалідністю засобами реабілітації шляхом видачі їм в 
користування автомобілів, в якості засобу реабілітації, 
які надходять від закордонних благодійників, як 
гуманітарна допомога, забезпечено тимчасове 
користування огородженим асфальтованим
майданчиком (який є Складом гуманітарної допомоги та 
М итною зоною) для розміщення таких автомобілів до 
визнання їх обласною державною адміністрацією

Директор Департаменту
соціальної та  молодіжної політики
облдержадміністрації Світлана ЯРМОЛЕНКО



гуманітарною допомогою.
Заохочення, захист й 
забезпечення повного, 
рівного здійснення 
всіма особами з 
інвалідністю всіх прав

7.7. Популяризація положень 
конвенції ООН про права 
осіб з інвалідністю шляхом 
підвищення рівня 
поінформованості населення, 
представників органів
місцевого самоврядування, 
державної та виконавчої 
влади, депутатського
корпусу про потреби людей з 
інвалідністю, недопущення 
дискримінації за ознакою 
інвалідності серед населення

У червні 2019 року спільно з громадською 
організацією «Вінниця ДАУН СИНДРОМ» організовано 
та проведено фото-проєкт «Я хочу! Я  мрію! Я можу!».

За 2020 року спільно з громадською організацією 
«Вінниця ДАУН СИНДРОМ» реалізовано проект 
«Жити на рівних», спрямованого на створення 
«дорожньої карти» для дітей з особливим освітніми 
потребами, які не навчаються у спеціалізованих школах, 
для можливості їх підготовки до професійної занятості 
та впровадження в загальноосвітній процес.

У проекті брали участь 33 осіб, зокрема:
16 дітей (2 групи по 8 осіб), 13 викладачів 
( 8 - 3  м.Вінниці, 5 - 3  м.Київ) та 4 фахівця з 

Інклюзивно-ресурсного центру №1 ВМР.
Забезпечення 
доступності людей з 
інвалідністю до послуг 
об’єктів громадського 
призначення

7.8. Створення для людей з 
інвалідністю та
маломобільних груп
безперешкодного доступу, у 
тому числі до послуг у сфері 
освіти, праці, культури, 
туризму, фізичної культури, 
спорту, охорони здоров’я 
тощо

у  2019 році Департамент сприяв у проведенні 
Обласного огляду-конкурсу художньої самодіяльності 
вокального жанру Українського товариства УТОС.

Спільно з Вінницьким обласним осередком 
Всеукраїнської громадської організації «Українська 
спілка інвалідів - УСІ» проведено спортивні заходи для 
дітей та молоді з порушеннями ментального розвитку 
«Спеціальна Олімпіада».

Департамент сприяв у проведені заходів до 
М іжнародного дня сліпих.

У грудні 2019 року Департаментом організовано та 
проведено семінар-навчання «Дотримання прав осіб з 
інвалідністю в закладах системи соціального захисту 
населення» для керівників та працівників за участю 
представника Уповноваженого Верховної Ради з 
дотримання прав людини у місцях несвободи та 
процесуальних прав.

Також, спільно з громадською організацією

Директор Департаменту
соціальної та молодіяшої політики
облдержадміністрації Світлана ЯРМОЛЕНКО
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Створення 
безперешкодного 
доступу для
маломобільних груп 
населення до об’єктів 
соціальної та
інженерно- 
транспортної 
інфраструктури

Формування у
суспільства поваги до
потреб людеіі з 
інвалідністю

Надання населенню 
області якісних
соціальних послуг

7.10. Видання інформаційних 
та методичних матеріалів, 
виготовлення і розміщення 
соціальних роликів та 
реклами, проведення
інформаційної кампанії щодо 
доступності осіб з 
інвалідністю та інших 
маломобільних груп
населення до об’єктів 
соціальної та інженерно- 
транспортної інфраструктури
7.11. Проведення заходів до 
Міжнародного дня людей з 
інвалідністю

7.13. Системний моніторинг 
та оцінка діяльності 
територіальних центрів
соціального обслуговування 
та інших установ соціальної 
сфери із залученням 
інститутів громадського 
суспільства

«Соціальна хата рівних можливостей» організовано та 
проведено Інтерактивний фото-проєкт до міжнародного 
дня людей з інвалідністю «Я і місто!» _____

Департаментом виготовлено та розміщено соціальні 
ролики щодо реалізації Комплексної цільової програми 
соціального захисту населення Вінницької області на 
2019-2021 роки та стратегії державної політики з питань 
здорового та активного довголіття населення на період 
до 2022 року у Вінницькій області шляхом проведення 
інформаційної кампанії та реклами.

Департаментом спільно з громадською організацією 
«Всеукраїнське об’єднання осіб з інвалідністю «Група 
активної реабілітації» проведено конкурс розробки та 
виготовлення індивідуальних пристосувань для осіб з 
інвалідністю «Територія самостійного життя»__________

У 2019 році проведено моніторинг закладів системи 
соціальної сфери області -  Обласного пансіонату для 
осіб з інвалідністю та осіб похилого віку, Тиврівського 
обласного будинку-інтернату для осіб з інвалідністю та 
осіб похилого віку, 5 психоневрологічних будинків- 
інтернатів, 2 дитячих будинки-інтернати та З 
територіальних центрів соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг).

У 2020 році з метою визначення оцінки потреб дітей 
в закладах інституційного догляду та виховання дітей 
системи соціального захисту населення у березні 
здійснено моніторинговий візит до Ладижинського 
дитячого будинку-інтернату.__________________________

Директор Департамент>'
соціальної т а  молодіжної політики
облдержадміністрації Світлана ЯРМОЛЕНКО
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3 метою моніторингу діяльності закладів соціальної 
сфери в умовах карантину здійснено візити до 
Брацлавського психоневрологічного будинку-інтернату, 
Козятинського центру матері та дитини, Обласного 
центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю 
внаслідок інтелектуальшіх порушень, Тиврівського 
обласного будинку-інтернату для осіб з інвалідністю та 
осіб похилого віку, Антопільського 
психоневрологічного будинку-інтернату.

8. Підвищ ення  
кваліфікації 
працівників  
соціальної сфери, 
вивчення досвіду та 
кращ их практик  
інш их областей, 
країн у сфері 
соціального захисту 
населення

Покращення базових та 
фахових
компетентностей
працівників
працівників соціальної 
сфери

8.1. проведення 
професійних,
інформаційних, науково- 
практичних заходів, форумів 
3 обміну сучасними 
практиками для державних 
службовців, працівників та 
громадських організацій 
соціальної сфери області

Департамент спільно з громадською організацією 
«Асоціація захисту прав та допомоги людям з 
інвалідністю «Відкриті серця» організовано та 
проведено семінар «Соціальні майстерні -  альтернатива 
трудової зайнятості людей з важкими формами 
інвалідності».

Створення умов для 
підвищення
професійних знань 
спеціалістів. Пошук 
іноваційних форм 
роботи у соціальній 
сфері

8.2. Організація тематичних 
навчань керівників та 
працівників підвідомчих 
закладів та інших установ 
соціальної сфери щодо 
іноваційних методів, форм 
роботи в галузі соціального 
захисту, тощо

Організовано та проведено взаємний обмін 
професійним досвідом щодо надання соціальних послуг 
у Ясському повіті Республіки Румунія

Підвищення якості та 
ефективності надання 
соціальних послуг. 
Створення умов для 
підвищення 
професійної

8.4. Проведення навчальних 
семінарів, тренінгів, фокус- 
груп, воркшопів, тематичних 
занять та інших форм 
навчання з метою 
підвищення рівня

у  2019 році було організовано та проведено: 
семінар-нараду «Механізми визначення потреб 

населення у соціальних послугах. Аналіз та оцінка 
соціальних потреб населення»;

воркшоп «Організація роботи з людьми з 
інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень» в

Директор Департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації Світлана ЯРМОЛЕНКО
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компетентності та 
соціально-
професійного статусу 
спеціалістів та фахівців

професійних здібностей 
працівників та ефективності 
надання соціальних послуг

Обласному центрі комплексної реабілітації для осіб з 
інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень;

спільно з ГО «Центр Поділля-Соціум» проведено 
тренінгове навчання «Сучасні практики роботи з літніми 
людьми. Попередження емоційному та професійному 
вигоранню»;

Департаментом організовано та проведено 1 
Відкритого форуму з соціальної роботи «Вінниця - 
2019» за участю делегації Ясського повіту Республіки 
Румунія;

Форум «Безбар’єрність у житті людей з 
інвалідністю. Міфи та реальність»;

Навчання з професійної підготовки спеціалістів для 
впровадження послуги раннього втручання.

Відповідно до Конвенції ООН про права осіб з 
інвалідністю. Конвенції ООН про права дитини. Указ 
Президента України від 13.12.2016 року № 553 «Про 
заходи спрямовані на забезпечення додержання прав 
осіб з інвалідністю», ЗУ «Про соціальні послуги», 
розпорядження КМУ від 22.05.2019 року № 350-р 
«Деякі питання створення системи надання послуги 
раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, 
збереження її здоров’я та життя», розпорядження 
Голови обласної державної адміністрації від 14.12.2018 
року «Про затвердження Стратегії розвитку системи 
надання соціальних послуг у Вінницькій області до 2023 
року», від 18.06.2019 року № 453 «Про реалізацію у 
вінницькій області в 2019-2021 роках пілотного проекту 
«Створення системи надання послуги раннього 
вручання для забезпечення розвитку дитини, 
збереження ї'ї здоров’я та життя», від 28.01.2020 року № 
51 «Про внесення змін до розпорядження Голови 
обласної дерлсавної адміністрації від 18.06.2019 року

Директор Департаліенту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації Світлана ЯРМОЛЕНКО
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№ 453»:
У лютому;
- спільно з громадською організацією «Фундація 

суспільного розвитку» проведено робочі майстерні 
«Організація роботи та активного дозвілля з молоддю з 
інвалідністю внаслідок ментальних порушень» в 
Антопільському та Жмеринському психоневрологічних 
будинках-інтернатах;

- спільно з громадською організацією «Центр 
Поділля-Соціум» забезпечено проведення серії тренінгів 
«Попередження професійному та емоційному 
вигоранню працівників закладів соціальної сфери» в 
Обласному пансіонаті для осіб з інвалідністю та осіб 
похилого віку (Вороновицька філія), Брацлавському та 
Яришівському психоневрологічних будинках- 
інтернатах;

У березні;
- спільно з громадською організацією «Фундація 

суспільного розвитку» проведено навчання для 
працівників територіальних центрів соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) та центрів 
надання соціальних послуг «Розвиток професійних 
компетентностей у соціальних працівників та 
робітників» та онлайн-майстерні з виготовлення 
медичних масок за участі працівників комунальних 
закладів соціальної сфери області;

- спільно з громадською організацією «Соціально- 
Культурний простір» проведено воркшоп «Організація 
роботи та дозвілля з особами з Інвалідністю внаслідок 
ментальних порушень» у Брацлавському 
психоневрологічному будинку-інтернаті та Обласному 
центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю 
внаслідок інтелектуальних порушень;_______ ___________

Директор Департаменту
соціальної та  молодіжної політики
облдержадміністрації

Світлана ЯРМОЛЕНКО
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- СПІЛЬНО з Всеукраїнською громадською 
організацією осіб з інвалідністю користувачів 
психіатричної допомоги «ЮЗЕР»» проведено серію 
семінар-навчань, в тому числі в режимі on-line, для 
директорів та працівників закладів соціальної сфери 
області «Поліпшення якості соціальних послуг в

інституціях соціального захисту населення 
Вінницької області»;

спільно з громадською організацією «Асоціація 
захисту прав та допомоги людям з інвалідністю 
«Відкриті серця» проведено І, II, III, IV модулі навчання 
з метою впровадження послуги раннього втручання, в 
тому числі в режимі on-line._________________ _

Підвищення рівня 
знань з питань 
реалізації Конвенції 
прав людини з 
інваліідністю. 
Дотримання прав 
людей з інвалідністю в 
усіх сферах роботи 
органів місцевого 
самоврядування

8.5. Навчання представників 
органів місцевого
самоврядування та
об’єднаних територіальних 
громад
з питань реалізації Конвенції 
ООН про права осіб з 
інвалідністю

У 2019 році організовано та проведено серію 
семінар-навчань «Обговорення діяльності об’єднаної 
територіальної громади щодо соціальної підтримки 
населення та питань реалізації Конвенції ООН про права 
осіб з інвалідністю».

Спільно з громадською організацією «Фундація 
суспільного розвитку» проведено семінар «Розвиток 
соціальних послуг в об’єднаних територіальних 
громадах» для представників органів соціального 
захисту населення та об’єднаних територіальних 
громадах та робочу майстерню «Організація роботи та 
активного дозвілля з дітьми та молоддю з інвалідністю 
внаслідок ментальних порушень» у Стрижавському 
дитячому будинку-інтернаті.___________________________

Покращення умов 
догляду за людьми, які 
потребують сторонньої 
допомоги

8.6. Запровадження курсів з 
основ догляду за особами, 
які потребують сторонньої 
допомоги, для їх 
помічників/доглядальників, 
опікунів/піклувальників,_____

Відповідно до Конвенції ООН про права осіб з 
інвалідністю, Указу Президента України від 13.12.2016 
року № 553 «Про заходи спрямовані на забезпечення 
додержання прав осіб з інвалідністю», ЗУ «Про 
соціальні послуги», розпорядження Голови обласної 
державної адміністрації від 14.12.2018 року «Про

Директор Департамент}'-
соціальної та  молодіжної політики
облдержадміністрації Світлана ЯРМОЛЕНКО
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фізичних осіб, які надають
соціальні
послуги

затвердження Стратегії розвитку системи надання 
соціальних послуг у Вінницькій області до 2023 року»

У 2019 році з метою підвищення рівня професійних 
здібностей працівників закладів соціальної сфери та 
запровадження курсів з основ догляду за особами, які 
потребують сторонньої допомоги, на базі Обласного 
пансіонату для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку 
Департаментом організовано та проведено практичний 
семінар-навчання «Основи довготривалого догляду за 
людьми літнього віку» для молодшого медичного 
персоналу та соціальних працівників (робітників).

У 2020 році організовано та проведено семінар- 
навчання з професійної підготовки для працівників 
закладів системи соціального захисту населення 
«Основи довготривалого догляду за громадянами 
похилого віку та особами з інвалідністю», в якому взяли 
участь 35 осіб. ______________ _______ _

Підвишення 
престижності професії 
працівника соціальної 
сфери

8.7. Проведення заходів з 
нагоди Дня працівника 
соціальної сфери,
відзначення кращих
працівників галузі

Департаментом організовано та проведено 
Обласний конкурс серед працівників закладів соціальної 
сфери «Кращій соціальний працівник».

Організовано та проведено відзначення 
професійного свята -  День працівника соціальної сфери 
У країни.________________ ________ _____________________

9. Створення умов для 
роботи спостережних 
комісій області

Виконання завдань 
спостережних комісій 
області. Надання
допомоги у соціальній 
адаптації особам, які 
звільняються з місць 
позбавлення волі та 
здійснення контролю 
за дотриманням прав, 
основних свобод і

9.1. Організація роботи та 
проведення засідань
спостережних комісій

Постанова КМУ від 01.04.2004 року №  429 
«Положення про спостережні комісії», Спільний 
наказ Міністерства юстиції України, соціальної 
політики України, охорони здоров’я України, 
внутрішній справ України від 03.04.2018 року № 
974/5/467/609/280 «Про затвердження Порядку взаємодії 
установ виконання покарань, уповноважених органів з 
питань пробації та суб'єктів соціального патронажу під 
час підготовки до звільнення осіб, які відбувають 
покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі

Директор Департаменту
соціальної та  молодіжної політики
облдержадміністрації Світлана ЯРМОЛЕНКО
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законних інтересів 
засуджених осіб та 
осіб, звільнених від 
відбування покарання

Диреістор Департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації

на певний строк»,
У 2019 році організовано та проведено З засідання 

Обласної спостережної комісії, в тому числі розширене 
засідання спостережної комісії і відео селекторі та виїзні 
засідання до Вінницької виправної колонії № 81 та 
Ладижинської виправної колонії № 39.

У травні 2020 року організовано та проведено on
line - засідання Обласної спостережної комісії, 
проведено on-line зустріч з представниками 
новоутвореної структури у Міністерстві юстиції 
України -  Департаменту з питань виконання 
кримінальних покарань,

У жовтні 2020 року робочою групою у складі 
окремих представників Обласної спостережної комісії 
здійснено перевірку дотримання прав і законних 
інтересів засуджених, стан матеріально-побутового 
забезпечення засуджених та стан організації соціально- 
вріховної роботи у Ладижинській виправній колонії № 
39 та Могилів-Подільській виправній колонії
№ 114,

У листопаді 2020 року проведено on-line нараду 
робочої групи спостережної комісії за участю 
представників та засуджених громадян 
Крижопільського виправного центру № 113, фахівців 
обласного центру зайнятості та регіонального центру з 
надання БВПД, з метою сприяння соціальній адаптації 
осіб, що звільняють та наданні їм необхідної допомоги.

Організовано роботу спостережних комісій при 
районних державних адміністраціях щодо оновлення їх 
складу відповідно до змін адміністративно- 
територіального устрою Вінницької області.

Станом на 01.10.2021 року було проведено 
перевірку Літинської випраної колонії.

Світлана ЯРМОЛЕНКО
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10. А ктивізація людей 
похилого віку та осіб 
з інвалідністю , в то 
числі які
перебуваю ть у
закладах соціальної 
сф ери у культурно - 
дозвілеву діяльність  
у тому числі 
реалізація програми 
«А ктивне  
довголіття»

Директор Департамешу
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації

Дотримання прав, 
основних свобод і 
законних інтересів 
засуджених осіб,
звільнених відбування 
покарання

9.2. Відвідування установ 
виконання покарань,
вивчення стану матеріально-
пооутового 
санітарного 
засуджених 
праці та 
організації

та медико- 
забезпечення 

осіб, умов їх 
навчання, стан 

соціально-
виховної роооти

Забезпечення 
соціальної інтеграції 
людей похилого віку та 
осіб з інвалідністю у 
культурно-дозвілеву 
сферу області

10.1 Проведення
інформаційних, освітніх, 
культурно-мистецьких, 
рекреаційних та інших 
заходів за участю людей 
похилого віку та осіб з 
інвалідністю у суспільно- 
активну діяльність в тому 
числі у регіональному 
соціально-орієнтованому 
інноваційному престиж 
проекті «Від пасивності до 
пасіонарності»

Відповідно до ЗУ «Про соціальні послуги», 
розпорядження КМУ від 26.09.2018 року «688-р «Про 
затвердження плану заходів з реалізації Стратегії 
державної політики з питань здорового та активного 
довголіття населення на період до 2022 року», наказ 
міністерства соціальної політики України від 16.01.2018 
№ 46а «Про внесення змін до Методичних рекомендацій 
щодо організації культурно-дозвіллєвої діяльності для 
громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з 
інвалідністю в інтернатних закладах/установах системи 
соціального захисту населення», розпорядження Голови 
обласної державної адміністрації від 14,12.2018 року 
«Про затвердження Стратегії розвитку системи надання 
соціальних послуг у Вінницькій області до 2023 року», 
від 19.10.2018 року № 802 «Про затвердження плану 
заходів з реалізації Стратегії державної політики з 
питань здорового та активного довголіття населення на 
період до 2022 року»

У 2019 році організовано та проведено круглий стіл 
з ініціативною групою людей старшого віку «Активне 
довголіття як вимога часу». Продовжено реалізацію 
іноваційного престиж-проєкту «Від пасивності до 
пасіонарності». Проведено навчально-методичний 
семінар на тему «Підвищення рівня якості життя людей

Світлана ЯРМОЛЕНКО
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10.2. Діяльність арт- 
терапевтичних майстерень у 
відділеннях стаціонарного 
догляду установ соціальної 
сфери, проведення тренінгів 
та майстер-класів для 
працівників із залученням 
ГО та інших фахівців з 
виїздом на місця

похилого віку — справа всіх і кожного». Організовано 
міні-форуми «Якість життя людей поважного віку, їх 
соціальний статус — справа влади і суспільства» в яких
взяло участь понад 150 осіб.

З березня по вересень 2020 року реалізовано 
регіональний соцІально-орієнтований інноваційний 
престиж-проекту «Від пасивності до пасіонарності», в 
рамках якого проведено «круглі» столи за участю людей 
старшого віку та тренінгові заняття з організації 
волонтерської діяльності у Гайсинському, Піщанському 
та Тростянецькому районах, в яких взяли участь 45 осІо.

З метою запобігання поширенням гострої 
респіраторної хвороби СОУШ  -  19, спричиненої 
коронавірусом 5АЯ5-СоУ-2 у закладах та установах 
системи соціального захисту населення, у вересні 
жовтні 2020 року проведено інформаційно 
роз’яснювальну роботу щодо попередження 
захворювання на Соуісі- 19 у закладах та установах 
системи соціального захисту населення області

2019 році для резидентів Тиврівського будинку- 
інтернату геріатричного профілю та мешканців 
відділення стаціонарного догляду Територіального 
центру соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) Тиврівського району проведено навчально- 
розважальні заходи в рамках Програми «Активне 
довголіття».

Спільно з громадською організацією «Фундація 
суспільного розвитку» проведено інтелектуально- 
спортивний квест, в якому взяло участь понад .>0 осіб -  
мешканців Обласного пансіонату для осіб з інвалідністю 
та осіб похилого віку та пенсіонери, які проживають у 
Вінницькому та Калинівському районах. Також було 
організовано та п р о в е д е н о : _______________________

Директор Департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації
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- тематичні поїздки в Національний дендрологічний 
парк «Софіївка»; 
проведено «Ярмарок вакансій»; 
майстер-класи з Петреківського розпису; 
майстер-класи з бісероплетіння; 
майстер-класи з скандинавської ходьби; 
лекції з психології та правильного харчування; 
заняття фізкультурою на відкритому повітрі. 

Проведено серію арт-терапевтичних майстер-класів. 
Департаментом спільно з громадською організацією 

«Фундація суспільного розвитку» організовано та 
проведено тематичну екскурсію для дітей та молоді, які 
перебувають у Стрижавському дитячому будинку- 
інтернаті та у Вінницькому обласному центрі соціально- 
психологічної реабілітації дітей та молоді з 
функціональними обмеженнями «Обрій» до 
Клавдіївської фабрики ялинкових прикрас,

У 2020 році спільно з громадською організацією 
«Соціально-активна спільнота» проведено арт- 
терапевтичні майстерні у Брацлавському 
психоневрологічному будинку-інтернаті та Обласному 
центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю 
внаслідок інтелектуальних порушень

У червні спільно з громадською організацією 
«Фундація суспільного розвитку» організовано та 
проведено інтеграційні заходи для людей старшого віку 
та молоді «Єднання поколінь» у Тиврівському 
обласному будинку-інтернаті для осіб з інвалідністю та 
осіб похилого віку, територіальних центрах

соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) Гайсинського, Тростянецького, Іллінецького, 
Тиврівського районів.

Також цього року спільно з громадською

Директор Департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації Світлана ЯРМОЛЕНКО
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Директор Департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації

10,3. Проведення виїзних 
тематичних екскурсій та 
пізнавальних поїздок, різних 
форм відпочинку та дозвілля, 
заходів щодо розвитку та 
ведення здорового способу 
життя для людей похилого 
віку та людей з інвалідністю 
у тому числі обласного 
форуму для людей старщого 
віку "55+".

організацією «Фундація суспільного розвитку» 
проведено комплекс заходів «Активне довголіття як 
вимога часу» у Подільському зоопарку, в яких взяли 
участь 50 осіб старшого віку та дорослі-гх осіб з 
інвалідністю - мешканці Жмеринського та 
Брацлавського психоневрологічних будинків-інтернатів 
та клієнти територіальних центрів соціального 
обслуговування {надання соціальних послуг) 
м.Хмільник та Томашпільського району. Також^ в 
рамках зазначеного комплексу заходів проведено оп-ііпе 
майстер-клас з ниткографії для ЗО осіб -  мешканців 
Обласного пансіонату для осіб з інваліднютю та осіб 
похилого віку, територіальних центрів соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) м. Тульчин 
та Томашпільського району.

У травні 2019 року проведено дводенний Обласний 
форум для людей старшого віку «55+», в якому взяли 
участь 200 активних пенсіонерів з усієї області.

Департаментом спільно з громадською організацією 
«Фундація суспільного розвитку» для резидентів 
Обласного центру комплексної реабілітації для осіо з 
інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень^ та 
Обласного пансіонату для осіб похилого віку, 
Тиврівського будинку-інтернату геріатричного 
профілю, мешканців Жмеренського та Літинського 
районів проведено заходи з активного дозвілля для осіо 
з інвалідністю у Подільському зоопарку. Для осіо 
старшого віку, які проживають у Калинівському, 
Вінницькому, Літинському, Піщанському,
Чечельницькому, Барському та Шар горо дському 
районах організовано та проведено тематичну екскурсію 
до Свято-Троїцького Браїловського жіночого монастиря.

У вересні 2020 року Департаментом організовано та

Світлана ЯРМОЛЕНКО



21

Диреістор Департаменту
сошальної та молодіжної політики
облдержадміністрації

Збільшення кількості 
людей залучених до 
соціально-культурних 
заходів

Сприяння творчому 
самовираженню осіб з 
інвалідністю, 
заохочення людей 
даної категорії до 
активного способу 
життя

10.6 Організація та 
проведення заходів до 
Міжнародного дня людей 
похилого віку, у тому числі 
відкритого обласного
форуму «Вінниччина -  
область сприятлива для 
життя людей похилого віку»

10.7 Формування навичок 
самостійного і активного 
життя людей з інвалідністю у 
тому числі
через проведення
інклюзивних заходів, у тому 
числі таких, як «Ш кола 
самостійного життя». Танці 
без обмежень», «Руками 
створена краса», «Регбі на 
візках», тощо

проведено третій Обласний форум для людей старшого 
віку «55+», в якому протягом 2 днів взяли участь 200 
осіб з усієї області. Для учасників форуму, окрім 
спортивної естафети -  Обласної сеньйоріади -  2020, 
організовано та проведено різні активності та майстер- 
класи, _____________ _________________

У вересні 2020 року, з метою популяризації 
напряму активного довголіття та здорового старіння. 
Департаментом організовано та проведено фотовиставку 
до Міжнародного дня людей похилого віку, на якій 
представлені світлини людей старшого віку, які брали 
участь в різних активностях, організованих 
Департаментом,

У жовтні організовано та проведено семінар-нараду 
«Нові підходи до роботи з людьми похилого віку» 

для керівників закладів та установ соціальної сфери
Відповідно до ЗУ «Про соціальні послуги», наказу 

Міністерства соціальної політики України від 16.01.2018 
№ 46а «Про внесення змін до Методичних рекомендацій 
щодо організації культурно-дозвіллєвої діяльності для 
громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з 
інвалідністю в інтернатних закладах/установах системи 
соціального захисту населення», розпорядження Голови 
обласної державної адміністрації від 14,12.2018 року 
«Про затвердження Стратегії розвитку системи надання 
соціальних послуг у Вінницькій області до 2023 року».

У 2019 році Департаментом спільно з громадською 
організацією молоді з обмеженими фізичними 
можливостями «Гармонія» проведено інклюзивний 
наметовий табір «Школа самостійного життя», а  також 
організовано і проведено змагання з «Регбі на візках» за 
участю більше ЗО осіб з порушеннями опорно-рухового 
а п а р а т у ._______ _____________________ ___________ ____

Світлана ЯРМОЛЕНКО



22

П . Впровадження 
іноваційних 
соціальних послуг 
щ одо догляду і 
виховання дітей в

Створення умов для 
виховання дітей в 
сім’ях або в умовах 
максимально 
наближених до

Директор Департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації

11.1, Впровадження послуги 
«Тимчасового відпочинку» 
для батьків які доглядають за 
дітьми з комплексними 
порушеннями_______________

у  травні 2020 року спільно з Вінницьким обласним 
осередком Всеукраїнської громадської організації 
«Українська спілка інвалідів -  УСІ» розпочато

апробацію державного стандарту супроводу під час 
інклюзивного навчання у Вінницькій області, в рамках 
якої проведено теоретично-практичні тренінгові 
навчання для майбутніх асистентів дитини. Навчальний 
курс (60 годин) пройшло ІЗ осІб-майбутніх асистентів 
дитини, які працювали на базі зазначених вище 
навчальних закладів області. На початку навчального 
року учасниками апробації визначено індивідуальні 
потреби отримувачів соціальної послуги, а також 
складено Індивідуальні плани надання соціальної 
послуги супроводу під час інклюзивного навчання. Під 
час здійснення супроводу асистентам дитини та 
асистентам вчителів надаються послуги супервізії - як 
загального характеру, так і окремих гострих та 
проблемних питань, які виникають в процесі супроводу.

За результатами проведення апробації підготовлено 
пропозиції для доопрацювання проекту державного 
стандарту соціальної послуги супровід під час 
інклюзивного навчання Міністерству соціальної
політики України.

У листопаді, з метою формування навичок 
самостійного і активного життя людей з інвалідністю, 
проведено навчання основам самостійного життя для 
молоді з інвалідністю, в якому взяли участь ЗО осіб з 
різними формами інвалідності.

За результатами успішної апробації проекту 
Державного стандарту соціальної послуги тимчасового 
відпочинку для батьків або осіб, які їх замінюють, що 
здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю, що 
апробувався у Вінницькій області з 0~> грудня 2018 року

Світлана ЯРМОЛЕНКО



23

сім’ях  або в умовах 
максимально 
наближених до
сімейних

Сімеиних до 15 лютого 2019 року, продовжується надання 
зазначеної послуги у 2019 році.

У 2019 році проведено 15 заїздів для сімей, які 
виховують дітей з важкими формами інвалідності.

118 сімей скористались послугою тимчасового 
відпочинку із 20 районів та міст Вінницької області, з 
них 43 учасника -  на кріслах колісних._______________ _

2. Ан

№
з/п

апіз виконання показників та пояснення ш 

Показник

одо IX вик

Одиниця
виміру

Jнaнни

Джерело інформації
Затверджено
програмою

Виконано

Рівень 
виконання до 
затвердженого 
програмою (%)

І

1

П оказники продукту Програми 
К ількість заходів спрямованих на 
реінтеграцію  та адаптацію внутрішньо 
переміщ ених осіб, які перемістилися зі 
Сходу України та Криму у Вінницьку

шт.

Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

44 23 53 %

2

Кількість пільгових категорій громадян, 
які м аю ть право на забезпечення 
пільгового проїзду на міжміських 
внутріш ньо обласних маршрутах 
загального користування та користуються

осіб

Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації, 

Райдержадміністрації, міські ради міст 
обласного значення

159102 316388 199%

л

4

Кількість малозабезпечених верств 
населення, які опинилися у складних 
життєвріх обставинах та отримали 
грош ову підтримки

Кількість вдів працівників органів

осіб

осіб

Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації, 

Райдержадміністрації, міські ради міст 
обласного значення Обласний центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді
Департамент соціальної та молодіжної

6610

ЗО

14856

26

225 % 

87 %

Директор Департаменту
соціальної та  молохгіжної політики
облдержадміністрації
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внутрішніх справ області, які загинули при політики облдержадміністрації

5

Кількість осіб постраждалих п ід  час уч аст і 
у масових акціях громадського протесту в 
період 3 21 листопада 2013 року по 21 
лю того 2014 року та сімей загиблих 
(постраждалих.), які отримали соціальну

осіб

Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

39 84 215 %

6

підтримку __________
Кількість громадських організацій, які 
отримали фінансової підтримку з місцевих шт.

Департамент соціальної та молодіжної
політики, облдержадміністрації .54 53 98 «0

7

оюджетів _________
Кількість проведених конкурсів 3 
використанням механізму соціального шт.

Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації 18 12 67 %

8

Кількість виготовленого інформаційного 
продукту 3 питань соціального захисту 
населення для проведення

шт.

Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації, 

РайдержадмінІстрацІЇ, міські ради міст 
обласного значення

1470 2І87 і 49 %

9

Кількість керівників органів місцевого 
самоврядування, які пройшли навчання 
щ одо виконання функцій соціального 
захисту населення

осіб

Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації, 

РайдержадмінІстрацІЇ, міські ради міст 
обласного значення Обласний центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді

47 60 150 %

10
Кількість громадських організацій, що 
беруть активну участь у вирішені питань шт.

Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації 79 31 3 9 %

11

Кількість громадян охоплених 
соціальними послугами догляду вдома та 
стаціонарного догляду

осіб

Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації, 

РайдержадмінІстрацІЇ, міські ради міст 
обласного значення

33500 94507 282 %

12
К ількість служб супроводу незрячих шт.

Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації,

15 10 6 7 %

Директор Департаменту
соціальної т а  молодіжної політики
облдержадміністрації

Світлана ЯРМОЛЕНКО
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Райдержадміністрації, міські ради міст 
обласного значення

13

Кількість проведених навчань 3 метою 
вивчення жестовоі мови. шт.

Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації 

Обласний центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді

27 7 2 6 %

14

Кількість проведених заходів щодо 
популяризації Конвенції ООН про права 
осіб 3 інвалідністю

шт.

Департамент соціально! та молодіжної 
політики облдержадміністрації, 

Райдержадміністрації, міські ради міст 
обласного значення

42 20 4 8 %

15

Кількість заходів спрямованих на 
забезпечення державних стандартів 
доступності

шт.

Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації, 

Райдержадміністрації, міські ради міст 
обласного значення

ЗО И 3 7 %

16
Кількість інформаційних та методичних 
матеріалів, рекламних продуктів щодо шт.

Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації 46 20 43,5 %

17

Кількість працівників соціальної сфери, 
які пройшли навчання осіб

Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації, 

Райдержадміністрації, міські ради міст 
обласного значення

2750 2182 79 %

18

Кількість проведених засідань 
спостережних комісій шт.

Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації, 

Райдержадміністрації, міські ради міст 
обласного значення

120 84 7 0%

19

Кількість заходів спрямованих на 
активізацію людей похилого віку та осІо з 
інвалідністю

шт.

Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації, 

Райдержадміністрації, міські ради міст 
обласного значення

108 90 83 %

20

Кількість впроваджених інноваційних 
послуг щт.

Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації, 

Райдержадміністрації, міські ради міст 
обласного значення

165 63 3 8 %

Директор Департаменту
соціальної та  молодіжної політики
облдержадміністращї

Світлана ЯРМОЛЕНКО
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II

2

4

7

Показники ефективності Програми
Створення сприятливих умов для 
внутрішньо переміщених осіб, які 
перемістилися зі Сходу та Криму у 
Вінницьку область, шляхом проведення 
заходів спрямованих на соціальну 
адаптацію та інтеграцію, інформаційну 
обізнаність ________ _______ ________ _
Витрати на компенсацію за пільговий 
проїзд окремих пільгових категорій 
громадян пільговим проїздом на 
міжміських внутрішньо обласних 
маршрутах загального користування
Середній розмір виплати на надання 
грошової допомоги громадянам області, 
які тривалий час хворіють та у сім ях яких 
склалися (з незалежних від них причин) 
обставини, внаслідок яких вони 
потребують грошової допомоги
Середній розмір виплати на надання 
одноразової матеріальної допомоги сім'ям 
працівників органів внутрішніх справ 
області, які загинули при виконанні 
службових обов’язків
Забезпечення фінансової підтримки 
громадських об’єднань ветеранів та осіб з 
інвалідністю

шт.

тис, грн

В итрати на фінансування громадських 
об’єднань, що надають соціальні послуги з 
використання механізму соціального 
замовлення _________________________ _
Збільш ення витрат на виготовлення

Директор Департаменту
соціальної т а  молодіжної політики
облдержадміністрації

тис, грн

тис, грн

тис. грн

тис. грн

тис, фН

Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації, 

Райдержадміністрації, міські ради міст 
обласного значення

Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації, 

Райдержадміністрації, міські ради міст 
обласного значення

Вінницька обласна Рада

Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації, 

Райдержадміністрації, міські ради міст 
обласного значення

Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації, 

Райдержадміністрації, міські ради міст 
обласного значення ___ _

Департамент соціальної та молодіжної

44 23

43 735,6 18 796,859

1,6

1.0

4 020,0

1 600,0

165,0

53%

43 %

К6

1,0

100%

100%

1996,944

559,511

50%

35%

81 4 9 %

Світлана ЯРМОЛЕНКО
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інформаціі5них продуктів з питань 
соціального захисту населення

політики облдержадміністрації Обласний 
центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді

8
П итома вага керівників органів місцевого 
самоврядування, які пройшли навчання

% 61,9 95,2 154%

9

П итома вага осіб з інвалідністю залучених 
до виріш ення актуальних проблем в 
процесі співпраці громадських об’єднань, 
органів державної влади та місцевого 
самоврядування.

%

Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації, 

Райдержадміністрації, міські ради міст 
обласного значення

17 22 129%

10
П итома ваги осіб охоплених соціальними 
послугами догляду вдома та стаціонарного 
догляду

%
Департамент соціальної та молодіжної 

політики облдержадміністрації 100 100 100%

12

Середньорічні витрати на проведення 
навчань для спеціалістів органів 
соціального захисту, представників 
ЦНА.ПІВ освітніх та медичних установ 
навичкам жестової мови

тис. грн

Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації, 

Райдержадміністрації, міські ради міст 
обласного значення Обласний центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді

15,0 25,0 166 %

13

Середні витрати на один захід щодо 
популяризації положень Конвенції ООН 
про права осіб з інвалідністю

тис. грн

Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації, 

Райдержадміністрації, міські ради міст 
обласного значення

20,9 20,325 97 %

14

Середні витрати на один захід щодо 
доступності. тис. грн

Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації, 

Райдержадміністрації, міські ради міст 
обласного значення

17,8 12,02 67,5 %

15

П итом а вага осіб, що отримали 
інформацію  у питаннях створення 
доступного інклюзивного середовища

%

Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації, 

Райдержадміністрації, міські ради міст 
обласного значення

33 29 88 %

16
П итом а вага працівників, які пройшли 
навчання

%
Департамент соціальної та молодіжної 

політики облдержадміністрації.
72 44 61 %

Директор Департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадмі ністрації Світлана ЯРМОЛЕНКО
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РайдержадмінІстрацІЇ, міські ради міст 
обласного значення

17

Питома вага осіб, які отримали допомогу 
завдяки роботі спостережних комісій

%

Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації, 

РайдержадмінІстрацІЇ, міські ради міст 
обласного значення

2 2 100%

18

Середньорічна кількість осіб, що взяли 
участь у заходах спрямованих на 
активізації людей похилого віку та осіб з 
інвалідністю

осіб

Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

950 3545 373 %

Ш П оказн и ки  якості П рограм и

1

Рівень охоплення внутрішньо 
переміщених осіб, які перемістилися зі 
Сходу та Криму у Вінницьку область у 
заходах, спрямованих на соціал:ьну 
адаптацію  та інтеграцію, інформаційну 
обізнаність

%

Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації, 

РайдержадмінІстрацІЇ, міські ради міст 
обласного значення 75 50 67 %

2

Рівень забезпечення окремих пільгових 
категорій громадян пільговим проїздом на 
міжміських внутріщньо обласних 
марш рутах загального користування

%

Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

93 103,5 111 %

3 Рівень покращення життя громадян 
області, які отримали грошову допомогу % Департамент соціальної та молодіжної 

політики облдержадміністрації 11 10 91 %

4

Рівень покращення матеріального 
становищ а сімей працівників органів 
внутріш ніх справ області, які загинули при 
виконанні службових обов’язків

%

Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації, 

РайдержадмінІстрацІЇ, міські ради міст 
обласного значення

100 27 27 %

5 П ідвищ ення рівня потенціалу громадських 
організацій % Департамент соціальної та молодіжної 

політики облдержадміністрації
10,0 11 110 %

6

П ідвищ ення рівня задоволеності якістю 
надання соціальних послуг

%

Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації, 

РайдержадмінІстрацІЇ, міські ради міст 
обласного значення

87 80 9 2 %

Директор Департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації Світлана ЯРМОЛЕНКО



29

7

Збільшення кількості осіб обізнаних щодо 
питань соціального захисту населення

%

Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації, 

Райдержадміністрації, міські ради міст 
обласного значення Обласний центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді

34 29 85 %

8

Збільшення рівня знань посадових осіб 
щодо питань соціального захисту 
населення та надання соціальних послуг %

Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації, 

Райдержадміністрації, міські ради міст 
обласного значення

12 11 92 %

9

Підвищ ення рівня взаємодії органів 
державної влади, органів місцевого 
самоврядування з громадськими 
об’єднаннями осіб з інвалідністю

%

Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації, 

Райдержадміністрації, міські ради міст 
обласного значення

И 9 82%

10

Збільш ення кількості осіб, задоволених 
якістю послуг догляду вдома та 
стаціонарного догляду

%

Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації, 

Райдержадміністрації, міські ради міст 
обласного значення

94 87 93 %

11

Збільш ення кількості осіб, які отримують 
послуги супроводу %

Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації, 

Райдержадміністрації, міські ради міст 
обласного значення

18 11 61 %

12

П ідвищ ення рівня надання соціальних 
послуг особам з порушеннями слуху %

Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації, 

Райдержадміністрації, міські ради міст 
обласного значення

20 22 110%

13
П ідвищ ення рівня обізнаності населення 
про положення Конвенції ООН про права 
осіб 3 інвалідністю

%
Департамент соціальної та молодіжної 

політики облдержадміністрації 40 43 107%

14
П окращ ення рівня задоволеності 
населення щодо створення доступного 
середовищ а

%
Департамент соціальної та молодіжної 

політики облдержадміністрації 8 6 7 5%

15 Збільш ення рівня знань та умінь фахівців, % Департамент соціальної та молодіжної 90 87 9 7 %

Директор Департал'іенту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації Світлана ЯРМОЛЕНКО
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що пройш ли навчання політики облдержадміністрації, 
РайдержадмінІстрацІЇ, міські ради міст 

обласного значення

16

Підвищ ення рівня ефективності роботи 
спостережних комісій %

Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації, 

РайдержадмінІстрацІЇ, міські ради міст 
обласного значення

15 14 93 %

17
П ідвищ ення рівня активності та 
поінформованості осіб з інвалідністю та 
лю дей похилого віку

%
Департамент соціальної та молодіжної 

політики облдержадміністрації 25 18 72 %

18

Збільшення кількості послуг спрямованих 
на догляд  і виховання дітей в сім’ях або в 
умовах максимально наближених до 
сімейних

%

Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації Обласний 
центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді

9 8 8 9%

Директор Департамент}'-
соціальної та  молодіжної політики
облдержадміністрації Світлана ЯРМОЛЕНКО
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3. А н ал іти ч н и й  о п и со ви й  зв іт  щодо:
ЗЛ Д одаткових заходів, не передбачених програмою.
З а  час реалізації дії програм и Департаментом соціальної та молодіж ної політики облдержадміністрації додаткові заходи не проводились.

3.2 С тан у фінансування з описом запланованих та фактичних джерел і обсягів фінансування у відповідному періоді.
С таном  на 01 10.2021 року на реалізацію плану заходів П рограми у 2019-2021 роках з обласного бюджету передоачено , тис грн.,

фактично проф ш ансовано та  використано 53 045,36 тис грн., що становить 83 %  від обсягу коштів запланованих на 2019-2021 роки. Залишок

П ротягом^2019-2021 років  здійсню валась ф інансова підтримка 18 громадських організацій осіб з інвалідністю і ветеранів у Вінницькім

°° '" '^ ''н адан о  щ орічну матеріальну допомогу у 2019 році 7 особам які отримали тілесні уш кодження середньої (З особи) та  легкої тяжкості (4 
особи), у 202 0  році 40 членам сімей загиблих/постраждалих осіб під час участі у масових акціях громадського протесту у зв язку з річницею

подій н аМ ай д ан і 18-20 лю того 2014 року. . „
У квітн і 2020 року з м етою  забезпечення інформування населення Департаментом розроблено та  заоезпечено функціонування інтернет-

ресурсу  «STOP COVID -  19 С пільна протидія пош иренню  вірусу у В інницькій області».
З м етою  сприяння участі інститутів громадянського суспільства в соціально-економічному розвитку області, Департаментом у 2017-2019

роках надавалися соціальні послуги через механізм соціального замовлення за рахунок обласного бюджету. Вперш е, у 201У році

проведено конкурс н а тр и  соціальні послуги;
- консультування вагітних ВІЛ-позитивних жінок;
- денного  догляду за д ітьм и та  особами з інвалідністю;
- соціального супроводу/патронаж у осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі. ^
К онкурс на соціальне замовлення у 2020 році проведено відповідно до нового порядку, який був затверджений постановою  Кабінету 

М іністрів У країни 01 червня 2020 року № 450 "Деякі питання надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення , якии в свою  чергу 
розроблений згідно з Законом України «Про соціальні послуги», який набрав чинність 01 січня 2020 року одразу на 5 соціальних послуг, на які

з обласного  бю джету виділено більш е 500 тис. гри.:
- денного догляду за дітьм и та  особами з інвалідністю ,
- соц іального супроводу/патронаж у осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі.
- консультування вагітних ВІЛ-позитивних ж інок, . , ,
- консультування д ітей /осіб  з інвалідністю з числа студентів закладів вищ ої т а  фахової передвищ ої освіти і учнів закладів професійної

(проф есійно-технічної) освіти;
- п ідтрим ане прож ивання осіб з інвалідністю.

Директор Департаменту
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У 2021 році конкурс по соціальному замовлення було проведено на 4 соціальні послуги:
- денний догляд осіб з інвалідністю  старше 35 років;
- соц іальна адаптація звільнених з місць позбавлення волі;
- консультування дітей/осіб з інвалідністю з числа студентів закладів вищ ої та  фахової передвищої освіти і учнів закладів професійної 

(проф есійно-технічної) освіти;
- підтрим ане прож ивання осіб з інвалідністю.
На виконання розпорядж ення Голови облдержадміністрації від 18.06.2019 року №  453 «Про реалізацію  у Вінницькій області в 2019-2021 

роках  пілотного проекту «Створення системи надання послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров я 
т а  ж иття» у  ф у д н і 2019 року Департаментом організовано навчання з професійної підготовки спеціалістів для впровадження послуги раннього 
втручання в Інституті ранього втручання, м.Харків.

З м етою  створення цілісної, ефективної системи надання соціальних послуг в установах соціального захисту населення Вінницької 
області проведено низку заходів у співпраці з громадськими організаціями.

3.3 Р езультатів  реал ізац ії програми та порівняння фактичних значень індикаторів (показників) оцінки результативності 
реалізац ії плану заходів з їх  прогнозованим значенням у відповідному періоді

Г рош ову допомогу отримали 92 % малозабезпечених верств населення, які опинились в складних життєвих обставинах.
Б ільш е 80 % громадян охоплено соціальною послугою догляду вдома та  стаціонарного догляду.
Н авчання з підвищ ення кваліфікації пройшли працівники соціальної сфери понад 90 %.
Р івен ь  забезпечення окремих пільгових категорій громадян пільговим проїздом на міжміських, внутріш ньо-обласних маршрутах 

загального користування збільш илось до 70 %.
П ісля проведення опитування серед населення рівень задоволеністю  якістю надання соціальних послуг збільш ився до 92 %.
Р івень взаємодії органів держ авної влади, органів м ісцевого самоврядування з громадськими о б ’єднаннями осіб з інвалідністю 

підвищ ився до 91 %.
У п родовж  2019-2021 років підвищ ився рівень знань фахівців з надання соціальних послуг, а також  збільш илась кількість послуг 

сп рям ован их  на догляд і виховання дітей в сім ’ях або умовах наближених до сімейних.
В області створено розгалуж ену меру закладів та  установ комунальної форми власності (обласного, районного та  міського значення, в 

том у числі територіальних громад), належать до сфери управління органів соціального захисту населення, що надають соціальні послуги :
- 19 територіальн их  центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг),
- 39 ц ентр ів  надання соціальних послуг;
- 9 будинків-інтернатів для громадян похилого віку, осіб з інвалідністю  та  дітей з інвалідністю , психоневрологічних інтернатів;
- К ом унальний заклад «К озятинський обласний соціальний центр матері т а  дитини»;

Директор Департаменту 
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- Комунальний заклад «Вінницький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними 
обмеженнями «Обрій»,

- Комунальний заклад «О бласний комплексний центр надання соціальних послуг», в складі якого є відділення обліку бездомних громадян 
та в ідд ілення соціально-психологічної допомоги,

- В інницький соціальний центр соціальних служб.
Б  закладах надаються різні види соціальних послуг відповідно до Д ерж авних стандартів надання соціальних послуг, затвердженних 

М іністерством  соціальної політики України, а саме;
- Д огляд вдома,
- С таціонарний догляд;
- Д енний догляд;
- С оціальний супровід сімей та  осіб, які опинились в складних ж иттєвих обставинах,
- С оціальна адаптація
- С оціальна інтеграція т а  реінтеграція
- Консультування
- С оціальний супровід при працевлаш туванні на робочому місці
- П редставництво інтересів
- С оціальна профілактика
- Н атуральна допомога
- П ослуга фізичного супроводу осіб з інвалідністю з поруш енням зору
- Т им часовий відпочинок для батьків та  осіб, які їх заміняю ть, що здійсню ю ть догляд за дітьми з інвалідністю
Забезпечено координацію  місцевих «гарячих ліній» з питань соціального захисту населення та  соціальних послуг на рівні районів та  міст

обласного значення зі стаціонарними та  мобільними номерами телефонів.
Забезпечено координацію  забезпечення одиноких осіб похилого віку, осіб з інвалідністю  продуктовими наборами та  гарячими обідами.
~ Д оставлено  1 293 723 продуктових наборів (без наборів за  рахунок благодійної допомоги)
- Д оставлено  та  роздано 87 136 продуктових набори за рахунок благодійної допомоги (в т.ч. продуктові набори від мережі

«АТБ» - 17 841 шт.)
- Р оздан о  6 658 гарячих обідів за  кошти соціально-відповідального бізнесу.

3.4 П р о б л е м н и х  п и та н ь , зо вн іш н іх  та  вн у тр іш н іх  ф ак то р ів , щ о м ал и  в п л и в  н а  в и к о н а н н я  плану заходів  (з п о ясн ен н ям  п ри чи н и  
в и н и к н е н н я  п роблем н и х  п и т а н ь  та  п роп ози ц ії щодо ш л я х ів  їх  в и р іш ен н я).

“ трудн ощ і із залученням до проведення окремих заходів Програми громадян із віддалених громад,
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- відсутність належного фінансування місцевих програм та заходів розроблених органами соціального захисту населення 
райдерж адм ш істращ й, міських рад м іст обласного значення на виконання Програми, з метою  розширення соціальних гарантій

визначених категорій громадян,
- обм еж еність мож ливості транспортування осіб із віддалених населених пунктів для участі у заходах, г’Гіл/іп
- необхідність зміни концепції проведення заходів з урахуванням карантинних обмежень, спричинених пандемією СОУІ - -

Ш ляхи виріш ення: . ^
- передбачення на рівні бю дж етів територіальних громад коштів на реалізацію  місцевих програм та  заходів, розроолених у відповідності

- застос°уТання новітніх т а  сучасних технологій для оптимізації заходів з урахуванням карантинних обмежень, спричинених пандемією 

С 0 У Ю -1 9 ,
- підвищ ення рівня поінформованості про ДІЮ П рограми нових працівників на віддалених робочих місцях у територіальних громадах, у 

зв’я зк у  із процесом децентралізації.

3,5 В и сн овк и  та пропозиції щодо:

- впливу реалізації програми на динаміку основних показників соціально-економ ічного розвитку регіону;
Реалізація програми позитивно впливає на досягнення основних показників соціально-економічного розвитку.
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К о м п л е к с н о ї 
ц іл ьо в о ї' п р о гр а м  н 
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В іп и і іц ь к о ї  
о б л а с т і н а  2019- 
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Розд іл  1. 
З а б е зп е ч е їт я  
інтеграц ії, 
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адаптації, 
ін ф орм ування та 
захи сту  п ільгови х  
категор ій  
няга п кн чя  ІГГ ч
Розд іл  2. 
Забезпеченн я 

ПІ/16ГОВОГО п р о їзяу 
окрем их  категорії! 
громадвн/п.2.1. 
К о м п ен са ц ія  за 

п іл ьго ви й  про їзд 
окрем их  категорій
громадян на
м іж м іськи х
внутрішньо
обласних
м арш рутах
загальн ого
кори стуванн я
в ід повід но  до
розпор ядж ення
Г о л о ви
облдер ж адм ін істраи і 
і8 Ід и .0 4 ,2 0 І6  
року  К г  230 "П р о  
забезпечен ня 
п іл ьго во го  проїзду 
окрем и х  категорій 
гром адян"

Розд іл  З П ідтрим ка
м алозабезпечених 
вер ств  населення, 
я к і о п и н и л и сь  у 
ск'ладннх ЖНТГЄ8ИХ 
обставинах/ П .3 .1. 
Н ад ання грош ово ї 
я о п о м о п і 
громадянам  
област і, які 
тр и вал и й  час 
х во р ію ть  та  у  с ім 'ях  
яки х  с к л а л и с ь (з  
незалеж них  в іл  ннх 
п р и чи н ) обставин , 
внасл ід ок  яки х  
вони  по требую ть  
гр п ш о їю і д опом оги



Розділ 3.
Підтримка 
малозабезпечених 
верств населення, 
які опинились у
складних жітттсвих 
обставинах/ П  З 2 
-Іапання 
оаноразопоі 
матеріальної 
допомоги сім ’ям 
працівників органів 
внутрішніх справ та 
полі цейських 
Вінницької області, 
які загинули при 
виконанні 
службових 
обов'язків

’озділ 4. Соціальна 
підтримка сімеіі 
загиблих 
постраждалих) та 

осіб, які
постраждали під 
час участі у 
масових акціях 
громадського 
протесту в період з 
21 листопада 2013 
року по 21 лютого 
2014 року/П.“! 2 
Надання 
одноразової 
матеріальної 
допомоги сім’ям 
осіб, які загинули 
або померли 
внаслідок 
поранень, каліцтва, 
контузії чи інших 

коджеиь 
здоров'я,
одержаних під час 
участі у Революції 
Гідності та особам.

Розділ 4 Соціальна 
підтримка сімей 
загиблих
(постраждалих) та 
осіб, які
постраждали під 
час участі у 
масових акшях 
громадського 
протесту в період з 
21 листопада 2013 
року по 21 лютого 
2014
року/П.4.3Надання 
щорічної 
матеріальної 
допомоги членам 
сімей
загнблих/постражда 
лих осіб під час 
участі у масових 
акціях
громадського 
протесту у зв'язку з 
)ічннцею подій на 
Иайдані 18-20 
лютого 2014 року

^озділ Сприяння 
зозвитку 
громадянського 
суспільства/ П.5 І. 
Організація 
проведення 
конкурсу програм 
(проеісгів, заходів) 
для здійснення 
фінансової 
підтримки 
громадських 
об'єднань, що 
здійснюють свою 
діяльність 1 сфері 
соціального захисту 
населення



Розділ 5. Сприяння 
розвитку 
громадянського 
суспільства/ П.5.2. 
Надання фінансової 
п і дтр II м ки гро м адсь к 
им організаціям 
ветеранів, 
всеукраїнським 
громадським 
організаціям осіб з 
інвалідністю та їх 
спілкам. У Т О Гу  та 
УТО С у

Розді/5 5. Сприяння 
розвитку 
фомадянського 
суспільства/ П.5.3.
Залучення 
громадських 
організацій до 
надання соціальних 
послуг із 
иикорнстанням 
меканізму 
соціал ьного 
замовлення

•озділ 6. 
Налагодження 
ефеьггнвної системи 
надання соціальних 
послуг населенню 
Вінницької 
області/П.6 І . 
Забезпечення 
інформування 
населення про 
надання соціальних 
послуг, зокрема 
шляхом розробки 
та виготовлення 
інформаційних 
листів, проведення 
роз'яснювальної 
роботи щодо 
соціального захисту 
в області, утом у
ЧЇІСЛІ
запровадження
"війзннх
консул ьтати вних 
груп".
виготовлекння й 
транслюван ня

Розділ 6. 
Налагодження 
ефеетивної системи 
надання соціальних 
послуг населенню 
Вінницької 
областІ/П 6.2 
Підготовка 
керівників рад усіх 
)івнів до 

забезпечення 
функцій соціаьного 
захист)' населення.

тому чVIелі 
територіальних 
громад

Розділ 6.
1-І влагодження 
Є{|)Єктивно) системи 
надання соціальних 
послуг населенню 
бінницької 
області/П.6.3 
Удосконалення 
механізму взаємодії 
суб'єктів
регіональної 
політики, зокрема, 
залучення людей з 
інвалідністю до 
вирішення 
актуальних проблем

9



Розділ.7.
Покращення якості
надання соц іольм ич
послуг, соціального 

забезпечення осіб з 
інвалілністю та  осіб 
похилого віку/ 
П 7 .2. Розвиток 
служб супроводу 
Ііе^ряч

Р о з д іл .7 .

Покрашення якості 
надання соціальних 
послуг, соціального 
забезпечення осіб з 
Інналідкістю та осіб 
похилого віку/ 
П.7.3.
Запровадження
дублювання
суспільно важливоз
інформації
шрифтом БраГіля.
ауліовізуальинми
засобами

Розділ,7
Покращення якості 
надання соціальних 
послуг. coulajtbHoro 
забезпечення осіб з
інвалідністю та осіб 
похилого віку/
П 7,4
Забезпечення 
доступу до будівель 
соціального
значення шляом 
встановлення 
системи звукової 
(аьігації

ОЗДІЛ.7
Покрашення ЯКОСТІ 
надання соціальних 
послуг, соціального 
забезпечення осіб з 
нвалідністіота осіб 
похилого віку/
Л7.5 Забезпечення 
доступу до послуг, 
зокрема, навчания 
спеціалістів органів 
соціального 
захисту, 
представників 
Ц Н Л ііІв . освітніх тя 
медичних установ 
навичкам жестової 
мови

Розділ. 7.
Покращення якості 
надання соціальних 
ПОСЛУГ, соціального 
забезпечення осіб з 
інвалідністю та осіб 
похилого віку/
П 7.6 Створення та 
підтримка розвитку 
транспортних 
служб із
перевезення осіб з
інвалідністю та
впровадження
європейських та
міжнародних та
державних
стандартів
доступності
транспортних
послуг



Розяіл 7
Покращення якості 
надання соціальний 
послуг, соціального
забезпечення осіб з
інвалідністю та осіб 
похилого віку/
П.7.7
Популяризація
положень
конвениіі’і О О Н  про 
права осіб з 
інвалідні стіо 
шляхом
пілвишення рівня 
поінформованості
Розділ.7.
Покрашення якості 
надання соиіальніїх 
послуг, соціального 
забезпечення осіб з 
інвалідністю та осіб 
похилого ніку/
П  7.8 Створення 
для людей з 
інвалідністю та 
маломобільннх 
груп
безперешкодного 
доступу, у тому 
числі до послуг у 
сфері освіти, праці, 
культури, туризму, 
фізичної культури, 
спорту, охорони 
здоров’я тошо

Розділ.7.
Покрашення якості 
надання соціальних 
послуг, соціального 
забезпечення осіб з 
інвалідністю та осіб 
похилого віку/
П.7 9 Спрняня 
роботі обласного, 
районних (м іських) 
комітеїів 
забезпечення 
доступності люлей 
з інвалідіиістю та 
маломобільних 
груп населення до 
об5ектів соціальної 
та інженерно- 
транспортної 
нфраструктури

Розділ.7,
Покрашення якості 
надання соціальних 
послуг, соціального 
забезпечення осіб з 
нвалшністю та осіб 

похилого віку/
П.7.10. Видання 
нормаціііних та 

методичних 
матеріалів, 
виготовлення і 
зозміщснння 
соціальних роликів 
та реклами, 
проведення 
нформаціГіної 

кампанії иіодо 
доступності осіб з 
нвалідністю

Розділ 7
Покрашення якості 
надання соціальних 
послуг, соціального 
забезпечення осіб з 
нвалідністю та осіб 

похилого віку/
1 7  11 Проведення 
заходів до 
^Міжнародного дня 
людеП з 
нваліпністю



Розділ 7
Покрашення якості
надання соціальних
послуг, соціального 
забезпечення осіб з 
іноалідністю та осіб 
похилого віку/
П 7 12 Залучення 
позабюджетних 
коштів для 
покрашення 
діяльності 
інтернатних 
закладів та 
терпторіальиих 
центрів соціального 
обслугопувамня. 
інших усПінов
соціальної сфери, в 
т  ч організація 
навчаня з 
проектного 
менеджменту, 
фандрайзмнгу, тошо

Роіділ.7
Покрашення якосі'і 
надання соціальних 
послуг, соціального 
забезпечення осіб з 
інвалідністю та осіб 
похилого віку/
П.7 ІЗ  Системний 
моніторинг та 
оцінка діяльності 
терпторіал ьннх 
центрів соціального 
обслуговування та 
інших установ 
соціальної сфери із 
залучення 
інститутів 
громадянського 
суспільства

Розділ 8, 
Підвишеиия 
кваліфікації 
прациників 
соціальної сфери, 
вивчення досвіду та 
краших практик 
іншнх областей, 
країн у сфері 
соціального захисту 
насе^]ення/П 8 І 
Проведення 
професійних, 
інформаціПних, 
науково-
п р а т ічн и х  заходів.
форумів з обміну
сучасним»
практиками для
державних
службовців.
працівників та
громадських
організацій
соціальної сфери
області

У



Розділ 8
ПІД8ИиіЄ(ШЯ
кваліфікації 
прац&киків 

соціальної сфери, 
вивчення досвіду та 
кращих практик 
Інн]нх областей, 
країн у  сфері 
соціального захисту 
населеиня/П 8.2 
Організація
тематичнич 
навчань керівників 
та працівника 
підоідомчих 
закладів та інших 
установ соціальної 
сфери шодо 
нново цінних
метопі в. форм 
>оботи в галузі 
соціального захисту 
тошо

Р о зд іл  8 
Підвишення 
кваліфікації 
працвииків 
соціа;гьної сфери, 
вивчення досвіду та 
краших практик 
інших областей, 
країн у сфері 
соціального захисту 
населення/П.8 З 
^озвігток 
VI і ж  народного 
пар'гнерства в 
наданні послуги 
Університет 

третього віку" на 
засадах кращих 
практик

Розділ 8 
Підвишення 
кваліфікації 
працвии ків 
соціальної сфери, 
вивчення досвіду та 
краших практик 
інших областей, 
країн у сфері 
соціального захист^' 
населення/П.8 4. 
Іровеяення 
навчальних 
семінарів, тренінгів. 
фокус-груп. 
воркніопів, 
темаїичних занять 
та ІНШИХ форм 
навчання з метою 
підвищення рівня 
професійних 
здібностей 
праціоників та 
ефективності 
надання соціальних 
послуг

Розділ 8. 
Підвищення 
кваліфі кації 
працвииків 
соціальної сфери, 
вивчення досвіду та 
краших практик 
ніиич областей, 
країн у сфері 
соціального захистч 
населення/П 8 5 
Навмання 
представників 
органів місцевого 
самонрялування та 
об’єднаних 
теригоріальних 
громад
з пнтіїнь реалізації 
Конвенції ООН
про права осіб з 
інвалідністю

І



Розділ 8.
П іавчщення
кволіфккици
іірацвників 

соціальної сфері і, 
вивчення аоевіду та 
кращих практик 
інших обласіей, 
країн у ефері 
соціального захисту 
населення/П,8.6. 
Запровадження 
хурсіа з основ 
догляду за особами, 
які потребують 
сторонньої 
допомоги, для їх 
поміч ннків/доглядал
ьників.
опіку іпв/піхл увал ьн 
иків, фізичних осіб, 
які надають 
соціальні послуги

'озділ 8.
Іідвишенмя 
кваліфікації 
праиаників 
сошальноі сфери, 

вчення досвіду та 
кращих практик 
нших областей, 
країн у ефері 
соціального захнст>' 
населення/П 8 7 
Проведення заходів 
з нагоди Дня 
іраціаника 

еоціал ьної сфери, 
відзначення кращих 
працівників галузі

Розділ 0. Створеня 
умов для роботи 
спостережних 
комісій області/ 
П.9 І Організація 
роботи та 
проведення 
засідан ь 

постережннх
коміеіи

Розділ 9. Створеня 
умов для роботи 
с п остережи І 
комісій облаеі'і/
П.У 2 Відвідування 
уста>іов виконання 
покарань, вивчення 
стану матеріально- 
поб/тового та 
медико-санітарного 
забезпечення 
засуджених осіб, 
умов IX праш та 
навчання, стан 
організації 
сошальио* аиховної 
роботи



Розділ 10. 
ЛктіївІзяиІя людей 

илого оіку та 
осіб З
Інвалідністю, вт ч 

перебувають у 
закладах соціальною 
сфери у культурно* 
доз віл еву лі ял ьн іст ь 
у то м у  числі 
реалізація програми 
Активне 

ДОВГОЛІТТЯ"/п 10 І 
Проведення 
інформаційних. 
0С8ІТНІЧ, культурно- 
мистецьких, 
рекреаційних та 
інших заходів за 
участі людей 
похилого віку та 
осіб з інвалідністю 
у суспільно-активну 
діяльність

Розділ 10. 
Активізація людей 
похилого віку та 
осіб з
інвалідністю, вт.ч 
які перебувають у 
закладах с о ц іа л ьн о ї 

ри у культурно- 
Л05ВІЛЄВу діяльнісі ь 
у тому числі 
реалізація програми 
"Активне 
лов го літгя *7п. 10.2 
Л Іяльк ість арт- 
терапевтичнич 
майстерень у 
віпліленнях 
ста ціонарного 
догляду устаіюо
соціальної сфери, 
проведення 
тренінгів та 
маїїстер-класів для 
працівників із 
залученням ГО  та 
ініинх фахівців з 
виїздом на місця

Р о ш л  10. 
Активізація людей 
похилого віку та 
осіб з
іноалідкістю.вт.ч 
ЯКІ перебувають у 
закладах соціальної 
сфери у  культурно- 
дозвілеву діял ьністі. 
у  тому ЧИСЛІ 
реалізація програми 
"Акти 8 не 
довголіття ’/п 10 л 
Проведення 
виїзних тематичних 
екскурсій та 
пізнавальиик 
порядок, різних 
форм відпочинку та 
дозвілля, заходів 
щодо розвитку та 
ведення здорового 
способу життя для 
людей похилого 
віку та людей з 
інвалідністю у тому 
числі обласного



Розділ і о
Активізація людей 
похилого віку та 
осіб з
інвалідністю,вт.ч 
які перебувають у 
закладах соціальної 
сфери у культурно- 
лозвілеву діяльність 
у ю м у  числі 
реалізація гірофами 
'’Активне 
довголітгя"/п 10 6 
Організація та 
проведення заході ь 
ло Міжнародного 
дня людей 
почилого віку, у 
тому числі 
відкритого 
обласного форуму 
«Вінниччина - 
область сприятлива 
для життя людей 
почилого віку»

Розділ 10 
Лк'гииііація людеіі 
похилого віку та 
осіб з
інвалідністю.ет. ч. 
які перебувають у 
закладах соціальної 
сфери у культурно- 
Д038іл е ву дія л ьн іст ь 
у тому числі 
реалізація програми 
"Аетиаке 
дОьгіілІ*ітя"/п 10 7 
Формуианни 
иаоичок 
самостійного і 
aк■rи̂ н̂oг̂ > життя 
людей з
іньалідиістю у тому 
ЧИСЛІ через 
проведення 
інклюзивних 
заходів. V тому 
числі таких, як 
«Ш кола 
самостійного 
життя». Танці без

Розділ 1 І 
Впровадження 
інноваційних 
соціальних послуг 
щодо догляду і 
виховання дітей в 
сім'ях або в умовах 
максимально 
наближених до 
сімейних/ П ) 1.1 
Впровадження 
послуги 
"тимчасовою  
перепочинку' для 
батьків, які 
доглядають за 
дітьми з 
комплексними 
иоруиіеннями

Розліл 11 
Впротіаджения 
інноваційних 
соціальних послуг 
щодо догляду і 
виховання дітей 8 
сім'ях або ь умовах 
максимально 
иаближеннх до 
сімейних/ П І ) .2 
Впровадження 
соціально) послуги 
підтриманого 
прожи вання



Розділ 11. 
Впровадження 

ооаиійких
соціальних послуг 
щодо догляду і 
виховання дітей в 
сім'ях або в умовах 
максимально 
наближених до 
сімейних/ П. 11.4 
Перепідготовка 
спсіііплістів 
інтернатних 
установ в рамках 
трансформації 
з;і <ладів

Розділ 11. 
Впровадження 
иіііоьаиійних 
соціальних послуг 
шодо догляду І 
ізкхоиання дітей 8 
с ім 'ях  або в умовах 
максимально 
наближених до 
сімсГжих/ П.11.5. 
Перевірка (ггану 
виконання 
РсНоиал ьиого 
плану з 
реформування 
системи 
інституційного 
догляду та 
виховання дітей

Розділ 11. 
Впровадження 
ін нона цінних 
соціальних послуг 
щодо догляду і 
йихоьання дітей в 
сім'ях або в умовах 
макснмал ьно 
наближених до 
сімейних/ П  11.6. 
Проведення 
моніторингу та
аналізу реалізації 
Програми за участі 
експертів, 
фоиадських 
організацій,
:іокрема інстіпугиів
громадянського
суспільства

Л іір е к п о р  Д е п а р т а м е н т у
С в і т л і ш і ї  Я Р М О Л Е Н К О

Начальник управління гілануаания та розподілу фінансів Департамент)’ Олександр Д О ІЮ С Ь

Катерина Заболотна (0432) 32-72-М



П |і" V і.) іиі к (І гж І м І н м м кіім гі. і скч гі і і іі;і кіфоірнмм соїіііиіі.иоїл м̂игіт >іійсе.ісит( Пімиииьк іЛійі'М іиі 20(̂.2021 ромі («мМІП |>ік'к

Фіііянсуваїїня Комплексної иільової прогрями соціального іахисту населення Вінницької'обллсгі на 2(119-2021 роки 
(рішения 37 сесії обласної Ради  ̂скликання оіл 05 березня 2019 рокуЛ'« 750| ія  2020 рік

Обсяг коштів. 
псрсдблчсніїГі кя 

фінлисуьлнкя ЇЯХОДу 
згінно )  програмою

Обсяг коштш,
ГіСрСДбЛЧСІІІіЛ ІІЛ 

фііілнсушіния )ЛХОДІ& у 

ош повідному джерелі нл 
2020 рік 1 урпхупяшіям

1МІІ1

Фяктичіїо 
профІнлнсовлкс у 2020 

році

іСпсоьі Пкідлтк'и у  2020 
році

Крсдитирсьісл 
)лб0рґ0нпністі> у 2020 

роїіІ

ІЛЛІІШОКисвикоріїстг̂ниі:
ясигнувлнь

ПoslCнCl<мfl 
иіидо 

розбіжно стсЛ 
тл відхилень

/о

іСомплсксноТ 
ШЛЬОііОТ прогрями 
соиілльного захисту населення 
З Іііи и и ько Т  

облпсті нп 2019- 
2021 роки 
рішення 37 сссіТ 

обласної Ряди

Рохзм 1 
Забезпечення 
інтсгрлції. 
сошальної 
•тдаптаиіі, 
ж|юрм\ еання та 

ти ст>  пільгових 
категорій

Розділ 2 
Злбсіпсчсння 

ЛЬГОбОГО проїзд\' 
окрсмнч категорій 
громалнк/п.2 і 
Компенсація за 
пільгопнГі про'ш 
окрсмнч категорій 
грсма;і«н на 
міжміських
»Н>'ТріЦ|НЬО

обллсних
мариір>*і*ах
:ілглльного
корнс'лопннм
НІЛПОВІДНО дорОЛЮрНЛЖЄНН>4
Гопови
обдасржпдм і НІ стрл» 
її від 1^04.20(6 
рок\ Ку 230 "Про 
забсі печення 
пільгового проид\' 
окремич категорій 
гро\гаіян"

Ро ід Іл  З П ід тримка 

ма.чо^лбсзпсчснііх 

верств нлеслсннн. 

я к і оп инились  у
СКЛЛДНИХ Ж»ПТЄ0ИХ

обстлш н іах/ П .З. (. 

Надлннн грошовою

ЛОПОліОГИ

громадянам  області. 

чкі трииллин чле 

ЧвОркЮГЬ тл  V  е ім 'ях 

мк(і\ склались ( і  

ИСІПЛС/КННХ в іл  н и \  

прич и*0 обставин, 

випслідок яких  ооин 

потрсСліоть 

грош ово ї ДОПОМОГІ



Розд(л з 
ІІлтр іїмка

МЛЛОІ ІібСІіПС* ІСИНЧ

верств насслсхкя, 
які 0ПИК)ШСІ>> 
КЛЙДКИХ життєвих 

обстґівинлх/ П.12 
Наллніїм 
0дн0ра:]0&0і 
магср)Пльної 
допомоги с ім ’ям 
пр{іиівникІв органів 
вн\'трішніх справ та 
поліисГіськкч 
Зіннішькоі області.

іяш и ул ії при 
вихоїтнні 
сл>'жбовііх 
обов’хіків

Роіліл 4. Соціальна 
підтримка сімсй 
загиблих
; постражлалич) та 
ОСІО. хкі

постри ждали під 
іа с\ ‘ілсті у ч(псо8их 

акиїяч
гром<хіського 
прогссп  а період з 
21 лисгопада 2013 
^ок> пи 21 лютого 2014 |кж>'/П.4 г
Наданим
ОДНОрЛіОВОІ

матеріальної 
допомоги сім'мм 
осіб. ЯК1 і а п і т  ли 
або поперли

:лілок поранень, 
кал літна. конт\*лї

И ІНШИХ

шкоджснь
лаорои’я.
одержаних піл час 
ч'часті \ Рсволюиіі 
Гідності та особам,
Реалі л 4 СоиІа.іьи?! 
підтримка сімсй 
іагиблих
(постражлалих) та 
осіб. ЯкИ
постраллйли ПІЛ 

\'кістк у  масових
акціи\
громадського 
npoTccrv в період і  
2) ліістопала 2013 
роїл по 21 лютого 
2014
рок>/М 4 ЗНлааннк 
щорічної 
м;ітсрі:і.'іЬмої 
допомоги членам 
сімсії
J  а гибл их/пострлжла 
лих осіб піл члс 
>-часті S масових 
акиін\
громалсьісого 
прот«-г\ у  DP*«3K>'з 
річницею подіП на 
МаїЧдаиі 18-20 
лютого 2014 року
Розліл >. Сприяння 
роітггк)' 
громадянського 
сусп іл ьства/ П.5. і 
ОрглиііацІи 
пронс.існня 
коиклрсу програм 
(ироскпа, заходів) 
лля ідиіснення 
і|иі<аисі»іюі
IIUT|)(lN|KH іроміїлських 
об'єднань, шо 
іДіГісиїоють свою 
діяльність у  сфсрі 
сої (ІЛЛІ, ного за\ист> 
насслсіит



Роіді.1 5 Спрняннч
розоіітку
ГрО'Ш^іИСЬКОГО
с\*спілкстііа^ П 5.2 
НаДіїннн фшаисовоі 
пі дтр и\і кнгром але ь к 

орглікзаиінм 
встсрлміп. 
всс>краінським 
грома.;ським 
оргймЬлиіям осіб а 
інм.іілністю та IX 
спілкам УТОГута УTOĈ
Ро їл іл  5 СприннняpOJBИTK̂
гром.гіянськ'ого 
счхпілілтвл/ П 5.3 
Зллччсиня 
громадських 
орглиі иіііій до 
назлііин соціальних 
послуг п
ПИ>>*0|)ИСТПННЯМ

МСХСІНІ

соиіального
Jf»чoa1Ĉ n̂н

Розліл
Нплагплжсннм 
сфсьтииної системи 

кинсоиілльиих 
пос.і\т населенню 
В іїи т і іької 
о5лпсті/П.6.1 
ЗпОоіисчсиия 
інформування 
насслсиия про 
илликан соиіалі^нич 
пос.іч г, зокрема 
шляхом розробки 
тп иигоповлснин
Іім[кН>МІІЦІЙНИХ
листт. проведення

ЧСИЮВЛЛЬНОІ 
юСч>ТИ ЩОДО
сопілльного Jaxиc^ '̂ 

(ЮЛПСТІ. у тому
ЧИСЛІ

зя принадження ОИІІШ14
кокс>лі.тативних
груи".
виготоплскння й
тили инн
Роі;лл
Нал.ігоджсиия 
офск І з ІЯНОЇ системи 
на.ііііікч соціальнич 
пос.ічі ппселсиию

об.ластсШ.б 2 
ГІідіоюека 
к'сри'мнків рал усіх 
рішив ло 
зябе Іис‘Ієння 
«[ічньиіи соиіаьиого 

ияселения. 
том> числі

гсріпо|»а.'гьни\
фо.ма,!

ЬЛ.ІГІ'ЛЖСНН« 
С<|)Ск-ТиіИ<Оі сиетсми 
иадпммн спшальиих 

|\ ( плселеиию 
Вінницької 
обласіі^П.6.3. 
Удосконалення 
мс.чаииму взпсмоди 
с\б'скті» 
регіональної 
політики, зокрема. 
за,т» мсння .людей з 
інва.іпніетю ло 
тір)нісиня 
окт%а,и.«ич проблем

Розді.і 7
Покр.іпісиия мкості 

)ИІИ соишльиих 
послуг, сошлль ного 
іабопсчсиия осіб з

ИЯ іІ.ІііїСТТОТЙОСІб
почилого оік>/
П 7.2 Гозвігток 
служб ироводч



Рш ліл?
Пскрашсиии мкості 
надання сошпльнич 
послуг, соціального 
^пбсзпсчсння осіб з 
інвалідністю та осіб 
похилого зік\/
П 7.3.
Запровадження 
дч'блюнання 
С '̂СПІЛЬНО впжли&оі 
Інформації 
UIpифтo.̂ t Браііля, 
л удіові і\*ал ь н нм м засобами
Роиліл 7
Покрашення якості 
наданим соціальних 
посл)г. соціального 
злбсзпсчсикя осіб з 
Інвалідністю тс осіб 
почилого віку/ 
П.7.4.
Забезпечення 
дост>'п\ ло будівель СОЦІЛЛІ.ІСОГО
значеним шлном 
встоновлеккя
СНСТСМІ1 {ПукОПОЗ
нааігаші

Розділ ^
Покрашення якості 
надання соцілльтіич 
посл\г. соціального 
убезпечення осіб з 

іалілиіетю тл осіб
ПОХІІЛОІХ» Вік>/

П 7.5 ілбсупсчснин 
д о стлт  лопослх г. 
^окрсмл. НПВЧАННЯ 

спсиїа.пстів Органів 
соцш».»юго 
иачястч. 
прелсіавннків 
ЦН А п і» , осоітнІч тл 
медичних устлиоо 
навичкам жсетової 
.чюви

Розлл 7.
Покрашення якості 
илданнх соціальній 
послуг, соціального 
іабсзпучсннм осіб з 
ііиалілтстю то осіб 

похилого 8ІК)/
П 7.6. Створення та 
підтримка розвитку 
трлисиортнич 
служб Іі
ПСрСВСІСИИЯ осіб з 
інвалідністю та 
ниройа,ТА‘ення 
еоропеііськихта 
міжнародних та 
дсржлннич яидартіп 
досту п пості 
Транспортних 

посл\т

Роиіл 7
Покраиіення »кості 
надлий я соїшльиих
поел\т. соціального 
іабс^пс'існня осіб з 
інналідніспо та осіб 
почіпого віку/
П.7?
ПопчляршацІч 
положень конвенцій 
ООН про прпРч^осіб
з інвалідністю 
иі.іячом
підтиисиня рівня поіні|»0|>мооаності



Розділ. 7,
Покрои сени» якості 
надпиня соціальних 
послуг, соціального 
забезпечення осіб з 
іноалілнісло та осіб 
похіиіого віку/
П.7.Я. Створення 
для людей Э 
гнвалідніспо то
МПЛОМОбІЛЬКНХ Ф У  II

бс і переш кодкого
ЛОСТ\'П\. у  тому
ч нслі до послуг у 
а|)срІ освіти, праиі. ̂ЛІ>П’РН. 7>рИЗ\<> ,

Ь и ‘і кої культури, 
спорту, охорони 
іЛ0р0п‘н тощо.

Розділ, 7.
Покрощснші якості 
иадпііия сошапьних 
послах, соціального 
зпбсіпеченняосібз 
іннолідністю та осіб 
похилого 8ІК>'/ 
п.7.у. Спрнннм 
роботі обляеного, 
ранонннх (м іс ьки х ) 
комітеті Ü 
забезпечення 
дост^тіності людей з 
інволідініспо та 
моломобільиих груп 
нпсслсння до 
об5гктІь соцілльноі 
Tel інженерно* 
транспортної 
ілфр.іструкт^ри

Розділ. 7
ГІОКрЛШСНИЯ ЯКОСТІ
нлдпи)ія соціальних 
иос.і'г. соціального 
оябсзпсчсння оеіб з 
ніцплідиістто та оеіб 
похилого ВІК\/
п.7,10. В іш и н я
тормаиіннич та
.мстоличних
.'іатсрі.ілів,
ЙНГОТОВЛСИИЯ 1
розміїденння 
сошлльннх роликів 
та реклами,
їрОнСЛСННЯ
НіІ̂ОрчиїиІННО') 
кампанії щодо 
досі%'пностІ осіб з 
иііалІдністю

^зділ.7. 
Іокрашсння якості 
издания соціальних 

пое.ічт. сощального 
забезпечення осіб з 

лідністю та оеіб 
їлого иік>’/

1.7.11 Проведення 
заходів до 
v]iжиapoдlЮгo днн 
іюдсГі з 
нвалІдіистю

О̂іііл 7.
Іокрлиісння якості 
надання соціальних 

і\т, соціального 
забезпечення осіб з 
кзалілиістютаоеіб
похилого вікл/
ГІ.7 12 Зал>'чсння 
иозабкїД'жсти ич 
коштів для 
покрашення 
діяльності 
ігтсрн,ітних 

закладі в та 
тс)>і<торіаль>іих 
центрів соціального 
oбcлvгoвyDaиин, 
інших установ 
соціальної с4>ери, а 
т ч  організація 
иавчаин з 
проектного 
менеджмент^'.
‘|іанлрайзингч', тсшо



'оіаіл.7.
1 окрашених якості 
нлдлнкя соціальних 
іосл\т. соціального
ілбсзпсчсння осіб з 
нвплілиістю та осіб

ПОХІІІОГО віку/
*1.7.13 Систсмішй 
моніторинг та 
оцінка лі»льності 
тсріггоріальких 
иснірід соціального 
обслуговування та 
нших устоноа 

соцілл&ноі с(|)срн із
*ІСННЯ 

ПСТН*ПТІП
гро>і»иикського

спільствя

Розліл X.
ПІДРНІІІСННЯ

кваліфікації
ИрЛІІВІІНКІВ 

СОЦІЛЛЬНОІ С(}іСрН,

чсиня досвіду та 
кращих практик 
ІНШИХ областсн, 
країн у с(]ісрІ 
соціального захисту 
насслсмкя/П.8.І. 
Проосдсння 
нро<|юсгПшіх, 
інформаційних, 
наукооо*
пргікти'їмих заходів.
форчмів з обміич'
сч'іасничін
практиками п я
лержав^іих

слчхбоицІв.
прп ЦІ вник І в та
г|>омадськііх

організацій
соціальної с<|)сри
області

Розділ Н
ПіДПИШСННЯ 
кваліі|пкаци* 
праііаників 
соціальної сфери, 
внв'їсннн досвіду та 
крайніх практик 
»нцзі̂ х областей, 
країну с<[>срі 
соціального захистч* 
насслсния/П.$.2. 
організація . 

ітгінич 
іань керівників 

та працлінпків 
підвідомчих 
закладів та інших 
,'стаиов соціальної 
с(]ісри шодо 
н нова цінних 

методів, форм 
зоботн в гал>'іі 
оцІалькою захистч 

тошо

Р03.1ІЛ Я. 
Підшииснкя 

лі(|»ікашї
праипннків 
соціальної* сі|ісри,

чсних ДОСВІД)' та 
крашнх практик 
ІНШИХ областей, 
країн \ сфері 
соціального захисту' 
насслсиня/П.К.5. 
Розвиток 
міжнародного 
партнеретвА в 
«плани І послуги 
"Уніпсрситст 
т^іетього ВІК)'" на 
засадпх краших 
практик
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Роздм 9. Створснн 
.'М09 Д1« роботи 
спостсрсжмих 
комісій обллсті/
п.9.2. Відвідування
установ5ИК0ИЛННЯ 
покарань, єн вчення 
стлн\ матеріально* 
поб\тового та 
мсді 1 ко-с.іі 11тар ного 
і з б а  печення 
зпс\ джсних осіб, 

мов їх праці та 
навчання, стан 
ерга ніі^а ЦІЇ 
сош ал ь но* виховної 
зобот̂і
Розліп 10. 
Актнвізаиін людей 
похилого ВІК)'та 
осіб і
іивалідністю.вт.ч, 
які псрс5> ваіоть у 
ілкладах соціальної 
і|ісрн \ к> льт>рио- 

лозьілсв\' діяльність
ТО'Л числі 

реалізація профами 
'Активне 
повголітгя'7п.10.1 
Пронслсни« 
інформаційних, 
освігш ч. культ\’рно* 
миетсиьк'их. 

рск})саиіннііх та 
іи ііиіч за чолі 8 *іа 
у іа с т і людей 
почилого віку та 
осіб з ишалідиістю

е\хп і льи о-акп іьн у

інЛЬНІСть

о̂хаіл 10,
А кти  о І jam я людей 
похилого віку та 
oci6;j
іно<ілідністю,вт.ч, 

перебувають у 
закладах соціальної 
е^ісрну культ>'рмо* 
дозьілсвч діяльність 

TONC> числі
салівація профамн

7п 10.2 
Діялі.иістн лрт- 
гсрапевтичних 
маГісте»«иь> 
відаїлсниях 
стлиюнариого 
логлчлу установ 
соціальної с«1*сри, 
провслсння 
т р е н ін г ів  та 
майстср*клпсі0 длл 
ірацІвиикІв із 

за.'іучсиням Г О  та 
іиілпч фа.чівиіиз 
в и ш о м  на МІСЦЯ

Розділ 10.
Ак*тиві:іація лкаеи  
почилого віку* та 
ОСкб'З
іивалілністю.вт ч 

кі перебувають у 
закладах сошальної
еф ер ії у К\'ЛЬТ>Т)НО*
Л038^ЛCвV діяльність 

TO^t> ЧИСЛІ 

>еалізаці>( програми 
'Активне

довюлкття'/п. 10,3. 
Іроослсння виїзних 
тематичних 
ексх) рсійта 
пізнавлльиич 
п о ш о к . різиич 
фор VI кипочинку та 
доіиілля.'іахолів 
Уіоло розвитку та 
ведення їдорового 
способ' житт« для 
люлсй похилого 
иіку та людей з 
інзіалілиістю утом у 
числі обласного



‘охділ 10.
А»ггмоізацін людей 
почилого рік> та 
ОСкбЗ
ІНВЯЛІДНІСТЮ.8Т,‘І.

які псрсбувпють у 
іа  клада \ соціальної
С(|>СрИ у КЧ'ЛЬТуріЮ' 
лои вілеву л і я ЛЬНІСТЬ 
к'ТОМу ЧИСИ 
реалізація програми 
"А ш ів н с
Д0В1 олітг«"/п. ї О 6. 
Організлиін та 
проведення захоліо 
до Міжнародіїого 
дня людей
ПОХІІЛОГО В ІК ), у
ТОМ\' числі 
відкріггого 
обласного і[юр\л(у 

В інн иччи на  ~ 

область сприятлива 
для ЖІГ7ТЯ людей 
почилого віку»

Розліл 10. 
Активізація людей 
почилого ПІК) та 
осіб 1
тйоліди'стю.вт.ч,
мкі исрсбч'вають у 

ік.'їлдахсошальиоі 
\к\)и > ку льп-рно* 

aojRiflCBy лінльність 
TOMS числі 

реалізація програми 
Активне

ювг0л)тт>і7п 10.7 
Форм\апинн 
навп‘іок 
самостійного 1 
активного жігггя 
людей J
ншалідністю у  тому 
числі через
проведення 
інклюзивних 
JЛЧOДІB. у  ТОМ) 

і таких, як 
<Школа
ІПМОСТІИИОГО

ж їп тяй . Тянці бс;»

^озділ 11.
З провадження 
нноваційнігі 

соціальних послуг 
шодо ДОГЛЯД)* і 
вихованнн дітсГі в 
сім'ях або в умовах 
максимально 
наближених до 
сімсГіких/ ҐІ 11.1. 
Впровчтд^лінни 
послуги 
’тимчасового 
перепочннк)" для 
батьків. ЯКІ 
.іогляллють за 
дітьми з 
комплексни.чні 
пормнеиннми

озділ 11. 
впровадження 
II НОВІШІ mmx

сошаль>іих послуг
іи^лологляд> •
виховання дітей в 
с іиЧ х  або в умовах 
максимально 
наближ-еинх ло 
сімейиііх/ П. 11.2. 
Впровадження 
еоцілльної послуги 
підтриманого 
проживання

Розділ 11. 
Впровалження 
игювашйних 
'ошалі*них послуг 
иіодо ЛОГЛЯД) І 
вн.чования дітей в 

IX або в умовах 
чилксимально 
ііаближсиич до
сімсннігч/П 11.4. 
Псрспілі-отонка 
спеціалістів 
ил^риаттіч  
станове рамках 
тііаисіїюрмашї 
закладів

І і

!  і



ІЛІЛ І к.
іпроваджсння 
нновашйнпч 
соціальних посл) г 
щодо ЛОГЛЯД>' І
виховання дітей в 
сім'кх пбо вумоалх 
м а к с и м а л ь н о  

илближсіїих до 
їмсГініїх/ П 11.3 
Ясрсвірка стан)' 

в и к о н а н н я  

Регіонального 
плпиу'і 
р с ф о р м \ о ан к я  

с и с т ем и  
іи с т і т ш Л н о г о  

логлял> тй 
виховання дітей

Розділ 11. 
Впровадження 
іііноваиіГіиих 
соціальних посл>т 
шодо догляду І
ричовлння дітей в 
сім'кх або вумо&рх 
.іакеимально 
іабгтжсш іх до 
:імсйнич/ П  11 
Іроііслсния

моиїторино' та
аналізу реалізації 
Програми зпу-часті 
експерті п, 
громадських 
організацій, 
зокрема шст\п%“пив 
Громадянського 

с%*спілк.етва

/

Д иректор  Д еп а р та м ен ту
С в іт л а н а  Я І ’ М О . І Е И К О

Олександр Д О РО С Ь

Начальник управління планування та розполіл\ сІ>інаіісів Дcпapт.^мcн•l^

Кптсрннл Заболотна 3:-720‘>
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Розділ 3. 
Підтримка 
малозабезпечених 
верств населення, 
які опинились у 

складних ж н теви х  
обставинах/ П  З 2 
Надання 
одноразової 
матеріальної 
допомоги сім 'ям 
прлиівииків органів 
□нугрішиіх спрао та 
поліцейських 
Вінницької'області, 
які загинули при 
виконанні 
службоаих 
обов'язків

Розділ 4. Соціальна 
підтримка сімей 
загиблих
(постраждалих) та 
осіб, які
постраждали під 
час участі у 
масових акціях 
громадського 
протесту в пері од з 
21 листопада 2013 
ю к у  по 21 лютого 
2014 року/П4.2 
Надання 
одноразової 
матеріал ьноі 
допомоги сім’ям 
осіб, які загинули 
або померли 
внаслідок 
поранеііь, каліцтва, 
контузії чи інших 
ушкоджень 
здоров'я,
одержаних під час 
участі у Революції 
Гідіїості та особам.

Р о з д іл  4 Соціальна 
підтримка сімсй 
шгиблих
постраждалих) та 

осіб, які
постраждали під 
і8С участі у 

vacoвиx акціях 
іромадського 
ііротсст^ в період з 
2 1  листопада 2 0 1 3  

року по 21 лютого 
2 0 1 4

року/П 4 .3  Надання 
щорічної 
матеріал ьної 
допомоги членам 
сімен
запіб  л 11 х/постра хсда 

осіб під час 
участі у  масових 
акціях
громадського 
протесту у  зв 'язку з 
р ічн и ц ею  ПОДІЛ на 
Майдані 1 8 - 2 0

ЛЮТОГО 2 0 1 4  р о к у

Розділ 5 Сприяннн
розвитку
громадянського
суспільства/П. 5 І
Організація
проведення
кор»курсу програм
(просю-іс, заходів)
для здійснення
фінансової
підтримки
громадських
об'єднань, шо
здійснюють свою
діяльність у сфері
соціального захисту
населення



Р о з д іл  5  Сприяння 
розвитку 
громадянського 
суспільства/ П.5,2. 
Надання фінансово) 

п) дтрн м ки гр о м адсь к 
им організаціям 
ветеранів, 
всеукраїнським 
громадським 
організаціям осіб 7 
іішалідністю та їх 
спілкам. У Т О Гу та  
УТОСу.

Розділ 5. Сприяння
іозвіїтк'у
громадянського
іуспільства/ П.5.3

Залучення
громадських
орі анізаціГі до
надання соціальних
послуг із
використанням
механізму
соціального
замовлення

Розділ 6. 
Налагодження 
ефективної системи 
надання соціальних 
послуг населенню 
Вінницької 
обласгі/П.6.1 
Забезпечення 
інформування 
населення про 
надання соціальних 
послуг, зокрема 
шляхом розробки 
та виготовлення 
нформаиійнич 
истів. проведення 

юз’яснюннльної 
робо'іи ідоло 
соціального захисту 
в області, у  тому 
числі
запровадження
"ііиїзних
консультативних
груп'\
виготовлекння й 
траислюваиия

Розділ 6. 
Налагодження 
сфеїаивної системи 
надання соціальних 
послуг населенню 
Ві>іиицької 
області/П 6.2. 
Підготовка 
керівників рад усіх 
рівнів до 
забезпечення 
фуикиій соиіаьиого 
захисту населения, 
втом у числі 
теріггоріальних 
громад

Розділ 6.
І Іалагоджсння 
сфскі ивної системи 
надання соціальних 
послуг населенню 
(Зін инцької 
області/П, 6.^. 
Удосконалення 
механізму взаємодії 
суб'єктів 
зепональної 
політики, зокрема, 
залучення людеГі з 
нпаліднісгіо ло 
вирішення 
“истуальних проблем



Розділ.7.
Покрашення якості 
надання соціальних 
послуг, соціального 
забезпечення осіб з 

інвалідністю та осіб 
похилого віку/ 
П.7,2. Розвітток 
служб супроводу 
незрячих

Розділ.7.
Покращення ЯКОСТІ 
надання соціальних 
послуг, соціального 
забезпечення осіб з 
інвалідністю та осіб 
похилого віку/ 
П.7.3.
Запровадження
дублювання
:успільно аажливої
нформаціі

шрифтом Бранля,
аудіоііізуальниии
засобами

Розділ. 7
Покращення якості 
надання соціальних 
послуг, соціального 
забезпечення осіб з 
інвалідністю та осіб 
похилого віку/ 
П.7.4,
Зїібвзпечення 
доступу до будівель 
соціал ьноїх) 
значення ШЛЯОМ 

встановлення 
системи звуково)' 
іавігації

ОЗДІЛ.7.

Покращення якості 
надання соціальні» 
послуг, соціального 
забезпечення осіб з 
іішалідністю та осіб 
похилого віку/
П.7.5. Забезпечення 
доступу до послуг, 
зокрема, навчання 
спеціалістів органів 
соціального 
зах нсту, 
представників 
ЦНАпіа, освітніх та 
меличних установ 
іагінчкам жестової 
мови

Розділ.7.
Покращення якості 
надання соціальних 
послуг, соціального 
забезпечення осіб з 
інвалідністю та осіб 
похилого віку/
П.7,6. Створення та 
підтримка розвитку 
транспортних 
служб із
перевезення осіб з 
інвалідністю та 
вгірооаяження 
пропейських та 

міжнародних та 
державних 
стаидартіа 
доступності 
транспортннх 
послуг



Розділ 7,
Покрашення якості 
надання соціальних 
послуг, соціального 
забезпечення осіб з 

інвалідністю та осіб 
похилого віку/
П.7 7.
Популяризація
положень
конвенціїї О О Н  про 
прнва осіб з 
н вал їдкістю 

шляхом
підвищення рівня 
поінформованості
Розділ 7.
Покрашення якості 
надання соціальних 
послуг, соціального 
забезпечення осіб з 
інвалідністю та осіб 
похилого віку/
П  7.5 Створення 
для людей з 
нвалідністю та 

«аломобіл ьни\ 
груп
безперешкодного 
ю ступу. у  тому 
іислі до послугу 
:фері освіти, праці. 
;ультури. туризму, 
фізичної культури, 
спорту, охорони 
здоров'я тошо.

Розділ.7
Покрашення якості 
надання соціальних 
послуг, соціального 
забезпечення осіб з 
інвалідністю та осіб 
похилого віку/
П.7.9. Сприяня 
5оботі обласного. 
заГюиніїх (міських) 
комітетів 
забезпечення 
доступиостп людей 

іивалідіністю та 
маломобіл ьних 
1>ул населення до 

об.^ск'тів соціальної 
та інженерно- 
тра нспортноі 
інфраструктури

і’оіліл 7
Покрашення ЯКОСТІ 
надання соціальних 
поспуг, соціального 
забезпечення осіб з 
нвалідністю та осіб 

похилого віку/ 
1.7.10. Вішання 
нормаціПних та 
мстоличних 
матеріалів, 
виготовлення і 
розмішенння 
соціальних роликів 
та реклами, 
проведення 
інформаційіюї 
кампанії шодо 
доступності осіб з 
інвалідністю

Розділ 7
Пок-рашення якості 
надання соціальних 
послуг, соціального 
забезпечення осіб з 
інвалідністю та осіб 
похилого віку/
П  7 11 Проведення 
заходів до 
Міжнародного дня 
люлей з 
інвалідністю



Розділ 7
Покрашення якості 
надання соціальних 
послуг, соиіального 
забезпечення осіб з 
інвалідністю та осіб 
похилого віку/ 
П.7,12. Залучення 
позабюджетних 
коштів для 
покрашення
ДІЯЛЬНОСТІ
інтернатних 
закладів та 
територіальних 
иентріи соиіального 
обслугопування. 
Інших установ 
соціальної сфери, в 
т.ч організація 
наичаня з 
проектного 
менеджменту, 
|)анара!ізннгу. тощо

Розділ. 7
Покращення якості 
надання соціальнії.ч 
послуг, соціального 
забезпечення осіб з 
нвалідністю та осіб 
похилого віку/
П 7 І.' Системний 
моиіторингта 
зиіика діяльності 
територіальних 
центрів соиіального 
обслуговування та 
інших установ 
соціальної сфери із 
залучення 
иститутів 
П>о,иадянського 
суспільства

’озділ 8.
Підвищення 

кваліфікації 
праивників 
соціальної сфери, 
виичення досвіду та 
кращих практик 
інших областей, 
країн у сфері 
соціального захисту 
населення/П.8 1 
Проведення 
професійних. 
нформаиіГіннх, 
іа\ ково-
практнчніїх заходів, 
фору.мів з обміну 
сучасними 
практиками для 
лержавних 
службовців, 
працівників та 
роиадських 

організацій 
сокіальноі сфери 
ябласті



Розділ 8. 
Підвищення 
кваліфікації 
працвіїиків 
соціальної'сфери, 

вивчення лосвілу та 
кращих практик 
іншнх областей, 
країн у сфері 
соціального захисп' 
населення/П.8 2. 
Організація 
тематичних 
навчань керівників 
та працівників 
підвідомчих 
закладів та інших 
установ соціальної 
сфгри щоло 
иноааціїїних 

методів, форм 
роботи в галузі 
соціального захисту 
тощо

Розділ 8 
Підаишення 
кваліфі кації 
працвників 
сошальної сфери, 
вивчення досвіду та 
кращих практик 
нших областей, 

країн у сфері 
соціального захисту 
населения/П 8 З 
Розвиток 
міжнародного 
партнерства а 
паланні послуги 
"Університет 
третього віку" на 
засадах краших 
практик

І’озділ 8. 
Підвищення 
кеаліфі кації 
працвн нків 
соціальної сфери, 
висічення досвіду та 
кращих практик 
інших областей, 
країн у сфері 
соціального захисту 
населення/П.8 4. 
Проведення 
навчальних 
семінарів, тренінгів, 
фокус-груп. 
воркшопів. 
темати'ииїх занять 
та інших форм 
навчання з метою 
ишвишення рівня 
професійних 
здібностей 
працівників та 
ефективності 
падання соціальних 
послуг

’озділ 8 
Підвищення 
кваліфікації 
працвників 
соціальної сфери, 
іиінчсния досвіду та 
кращих практик 
інших oблaстx^й. 
країн у сфері 
соціального захисту 
населення/П.8 
Навчання 
представників 
орі-анів місцевого 
сямоврядуиання та 
об'єднаних 
тернторіал ьних 
ПНімая

пнь реалізації

КонвеїШ ІІ ООН 
про права осіб з 
інвалідністю



Розділ 8 
Підвищення 
кваліфікашї 
праивників 
соціальної сфери,

вивчення досвіду та
кращих практик 
нших областей, 
краї)! у  сфері 
соціального захисту 
населення/П 8 Ь 
Запровадження 
курсів з основ 
логляду за особами 
які потребують 
сторонньої 
допомоги, для іх 
помічників/логлядал 
ьии кі в,
опіку'нів/піклуаальн 
иків, фізичних осіб, 
які надають 
соціальні послуги

і’озділ 8 
Підвищення 
кваліфі каціі 
працвників 
соціальної сфери, 
вивчення досвілута 
кращих практик 
нших областеіі, 
країн у сфері 
соціального захисту 
иаселсння/Л 8 7 
Проведення заходів 
) иап'ли Лмя 
працівника 
соціальної сфери, 
відзначення краших 
працівників галузі

Розділ 9 Створеня 
умов для роботи 
спостережних 
коміснЧ області/
П Ч І Організація 
роооіи та 
проведення 
засідань 
споегерсжних
КОМІСІЙ

Розділ 9 Створеня 
умов для роботи 
спостережних 
комісій області/ 
п  о.2 Відвідування 
установ виконання 
покарань, вивчення 
стану матеріально- 
побутового та 
медико-санітарного 
забезпечення 
засуджених осіб, 
умов IX праці та 
навчання, стан 
організації 
сопіал ьно-виховної 
робої и



Розділ 10. 
Активізаигя людей 
похилого віку та 
осіб з
інвалідністю, вт.ч. 
які перебувають у 
закладах соціальної 
сфери у культурно- 
лозвілеву діяльність 
уто м у  числі 
реалізація програми 
"Активне 
довголіггя"/л 10.1 
Проведення 
інформаиіПних, 
освітніх, к-ультурно- 
мистецьких, 
рекреаціГіни.ч та 
інших заходів за 
участі людеГі 
по.чилого віку та 
осіб з інвалідністю 
у суспільно-активну 
діяльність

Розділ 10 
Активізація людеЛ 
похилого віку та 
осіб з
нвалідністю,9т ч 
1КІ перебуваютьу 
закладах соціальної 
сфери у культурно- 
дозеілеву діяльність 
у  тому 'ІНСЛІ 
зеалізація програми 
Активне

доиголітгя'Уп. 10.2 
Д іяльність арт- 
терапевтичних 
майстерень у 
шлділеннях 
стаціонарного 
доі ляду установ 
соціальної сфери, 
проведення 
тренінпв та 
майстер-класів для 
працівників із 
залученням ГО  та 
иших фахівців з 

виїздом на місця

'о;іділ 10
Активізація люлеГі 
по.чилого віку та 
осіб з
інвалілністю.вт.ч 

перебувають у 
закладах соціальної 
сфери у  культурно- 
дозвілеву діяльність 
у тому числі 
реалізація програми 
Активне

до0голіття'7п. 10.3 
Проведення 
виїзних тематичніїх 
екскурсій та 
пізнавальних 
поїздок, різних

відпочинку тд 
яочпілля. заходів 
шодо розвитку та 
ведення здорового 
способу життя для 
люлеГі похилого 
іііку та людей з 
іііпаліаністю у ТОМУ 
ЧИСЛІ обласного

С я .



Розділ 10 
Активізація люлеЛ 
похилого вж ута

іииалідністю.вт.ч 

які перебувають у 
закладах соціальної 
сфери у культурно- 
дозвілеву діяльність 
у тому числі 
реалізація профами 
"Активне 
довголіття7п. 10 6 
Організація та 
проведення заходів 
до Міжнародного 
дня людей 
похилого ВІК'у, у 
тому числі 
відкритого 
обласного форуму 
“ ВІнниччнна - 
область сприятлива 
для життя людей 
похилого віку»

Розліл 10
Активізація люлен 
похилого віку та 
осіб з
інвалідністю, вт. ч 
які перебувають у 
заклалах соціально 
сфери у культурно- 
дозвілеву ЛІЯЛЬНІСТі 

уто м у  числі 
реалізація програмі 
Активне 

ДОвголіття’Уп 10.7 
Формування 
навичок 
самостійного і 
активного життя 
людей з
інвалілністіо у том\ 
числі через 
ироведеиия 
нкліознвних 

захолів, у  тому 
ніслі таких, як 
іШкола 
:амостійного 
життя». Танці без

Розділ і і 
Впровадження 
нноваціїіиих 

соціальних послуг 
шодо догляду і 
виховання літей в 

я\або  8 умовах 
максимально 
наближених до 
сімейних/ П. 11.1 
Впровадження 
послуги 
"тимчасового 
перепочинк-у" для 
батьків, які 
доглядають за 
дітьми з 
комплексними 
порушеннями

'ОІЯГЛ І І 

впровадження 
ннонаційних 

соціальних послуг 
шоао догляду і 
вичоаання дітей в 
с ім 'я х  або в умова.\ 
максимально 
наї'лиж-еніїх до 
сімейних/ П  11 2 
Впровадження 
соціальної послуги 
пілгриманого 
приживання



Роїд іл 11
Вгроьадженмя
інііонаиіГжііх

шоло логляду і 

виуовання дітей в 
Сім'ях або в умовах 
максимально 
наближених ло 
сімейних/ П  П  .4 
Перепідготовка 
спеціалістів 
інтернатних 
усіанов в рамках 
трансформації 
закладів

Розділ 11 
Зпровадженіїя
тю паційннх
ю ц іальн их  послуг 

шодо логляду і 
виховання дітей в 
сім’яч або II умовах 
^ акси м ал  ьно 
маплнженич до 
сімейних/ П і І 5 

Перевірка стану 
конання 

Репонального 
плану з 
реформу ваїшя 
Систсм ії 

інсгитуціПіціго
ДО! ляду га 

коваиия літеїі

Роіділ І І 
Впрсвалження 
інноваційних 
соціальних послуг 
шоло догляду і 
виховання дітей в 
с ім ’я х  або в умовах 
максимал ьно 
наближених до 
сімейних/ П. 11 6. 
Прнаоаення 
моніторингу та 
йніїлпу реалізації 
Програми за участі 
експорті в. 
громалськич 
оріанізацій. 
зокрема інститутиів 
громадянського 
суспільства

Д іі)іе іо-о р  Д е п а р т а м е н т у

С . 'и п л а їїа  Я І 'М О . ' І Е Н К 'О

Начальник управління планування та розпол.лу фінансів Депаргамені\

Олексанлр ДОРОСІ»

Катерина Заболоін і (04.'2)



Аналітична довідка
до проекту рішення обласної Ради «Про виконання рішення 37 сесії 

обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року № 750 «Про
затвердження Комплексної цільової програми соціального захисту 

населення Вінницької області за 2019-2021 роки»

М етою П рограми є підвищення рівня життя вразливих та соціально 
незахищених верств населення шляхом їх соціальної підтримки, надання 
ЯКІСНИХ соціальних послуг, створен^тя безбар^єрного середовищ а для осіб з 
інвалідністю та інщих маломобільних груп населення; здійснення конкретних 
заходів, спрямованих на забезпечення права кожного ф ом адянина на достатній 
життєвий рівень, надання адресної підтримки незахищеним верствам 
населення, зал}л^їення до співробітництва з органами виконавчої влади 
громадських організацій та благодійних фондів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість.

Ухвалення Програми забезпечило ефективне розв’язання соціальних 
проблем мешканців Вінницької області, оскільки застосовується до їх 
вирішення принципи системності та адресності.

Виріш ення питань соціального захисту населення відбувається завдяки 
соціальній підтримці шляхом реалізації комплексу взаємопов’язаних заходів 
структурними підрозділами обласної державної адміністрації, міськими радами, 
міст обласного значення, районними державними адміністраціями, 
громадськими та благодійними організаціями, за рахунок обласного, та 
районного, міського, селищного, сільського бюджетів.

 ̂ Виконання передбачених цією Програмою заходів дозволило зменшити 
соціальну напругу, позитивно впливає на матеріальний стан громадян, які 
перебувають в складних життєвих обставинах.

Програма передбачала здійснення низки заходів, скерованих на реалізацію 
державної соціальної політики в області. Основними завданнями було;

- вирішення невідкладних питань організаційно-правового та 
інформаційного забезпечення, матеріально-технічного, соціально- 
побутового обслуговування людей з інвалідністю та малозабезпечених 
громадян області;

- надання якісних соціальних послуг;
здійснення конкретних заходів, спрямованих на забезпечення прав 
кожного громадянина на достатній життєвий рівень;

- надання адресної підтримки незахищеним верствам населення;
- створення умов для безперешкодного доступу до об ’єктів соціальної 

інфраструктури та інтеграції осіб з інвалідністю.
За результатами виконання заходів Програми досягнуто певних зрушень у 

реалізації державної соціальної політики в області, охоплено максимальне коло 
малозабезпечених верств населення заходами соціальної підтримки та 
соціальної адаптації, шляхом додержання державних соціальних гарантій і 
впроваджено додаткових регіональних форм адресної підтримки, спільної 
координації наявних ресзфсів.



Станом на 01.10.2021 року на реалізацію плану заходів Програми у 2019- 
2021 роках з обласного бюджету передбачено 64 117,90 тис гри., оактично 
профінансовано та  використано 53 045,36 тис грн, що становить 83 % від 
обсягу коштів запланованих на 2019-2021 роки. Залиш ок 11 072,54 тис грн.

Протягом 2019-2021 років здійснювалась фінансова підтримка 18 
громадських організацій осіб з інвалідністю і ветеранів у Вінницькій області. 

Надано щорічну матеріальну допомогу у 2019 році 7 особам які отримали 
тілесні уш кодження середньої (З особи) та легкої тяжкості (4 особи), у 
2020 році 40 членам сімей загиблих/постраждалих осіб під час участі у масових 
акціях громадського протесту у зв ’язку з річницею подій на Майдані 18-20 
лютого 2014 року.

У К В ІТН І 2020 року з метою забезпечення інформування населення 
Департаментом розроолено та забезпечено оункцю нування інтернет-ресурсу 
«STOP C0V1D -  19 Спільна протидія поширенню вірусу у Вінницькій області».

З метою сприяння участі інститутів громадянського суспільства в 
соціально-економічному розвитку області. Департаментом у 2017-2019 роках 
надавалися соціальні послуги через механізм соціального замовлення за 
рахунок обласного бюджету. Вперше, у 2019 році проведено конкурс на три 
соціальні послуги:

- консультування вагітних ВІЛ-позитивних жінок;
- денного догляду за дітьми та особами з інвалідністю;
- соціального супроводу/патронажу осіб, які звільнилися з місць

позбавлення волі.
Конкурс на соціальне замовлення у 2020 році проведено відповідно до 

нового порядку, який був затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України 01 червня 2020 року №450 "Деякі питання надання соціальних послуг 
шляхом соціального замовлення”, який в свою чергу розроблений згідно з 
Законом України «Про соціальні послуги», який набрав чинність 01 січня 2020 
року одразу на 5 соціальних послуг, на які з обласного бюджету виділено 
більше 500 тис. грн.:

- денного догляду за дітьми та особами з інвалідністю;
- соціального супроводу/патронажу осіб, які звільнилися з місць 

позбавлення волі.
- консультування вагітних ВІЛ-позитивних жінок;
- консультування дітей/осіб з інвалідністю з числа студентів закладів 

вищої та фахової передвищ ої освіти і учнів закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти;
підтримане проживання осіб з інвалідністю.

У 2021 році конкурс по соціальному замовлення було проведено на 4 
соціальні послуги:

- денний догляд осіб з інвалідністю старше 35 років; 
соціальна адаптація звільнених з місць позбавлення волі;

- консультування дітей/осіб з інвалідністю з числа студентів закладів вищої 
та фахової передвищої освіти і учнів закладів професійної (професійно- 
технічної) освіти;



- підтримане проживання осю з інвалідністю.
На виконання розпорядження Голови облдержадміністрації від 18.06.2019 

року № 453 «Про реалізацію у Вінницькій області в 2019-202] роках пілотного 
проекту «Створення системи надання послуги раннього втручання для 
забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя» у грудні 2019 
року Департаментом організовано навчання з професійної підготовки 
спеціалістів для впровадження послуги раннього втручання в Інституті ранього 
втручання, м.Харків.

З метою створення цілісної, ефективної системи надання соціальних 
послуг в установах соціального захисту населення Вінницької області 
проведено низку заходів у співпраці з громадськими організаціями.

Гроиюву допомогу отримали 92 % малозабезпечених верств населення, які 
опинились в складних життєвих обставинах.

Більше 80 % громадян охоплено соціальною послугою догляду вдома та 
стаціоьтарного догляду.

Навчання з підвиоіення кваліфікації пройшли працівники соціальної сфери 
понад 90 %.

Рівень забезпечення окремих пільгових категорій громадян пільговим 
проїздолт на міжміських, внутрішньо-обласних маршрутах загального 
користування збільш илось до 70 %.

Після проведення опитування серед населення рівень задоволеністю 
якістю палання соціальних послуг збільшився до 92 %.

Рівстть взаємодії органів державної влади, органів місцевого 
самоврядуваггня з громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю підвиидився 
до 91 %.

Упродовж 2019-2021 років підвищився рівень знань фахівців з надання 
соціальних послуг, а також збільшилась кількість послуг спрямованих на 
догляд і вітховання дітей в с ім ’ях або умовах наближених до сімейних.

Дирекі ор Департаменту  
соціальної та молодіжної політики
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