
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №523 

20 грудня 2017 р. 27 сесія 7 скликання

Про внесення змін та доповнень до рішення 7 сесії обласної Ради 7
скликання від ЗО червня 2016 року № 124 «Про Комплексну цільову 

програму соціального захисту населення Вінницької області на 2016-2018
роки»

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 
грудня 2016 року № 1073-р «Про затвердження плану заходів з виконання 
рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН 
з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції 
ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року» та враховуючи 
клопотання обласної державної адміністрації, висновки постійних комісій 
обласної Ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту та зайнятості 
населення і з питань бюджету, фінансів та обласних програм, обласна Рада 
ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення 7 сесії обласної Ради 7 скликання від 30 червня 2016 
року № 124 «Про Комплексну цільову програму соціального захисту населення 
Вінницької області на 2016-2018 роки» (далі -  Програма) такі зміни та 
доповнення:

1.1 Внести зміни до загальної характеристики Програми, згідно з 
додатком 1.

1.2 Внести зміни до ресурсного забезпечення Програми, згідно з 
додатком 2.

1.3 Доповнити перелік заходів Програми пунктами 10, 11, згідно з 
додатком 3.

1.4 Доповнити показники продукту Програми пунктом І підпунктами 18, 
19, пункт II підпунктом 23, згідно з додатком 4.

1.5 Внести зміни до пункту III підпункту 12, згідно з додатком 4.
2. Доповнити загальну характеристику Комплексної цільової програми 

соціального захисту населення Вінницької області на 2016-2018 роки, ресурсне 
забезпечення Комплексної цільової програми соціального захисту населення 
Вінницької області на 2016-2018 роки та заходи Комплексної цільової програми 
соціального захисту населення Вінницької області на 2016-2018 роки, після слів



«міські ради міст обласного значення» словами «об’єднані територіальні 
громади» у відповідному відмінку і числі та після слів «районні (міські) 
бюджети» словами «бюджети об’єднаних територіальних громад» у 
відповідному відмінку і числі.

3. Рекомендувати:
3.1 Районним державним адміністраціям, районним радам, міським радам 

міст обласного значення внести зміни до відповідних програм та забезпечити їх 
виконання.

3.2 Об’єднаним територіальним громадам розробити та затвердити заходи 
на виконання Програми.

4. У підпункті 3.1 пункту 3 «Підтримка малозабезпечених верств 
населення, які опинилися у складних життєвих обставинах» заходів 
Комплексної цільової програми соціального захисту населення Вінницької 
області на 2016-2018 роки у графі «орієнтовані обсяги фінансування, тис. грн.» 
на 2018 рік цифру «8000» замінити на цифру «10000».

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту та зайнятості 
населення (Хребтій Я.В.) та з питань бюджету, фінансів та обласних програм 
(Мазур Г.Ф.).

Голова обласної Ради
»

Ж ОЛІЙНИК



Додаток 1 до рішення
сесії обласної Ради 7 скликання

від _20 грудня_2017 р. № 523___

Загальна характеристика Комплексної цільової програми 
соціального захисту населення Вінницької області на 2016-2018 роки

Повна назва Програми Комплексна цільова програма соціального 
захисту населення Вінницької області на 
2016-2018 роки

Ініціатор розроблення Програми Вінницька обласна державна адміністрація

Дата, номер документа про 
затвердження Програми

Рішення 7 сесії 7 скликання Вінницької 
обласної ради від 30 червня 2016 року №124

Розробник Програми Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Співрозробник Програми Вінницький обласний центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді

Відповідальний виконавець 
Програми

Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Учасники Програми Вінницька обласна державна адміністрація, 
Департаменти обласної державної 
адміністрації: соціальної та молодіжної 
політики, охорони здоров’я, житлово- 
комунального господарства, енергетики та 
інфраструктури, цивільного захисту, 
фінансів освіти і науки, інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю, 
Вінницька обласна Рада,
Вінницький обласний центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді,
Головне управління Національної поліції 
України у Вінницькій області,
Управління Державної міграційної служби 
України у Вінницькій області, Головне 
управління державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, 
Підвідомчі установи Департаменту 
соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації,
Районні державні адміністрації, 
Територіальні центри соціального 
обслуговування (надання соціальних 
послуг),
Районні, сільські та селищні ради,
Міські ради міст обласного значення, 
Об’єднані територіальні громади.

Термін реалізації Програми 2016 -  2018 роки



Перелік місцевих бюджетів, які 
беруть участь у виконанні 
Програми

Обласний бюджет, бюджети районів, 
бюджети міст обласного значення, бюджети 
об’єднаних територіальних громад

Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми, у тому 
числі (тис. гри.):

34505,5

коштів обласного бюджету 34505,5
коштів бюджетів районів, 
бюджетів міст обласного 
значення, бюджетів 
об’єднаних територіальних 
громад

Відповідно до потреби

Заступник голови обласної Ради Ігор Хміль



Додаток 2 до рішення__
сесії обласної Ради 7 скликання

від 20 грудня 2017 р. № 523

Ресурсне забезпечення

Комплексної цільової програми соціального захисту населення 
Вінницької області на 2016-2018 роки

тис, грн.
Обсяг коштів, 

які
пропонується 
залучити на 
виконання 
Програми

2016 рік 2017 рік 2018 рік Всього витрат на 
виконання 
Програми

Обсяг ресурсів 
всього, в тому 

числі:

11077,6 11284,5 12143,4 34505,5

Обласний
бюджет

11077,6 11284,5 12143,4 34505,5

Бюджети 
районів, 

бюджети міст 
обласного 
значення, 
бюджети 

об’єднаних 
територіальних 

громад

Відповідно до 
потреби

Відповідно 
до потреби

Відповідно 
до потреби

Відповідно до 
потреби

Заступник голови обласної Ради Ігор Хміль



Додаток З до рішення 27 сесії
обласної Ради 7 скликання

від 20 грудня 2017 року № 523

Перелік заходів до Комплексної цільової програми соціального захисту населення Вінницької області на 2016- 
2018 роки, затвердженої рішенням 7 сесії обласної Ради 7 скликання від ЗО червня 2016 року №124

№
пп

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання)

Перелік заходів Програми Термін
виконання

заходу

Виконавці Джерела
фінансуван

ня

Орієнтовані
обсяги

фінансування

Очікувані
результати

рік тис. грн

10 Створення умов 
для роботи 
спостережних 
комісій області

10.1 Організація роботи та 
проведення засідань 
спостережних комісій

2017-2018
роки

Департамент
соціальної та
молодіжної
політики
обласної
державної
адміністрації

Центрально-
західне
Міжрегіональне 
управління з 
питань 
виконання 
кримінальних 
покарань та 
пробації 
Міністерства 
юстиції України

Райдержадмініст 
рації, міські ради

Обласний
бюджет

Не бюджетні 
джерела

Бюджети 
районів, міст

2017
2018

2017
2018

0,547
0,838

Відповід 
но до 
потреби

Виконання
завдань
спостережних
комісій області.
Надання
допомоги у
соціальній
адаптації
особам, які
звільняються 3
місць
позбавлення волі 
та здійснення 
контролю за 
дотриманням 
прав, основних 
свобод і 
законних 
інтересів 
засуджених осіб 
та осіб,



міст обласного
значення,
об’єднані
територіальні
громади.

обласного 
значення, 

об’єднаних 
територіальн 

их громад

звільнених від
відбування
покарання

10.2 Відвідування установ 
виконання покарань, вивчення 
стану матеріально-побутового та 
медико-санітарного забезпечення 
засуджених осіб, умов їх праці та 
навчання, стан організації 
соціально-виховної роботи

2017-2018
роки

Департамент
соціальної та
молодіжної
політики
обласної
державної
адміністрації,
Обласний центр
соціальних
служб для сім’ї,
дітей та молоді

Райдержадмініст
рації, міські ради
міст обласного
значення,
об’єднані
територіальні
громади.

Районний 
(міський) центр 
соціальних 
служб для сім’ї, 
дітей та молоді

Обласний
бюджет

Бюджети
районів, міст
обласного
значення,
об’єднаних
територіальн
их громад

2017
2018

2017
2018

5,404
13,580

Відповід 
но до 

потреби

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

11. Активізація 
людей похилого

11.1 Проведення виїзних 
тематичних екскурсій та

2017-2018
роки

Департамент 
соціальної та

Обласний
бюджет

2017
2018

247,128
494,256

Забезпечення
соціальної



віку та осіб з 
інвалідністю, які 
перебувають у 
закладах
соціальної сфери у 
культурно - 
дозвілеву 
діяльність

пізнавальних поїздок, різних 
форм відпочинку та дозвілля 
під відкритим небом

молодіжної
політики
обласної
державної
адміністрації,

Районні (міські)
територіальні
центри
соціального
обслуговування
(надання
соціальних
послуг)

Бюджети
районів, міст
обласного
значення,
об’єднаних
територіальн
их громад

2017
2018

Відповід 
но до 

потреби

інтеграції людей 
похилого віку та 
осіб 3
інвалідністю у 
культурно - 
дозвілеву сферу 
області

11.2. Організація гуртків 
духовного розвитку та ведення 
здорового способу життя для 
людей похилого віку та людей з 
інвалідністю

2017-2018
роки

Районні (міські)
територіальні
центри
соціального
обслуговування
(надання
соціальних
послуг)

Бюджети 
районів, міст 

обласного 
значення, 

об’єднаних 
територіальн 

их громад

2017
2018

Відповід 
но до 

потреби

Підтримка 
активного 
способу життя

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

2017-2018
роки

Департамент
соціальної та
молодіжної
політики
обласної
державної
адміністрації

Районні (міські) 
територіальні 
центри 
соціального

Обласний
бюджет

Бюджети 
районів, міст 
обласного 
значення, 
об’єднаних

2017
2018

200,284
400,568

Відповід 
но до

Забезпечення 
соціальної 
інтеграції людей 
похилого віку та 
осіб 3
інвалідністю у 
культурно - 
дозвілеву сферу 
області



обслуговування
(надання
соціальних
послуг)

територіальн 
их громад

потреби

11.4 П роведення інформаційних, 
освітніх, культурно-мистецьких, 
інших заходів за участю людей 
похилого віку та осіб з інвалідністю, 
в тому числі виставок, конкурсів, 
концертів спрямованих на їх 
підтримку та соціальну інтеграцію

2017-2018
роки

Департамент
соціальної та
молодіжної
політики
обласної
державної
адміністрації

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

Районні (міські)
територіальні
центри
соціального
обслуговування
(надання
соціальних
послуг)

Обласний
бюджет

Бюджети
районів, міст
обласного
значення,
об’єднаних
територіальн
их громад

2017
2018

30,0
55,920

Відповід 
но до 
потреби

Забезпечення 
соціальної 
інтеграції та 
активної участі 
людей похилого 
віку та осіб з 
інвалідністю у 
культурно 
дозвілєвій сфері 
області

11.5 Впровадження інноваційних 
форм надання соціальних послуг 
а саме:
- Університети III віку,
- мультидисциплінарні бригади,
- «Служба перевезення»

2017-2018
роки

Районні (міські)
територіальні
центри
соціального
обслуговування
(надання
соціальних

Бюджети 
районів, міст 

обласного 
значення, 

об’єднаних 
територіальн 

их громад

2017
2018

Відповід 
но до 

потреби

Розширення 
спектру послуг. 
Забезпечення 
людей похилого 
віку та осіб з 
Інвалідністю 
якісними



послуг) послугами
11.6 Проведення інформаційних 
та рекреаційних заходів для 
людей з інвалідністю на тему 
введення здорового способу 
життя з метою підвищення 
культури здоров’я серед осіб цієї 
категорії

2017-2018
роки

Департамент
соціальної та
молодіжної
політики
обласної
державної
адміністрації

Обласний
бюджет

2017
2018

20,0
35,0

Популяризація та 
утвердження 
здорового і 
безпечного 
способу життя та 
культури здоров’я 
серед людей 3 
інвалідністю

11.7 Проведення навчання з 
метою підвищення рівня 
професійних здібностей та 
компетенції працівників, які 
працюють з людьми з 
інвалідністю

2017-2018
роки

Департамент
соціальної та
молодіжної
політики
обласної
державної
адміністрації

Обласний
бюджет

2017
2018

21,117
35,195

Підвищення 
якості надання 
соціальних послуг 
особам з 
інвалідністю. 
Створення умов 
для підвищення 
професійної 
компетентності та 
соціально- 
професійного 
статусу 
спеціалістів та 
фахівців, які 
працюють з 
людьми 3 
інвалідністю

11.8 Проведення наметових 
таборів та рекреаційних зон для 
молоді з інвалідністю з метою 
освоєння навичок самостійного 
життя

2017-2018
роки

Департамент
соціальної та
молодіжної
політики
обласної
державної
адміністрації

Обласний
бюджет

2017
2018

46.0
60.0

Освоєння та
вдосконалення
навичок
самообслуговуван 
ня молоддю 3 
інвалідністю, 
підвищення рівня 
їх самооцінки та 
рівня
адаптованості до



життя.
Розвиток 
неформальних 
форм роботи 3 
даною категорією

11.9 Проведення семінарів, 
тренінгів, тематичних занять та 
інших форм навчання з метою 
підвищення якості та 
ефективності надання соціальних 
послуг

2017-2018
роки

Департамент
соціальної та
молодіжної
політики
обласної
державної
адміністрації

Обласний
бюджет

2017
2018

40.0
55.0

Підвищення 
якості та 
ефективності 
надання 
соціальних 
послуг. Пошук 
інноваційних 
форм роботи у 
соціальній сфері

11.10 Проведення виїзних 
засідань комітету забезпечення 
доступності осіб з інвалідністю 
та інших мало мобільних груп 
населення до об’єктів соціальної 
та інженерно-транспортної 
інфраструктур

2017-2018
роки

Департамент
соціальної та
молодіжної
політики
обласної
державної
адміністрації

Обласний
бюджет

2017
2018

25.0
45.0

Сприяння 
розвитку 
середовища 
життєдіяльності 
мало мобільним 
груп населення

11.11 Проведення аудиту щодо 
дотримання державних 
будівельних норм з питань 
доступності

2017-2018
роки

Департамент
соціальної та
молодіжної
політики
обласної
державної
адміністрації

Обласний
бюджет

2017
2018

30.0
45.0

Перевірка
дотримання
державних
будівельних
норм з питань
доступності,
виявлення
порушень та
надання
рекомендацій
щодо усунення

11.12 Навчання представників 
органів місцевого 
самоврядування та об’єднаних

2017-2018
роки

Департамент 
соціальної та 
молодіжної

Обласний
бюджет

2017
2018

30.0
45.0

Підвищення 
рівня знань з 
питань реалізації



територіальних громад 
з питань реалізації Конвенції 
ООН про права осіб з 
інвалідністю

політики
обласної
державної
адміністрації

Конвенції прав 
людини 3 
інвалідністю. 
Дотримання 
прав людей з 
інвалідністю в 
усіх сферах 
роботи органів 
місцевого 
самоврядування

11.13 Видання інформаційних та 
методичних матеріалів, 
виготовлення і розміщення 
соціальних роликів та реклами, 
проведення інформаційної кампанії 
щодо доступності осіб 3 
інвалідністю та інших мало 
мобільних груп населення до 
об’єктів соціальної та інженерно- 
транспортної інфраструктур

2017-2018
роки

Департамент
соціальної та
молодіжної
політики
обласної
державної
адміністрації

Обласний
бюджет

2017
2018

50.0
65.0

Створення 
безперешкодног 
о доступу для 
мало мобільним 
груп населення 
до об’єктів 
соціальної та 
інженерно- 
транспортної 
інфраструктур

11.14 Проведення ярмарку 
«Руками створена краса»

2017-2018
роки

Департамент
соціальної та
молодіжної
політики
обласної
державної
адміністрації

Обласний
бюджет

2017
2018

30.0
30.0

Забезпечення
соціальної
інтеграції молоді з
інвалідністю,
сприяння їх
творчому
самовираженню

11.15 Проведення фестивалю 
«Танці без обмежень» за участю 
молоді з порушенням опорно- 
рухового апарату

2017-2018
роки

Департамент
соціальної та
молодіжної
політики
обласної
державної
адміністрації

. Обласний 
бюджет

2017
2018

50.0
50.0

Сприяння 
творчому 
самовираженню 
молоді 3 
інвалідністю, 
заохочення 
людей цієї 
категорії до



активного 
способу життя

11.16 Проведення змагань з 
«Регбі на візках» за участю осіб з 
порушенням опорно-рухового 
апарату

2017-2018
роки

Департамент
соціальної та
молодіжної
політики
обласної
державної
адміністрації

Обласний
бюджет

2017
2018

50.0
50.0

Сприяння 
самовираженню 
молоді 3 
інвалідністю, 
заохочення 
людей цієї 
категорії до 
активного 
способу життя

Заступник голови обласної Ради Ігор Хміль



Додаток 4 до рішення 27 сесії
обласної Ради 7 скликання

від 20 грудня 2017 р. № 523

Показники продукту 
Комплексної цільової програми соціального захисту населення Вінницької області на 2016-2018 роки

№
з/п

Назва показника Одиниця
виміру

Вихідні дані на 
початок дії 
Програми

2016 рік 2017 рік 2018 рік Всього за період 
дії Програми

І Показники продукту Програми
1 Кількість внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися 

зі Сходу та Криму у Вінницьку область
осіб 12395 12395 12600 12800 37795

2 Кількість пільгових категорій громадян для забезпечення 
пільгового проїзду на міжміських внутрішньо обласних 
маршрутах загального користування

осіб 59989 59989 60200 61000 181189

3 Кількість малозабезпечених верств населення, які 
опинилися у складних життєвих обставинах та потребують 
підтримки

осіб 2187 2200 2200 2200 6600

4 Кількість вдів працівників органів внутрішніх справ 
області, які загинули при виконанні службових обов’язків

осіб 30 ЗО 30 ЗО 90

5 Кількість громадських організацій інвалідів і ветеранів, 
яким надається підтримка для їх статутної діяльності

шт. 17 17 18 18 53

6 Кількість виготовленого інформаційного продукту з питань 
соціального захисту населення для проведення 
роз’яснювальної роботи серед населення

шт. 0 1000 2500 3000 6500

7 Кількість проведених заходів, в тому числі навчальних 
щодо соціального захисту населення, надання послуг 
соціального обслуговування

шт. 0 6 14 26 46

8 Кількість інформації поданої із застосуванням шрифту 
Брайля та аудіовізуальними засобами.

шт. 2 4 8 20 32

9 Кількість проведених навчань з метою вивчення дактильної 
мови жестів

шт. 0 6 8 12 26

10 Кількість об’єктів транспорту з безперешкодним доступом шт. 105 115 119 122 356



для людей з інвалідністю
11 Кількість семінарів-тренінгів щодо популяризації положень 

Конвенції ООН про права інвалідів
шт. 0 2 8 12 22

12 Кількість об’єктів освіти, праці, культури, туризму, 
фізичної культури, спорту, охорони здоров’я тощо 3 
облаштуванням безперешкодного доступу.

шт. 42 49 53 67 169

13 Кількість заходів щодо популяризації європейських 
стандартів доступності

шт. 0 3 7 15 25

14 Кількість заходів проведених громадськими організаціями, 
спрямованих на соціально-психологічну реабілітацію людей 
з інвалідністю

шт. 10 14 16 20 50

15 Кількість створених нових громадських організацій 
орієнтованих на захист прав та інтересів людей з 
інвалідністю

шт. 5 6 7 9 22

16 Кількість проведених тематичних навчань інноваційним 
методам, формам роботи в галузі соціального захисту тощо 
для керівників та працівників підвідомчих закладів та інших 
установ соціальної сфери

шт. 0 1 4 8 13

17 Кількість заходів щодо вивчення кращих практик та досвіду 
у сфері соціального захисту населення

шт 0 3 6 10 19

18 Кількість заходів спрямованих на активізацію людей 
похилого віку та осіб з інвалідністю, які перебувають у 
закладах соціальної сфери у культурно-дозвілєву 
діяльність

шт. 85 85 230 316 631

19. Кількість інформаційного продукту на тему доступності 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення до об’єктів соціальної та інженерно- 
транспортної інфраструктур

шт. 0 0 2000 2500 4500

II Показники ефективності Програми
1 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,

шт 3 40 55 55 150

2 Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих 
пільгових категорій громадян пільговим проїздом на 
міжміських внутрішньо обласних маршрутах загального 
користування

тис. грн. 5 000,0 5 000,0 10 000,0 10 000,0 25 000,0

3 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,

грн 914,5 1287,5 1287,5 1287,5 3862,5



внаслідок яких вони потребують грошової допомоги
4 Середній розмір виплати на надання одноразової 

матеріальної допомоги сім’ям працівників органів 
внутрішніх справ області, які загинули при виконанні 
службових обов’язків

грн 1000 1000 1000 1000 3000

5 Забезпечення фінансової підтримки громадських 
організацій інвалідів і ветеранів для їх статутної діяльності

тис. грн 880,0 880,0 900,0 920,0 2 700,0

6 Збільшення кількості виробленого інформаційного 
продукту з питань соціального захисту населення для 
проведення роз’яснювальної роботи серед населення

тис. грн 0 15,0 25,0 35,0 75,0

7 Витрати на проведення навчальних заходів для спеціалістів 
органів соціального захисту

тис. грн 0 60,0 85,0 112,0 257,0

8 Витрати на проведення навчальних заходів з питань 
забезпечення функцій соціального захисту населення на 
рівні об’єднаних територіальних громад для керівників рад 
усіх рівнів

тис. грн 0 20,0 25,0 30,0 75,0

9 Виготовлення інформації поданої із застосуванням шрифту 
Брайля та аудіовізуальними засобами .

тис. грн 0 10,0 15,0 20,0 45,0

10 Організація і проведення навчань для спеціалістів органів 
соціального захисту, представників ЦНАПів освітніх та 
медичних установ навичкам дактильної мови жестів

тис. грн 0 12,0 12,0 12,0 36,0

11 Проведення семінарів-тренінгів щодо популяризації 
положень Конвенції ООН про права інвалідів

тис. грн 0 428,0 480,0 546,0 1 454,0

12 Забезпечення проведення заходів щодо безперешкодного 
доступу для людей з інвалідністю та маломобільних груп 
населення до об’єктів громадського призначення, соціальної 
та інженерно-транспортної інфраструктури

тис. грн 0 30.0
15.0

56.0
30.0

56.0
30.0

142,0

13 Забезпечення сприяння роботи „Консультаційного пункту 
щодо створення доступного середовища у Вінницькій 
області”

тис. грн 0 30,0 56,0 56,0 142,0

14 Організація та проведення заходів з питань удосконалення 
механізму взаємодії суб’єктів регіональної політики, 
зокрема, залучення людей з інвалідністю до вирішення 
актуальних проблем, розвиток культури громадської участі, 
формування у процесі співпраці громадських об’єднань, 
органів державної влади та місцевого самоврядування 
партнерської взаємоповаги та довіри у питаннях 
формування інклюзивного середовища

тис. грн 0 20,0 20,0 20,0 60,0

15 Організація і проведення обласного конкурсу «Заклад 
дружній до дітей»

тис. грн 0 80,0 120,0 136,0 336,0

16 Організація здійснення системного моніторингу та оцінки тис. грн 0 10,0 10,0 10,0 30,0



діяльності територіальних центрів соціального 
обслуговування та інших установ соціальної сфери із 
залученням експертів, громадських організацій, зокрема, 
інститутів громадського суспільства

17 Впровадження у Вінницькій області пілотного проекту 
залучення громадських організацій до надання соціальних 
послуг із використанням механізму соціального замовлення.

тис. грн 0 450,0 500,0 550,0 1 500,0

18 Проведення тематичних навчань щодо інноваційних 
методів, форм роботи в галузі соціального захисту тощо для 
керівників та працівників підвідомчих закладів та інших 
установ соціальної сфери

тис. грн 0 40,0 45,0 50,0 135,0

19 Удосконалення методів обліку осіб похилого віку та 
одиноких громадян, які потребують надання соціальних 
послуг

тис. грн 0 10,0 10,0 10,0 30,0

20 Створення обласного кризового центру надання соціальних 
послуг для осіб, які опинилися в складних життєвих 
обставинах

тис. грн 0 1865,0 3730,0 3730,0 9 325,0

21 Проведення тематичних заходів, «круглих столів», 
семінарів, дебатів, виставок, тренінгів, конференцій тощо з 
метою вивчення кращого досвіду та практик роботи

тис. грн 0 30,0 250,0 300,0 580,0

22 Проведення моніторингу та аналізу реалізації Програми за 
участю експертів, громадських організацій, зокрема, 
інститутів громадського суспільства

тис. грн 0 10,0 10,0 10,0 30,0

23 Проведення заходів з метою активізації людей похилого 
віку та осіб з інвалідністю, які перебувають у закладах 
соціальної сфери у культурно-дозвілєву діяльність

тис. грн 0 0 870,0 1466,0 2336,0

III Показники якості Програми
1 Рівень охоплення внутрішньо переміщених осіб, які 

перемістилися зі Сходу та Криму у Вінницьку область у 
заходах, спрямованих на соціальну адаптацію та інтеграцію, 
інформаційну обізнаність, активізація потенціалу ВПО 
щодо участі у житті приймаючих громад

% 35 45 50 75

2 Рівень забезпечення окремих пільгових категорій громадян 
пільговим проїздом на міжміських внутрішньо обласних 
маршрутах загального користування

% 0 30 50 93

3 Активізація громадського руху у Вінницькій області, 
залучення громадських організацій до вирішення 
актуальних проблем соціального захисту населення

шт. 5 7 9 11

4 Підвищення рівня поінформованості громадян про 
соціальний захист населення та порядок надання соціальних

% 85 90 97 100



послуг
5 Збільшення кількості осіб та підвищення фахового рівня 

надавачів соціальних послуг
% 5 7 10 12

6 Збільшення наданих послуг людям з інвалідністю % 0 10 20 25
7 Збільшення поінформованості населення про надання 

послуг людям з інвалідністю
% 0 10 20 40

8 Покращення якості надання соціальних послуг % 5 15 20 35
9 Збільшення кількості заходів та кількості наданих 

соціальних послуг населенню
% 0 5 8 15

10 Збільшення кількості об’єктів транспорту облаштованих 
безперешкодним доступом

% 10 25 30 33

11 Обізнаність громад щодо можливостей та потреб у 
питаннях створення доступного інклюзивного середовища.

% 5 10 26 33

12 Активізація та поінформованість населення про потреби 
осіб з інвалідністю та людей похилого віку, формування 
поваги до їх прав особистості та гідності та участь осіб з 
інвалідністю та людей похилого віку в житті області

% 3 8 18 25

Заступник голови обласної Ради Ігор Хміль


