
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШ ЕННЯ №750

05 березня 2019 р. 37 сесія 7 скликання

Про Комплексну цільову програму 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 Україні», «Про 
соціальні послуги», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 
осіб», «Про державну 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, фінансів та 
обласних програм, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Комплексну цільову програму соціального захисту населення 
Вінницької області на 2019-2021 роки.
2. Рекомендувати:

2.1. Районним державним адміністраціям, районним радам, міським радам 
міст обласного значення, об’єднаним територіальним громадам 
розробити та затвердити відповідні районні, міські програми та 
забезпечити їх виконання.

2.2. Обласній державній адміністрації, районним державним 
адміністраціям, виконавчим комітетам міських рад міст обласного 
значення:

2.2.1 Організувати виконання заходів передбачених Програмою.
2.2.2 Фінансування Програми здійснювати з обласного, інших місцевих 

бюджетів та інших джерел, незаборонених законодавством. Щороку, 
при формуванні відповідних бюджетів, передбачати видатки на 
реалізацію заходів Програми.

2.3 Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, районним 
державним адміністраціям, виконавчим комітетам міських рад міст 
обласного значення інформувати про хід виконання Програми 
Департамент соціальної • та молодіжної політики обласної державної 
адміністрації:



щокварталу до 5 числа другого місяця, що настає за звітним періодом 
для узагальнення та інформування обласної Ради до 10 числа другого 
місяця, що настає за звітним періодом
щороку до 10 січня року, що слідує за звітним, для узагальнення та 
інформування обласної Ради до 30 січня року, що слідує за звітним.

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

Голова обласної\Ради А.Олійник



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення / •/ сесії обласної Ради 
7 скликання від^ ^ ^ 2019 
року № 2_і_С

Комплексна цільова програма соціального захисту населення 
Вінницької області на 2019-2021 роки

Комплексна цільова програма соціального захисту населення Вінницької 
області на 2019-2021 роки (далі -  Програма) розроблена відповідно до законів 
України «Про соціальні послуги», «Про державні соціальні стандарти та 
державні соціальні гарантії», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 
Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про 
основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян 
похилого віку в Україні», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів 
органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про 
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи», та на виконання Стратегії збалансованого 
регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року і відповідає 
операційній цілі 5.7. «Забезпечення надання якісних соціальних послуг 
вразливим категоріям населення області за місцем проживання та у закладах 
соціального обслуговування».

Програма сформована Департаментом соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації на підставі пропозицій та зауважень структурних 
підрозділів обласної державної адміністрації, громадських організацій, 
діяльність яких спрямована на підвищення соціального захисту інвалідів та 
малозабезпечених верств населення області.

І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Упродовж останніх років одним з першочергових завдань органів 

державної влади і місцевого самоврядування є розвиток системи соціального 
захисту та соціального обслуговування громадян, які гостро потребують 
матеріальної допомоги.

У час нестабільної фінансово-економічної ситуації в країні виникає 
необхідність посилення соціальної підтримки окремих категорій громадян. У 
першу чергу негативні наслідки економічних проблем відчувають незахищені 
верстви населення. Зокрема, невідкладної підтримки потребують особи з 
інвалідністю, особи похилого віку, ветерани війни, внутрішньо переміщені 
особи, особи які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та інші 
категорії громадян.

її. Мета Програми
Метою Програми є підвищення рівня життя вразливих та соціально 

незахищених верств населення шляхом їх соціальної підтримки, надання 
якісних соціальних послуг, створення безбар’єрного середовища для осіб з



інвалідністю та інших маломобільних груп населення; здійснення конкретних 
заходів, спрямованих на забезпечення права кожного громадянина на достатній 
життєвий рівень, надання адресної підтримки незахищеним верствам 
населення, залучення до співробітництва з органами виконавчої влади 
громадських організацій та благодійних фондів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість.

III. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та 
етапи виконання Програми.

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

Вирішення питань соціального захисту населення потребують соціальної 
підтримки 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 
районних (міських) бюджетів.

Вибір шляхів розв’язання проблем здійснювався також із врахуванням 
економічної ситуації в країні, насамперед, обмеженістю фінансування з 
державного бюджету і необхідністю залучення позабюджетних коштів.

Вжиття передбачених цією Програмою заходів дозволить зменшити 
соціальну напругу, позитивно вплине на матеріальний стан громадян, які 
перебувають у складних життєвих обставинах.

Програма реалізується протягом 2019 -  2021 років в один етан.

IV. Завдання програми та результативні показники
Завданнями Програми є:

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

Надання якісних соціальних послуг;
- здійснення конкретних заходів, спрямованих на забезпечення права 

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.
У результаті виконання заходів Програми очікується досягнення певних 

зрушень у реалізації державної соціальної політики в області, охоплення 
максимального кола малозабезпечених верств населення заходами соціальної 
підтримки та соціальної адаптації, забезпечення соціальної і матеріальної 
підтримки таких осіб, шляхом додержання державних соціальних гарантій і 
впровадження додаткових регіональних форм адресної підтримки, спільної 
координації наявних ресурсів.



V. Напрями діяльності і заходи Програми
З метою реалізації Програми визначено такі пріоритетні напрями

Програми:
- забезпечення інтеграції, соціальної адаптації, інформування та захисту 

внутрішньо переміщених осіб;
- забезпечення пільгового проїзду окремих категорій громадян;
- підтримка малозабезпечених верств населення, які опинилися у 

складних життєвих обставинах;
- підтримка статутної діяльності громадських організацій осіб з 

інвалідністю та ветеранів у Вінницькій області;
- покращення якості обслуговування мешканців області в частині надання 

соціальної допомоги та послуг;
- покращення якості соціального забезпечення осіб з інвалідністю;
- налагодження ефективної системи надання соціальних послуг 

населенню Вінницької області;
- створення умов для соціальній адаптації осіб які звільняються з місць 

позбавлення волі та здійснення контролю за дотриманням прав, основних 
свобод і законних інтересів засуджених осіб;

- впровадження інноваційних соціальних послуг щодо догляду і 
виховання дітей в сім’ях або в умовах максимально наближених до сімейних;

- вивчення досвіду інших областей, країн у сфері соціального захисту 
населення, найкращих практик громадських організацій тощо.

Заходи з виконання Програми наведені у додатку 1.

VI. Обсяги та джерела фінансування Програми
Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів 

обласного бюджету, районних бюджетів, бюджетів міст обласного значення, 
бюджетів об’єднаних територіальних громад із залученням інших джерел 
фінансування, незаборонених законодавством.

Щорічно при формуванні обласного бюджету планується передбачати, 
виходячи з фінансових можливостей, цільові кошти для забезпечення 
виконання заходів Програми.

VII. Система управління та контролю за ходом виконання Програми
Контроль за виконанням Програми та координацію дій між виконавцями, 

визначення порядку інформування (строків та форм звітності про хід 
виконання) здійснюють:

- на рівні обласної Ради -  постійна комісія з питань соціального захисту, 
зайнятості населення та охорони праці;

- на рівні обласної державної адміністрації -  Департамент соціальної та 
молодіжної політики облдержадміністрації;

на місцевому рівні - районні державні адміністрації, районні ради, міські 
ради міст обласного значення, селищні, сільські ради, об’єднані територіальні 
громади.

Заступник голови обласної Ради



Додаток 2 до рішення 
^ 7 сесії обласної Ради 7 скликання

2019 р.

Ресурсне забезпечення

Комплексної цільової програми соціального захисту населення 
Вінницької області на 2019-2021 роки

Обсяг коштів, 
які

пропонується 
залучити на 
виконання 
Програми

2019 рік 2020 рік 2021 рік Всього витрат на 
виконання 
Програми

Обсяг ресурсів 
всього, в тому 

числі:

27916,0 30944,3 32745,7 91606,0

Обласний
бюджет

27916,0 30944,3 32745,7 91606,0

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 хміль



Додаток 1
до рішення уУ сесії обласної Ради 
7 скликання від 2019 р.
№ $0

Загальна характеристика Програми

Повна назва Програми Комплексна цільова програма соціального 
захисту населення Вінницької області на 
2019-202 Іроки

Ініціатор розроблення Програми Вінницька обласна державна адміністрація
Дата, номер документа про 
затвердження Програми

Рішення сесії 7 скликання Вінницької 
обласної ради від №

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, будівництва, 
містобудування та архітектури 
облдержадміністрації, 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 у 
Вінницькій області, Управління Державної 
міграційної служби України у Вінницькій 
області, Головне управління Державної 
служби 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.

І Термін реалізації Програми 2019 -  2021 роки



Перелік місцевих бюджетів, які 
: беруть участь у виконанні 
1 Програми

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

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

91606,0

коштів обласного бюджету 91606,0
Коштів бюджетів районів, 
бюджетів міст обласного 
значення, бюджетів об’єднаних 
територіальних громад

Відповідно до потреби

Заступник голови обласної Ради тор ХМІЛЬ



Додаток 3 до рішення^Тсесії обласної Ради 7 скликання
В*Д ^ З Й ^ £ ^ £ _ 2 0 1 9  р.

Заходи Комплексної цільової програми соціального захисту населення Вінницької області на 2019-2021 роки

Назва напряму 
діяльності 

№ (пріоритетні 
завдання)

Перелік заходів Програми
Термін

виконання
заходу

Виконавці
Джерела
фінансуй

ання

Орієнтовні
обсяги

фінансування Очікуваний
результат

рік тис.
гри

Департамент Обласний 2019 155,0 Забезпечення
соціальної та бюджет 2020 220,0 соціальної
молодіжної політики Районні 2021 300,0 інтеграції,
облдержадміністрації, (міські) адаптації та
структурні підрозділи бюджети поінформованості
облдержадміністрації, ВПО
Головне управління Бюджети
Державної служби об’єднай
надзвичайних ситуацій их
у Вінницькій області, територіа
Управління державної льних
міграційної служби у громад
Вінницькій області, Небюдже
Головне управління тні
Пенсійного фонду джерела
України у Вінницькій
області, В і нни цьки й
обласний центр
зайнятості,
Районні державні
адміністрації,
виконавчі комітети
міст обласного
значення, об’єднані
територіальні громади

Забезпечення 
інтеграції, 
соціальної 
адаптації, 
інформування та 
захисту пільгових 
категорій 
населення, в т.ч., 
внутрішньо 
переміщених осіб.

1.1. Сприяння та здійснення 
заходів з інтеграції, соціальної 
адаптації, інформування та 
захисту внутрішньо переміщених 
осіб, у т.ч., громадськими 
організаціями

2019-2021



і1 1.2. Забезпечення навчання 2019-2021 Департамент Обласний 2019 70,0 Підвищення рівня
су час 11 им методи кам, соціальної та бюджет 2020 80,0 професійних
консул ьту ваш і я, супроводу, м о ло ді жі і ої полі ти ки 2021 90.0 здібностей
інтерв'ювання працівників, облдержадм і ністрації, Районні Відпові працівників,
відповідальних за роботу з Рай держадм і ністрації. (міські) дно до відповідальних за
пільговими категоріями міські ради міст бюджети потреби роботу 3
населення (проведення обласного значення. Бюджети пільговими
навчальних семінарів, тренінгів, об’єднані об’єднай категоріями
фокус-груп, воркшопів, територіальні громади их населення
тематичних занять та інших форм територіа
навчання), у тому числі льних
державних службовців громад,

Небюдже
тні
джерела

2. Забезпечення 2.1. Компенсація за пільговий 2019-2021 Департамент Обласний 2019 13213,2 Забезпечення
пільгового проїзд окремих категорій соціальної та бюджет 2020 14534,5 пільгового проїзду
проїзду окремих громадян на міжміських молодіжної політики 2021 15987,9 окремих категорій
категорій внутрішньо обласних маршрутах облдержадміністрації, громадян на
громадян загального користування 

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

Департамент фінансів 
облдержадміністрації, 
Районні державні 
адміністрації, 
виконавчі комітети 
міст обласного 
значення, об’єднані 
територіальні громади

міжміських
внутрішньо
обласних
маршрутах
загального
користування

2.2. Відшкодування витрат за 2019-2021 Районні державні Бюджети 2019 Відпові Забезпечення
пільговий проїзд окремих адміністрації, районів, 2020 дно до пільгового проїзду
категорій громадян виконавчі комітети бюджети 2021 потреби окремих категорій
автомобільним транспортом міст обласного міст громадян
загального користування та значення, обласног
залізницею сільські/селищні ради, 

об’єднані
територіальні громади

о
значення,
бюджети
сільських



/сел ИІЦНИ
х рад, 
бюджети 
об'єднай 
их
територіа
льних
громад

оJ Підтримка
малозабезпечених
верств населення,
які опинилися у
складних
життєвих
обставинах

3.1. 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

2019-2021 Обласна Рада Обласний
бюджет

2019
2020 
2021

9000,0 
10 000,0 
10 000,0

Підвищення якості 
життя населення, 
які потребують 
соціального 
захисту

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

2019-2021 Департамент 
соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
Головне управління 
Національної поліції у 
Вінницькій області

Обласний
бюджет

2019
2020 
2021

30.0
30.0
30.0

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

3.3. Надання одноразової 
матеріальної допомоги дружинам 
(чоловікам) померлих громадян, 
смерть яких пов’язана з 
наслідками аварії на ЧАЕС

2019-2021 Районні державні 
адміністрації, 
виконавчі комітети 
міст обласного 
значення, об’єднані 
територіальні громади

Бюджети
районів,
бюджети
міст
обласног
0
значення,
бюджети
об’єднай

2019
2020 
2021

Відпові 
дно до 
потреби

Підвищення якості 
життя вдів 
ліквідаторів та 
учасників аварії на 
ЧАЕС



1 их
територіа
льних
громад

4. Соціальна 
підтримка сімей 
загиблих 
(постраждалих) 
та осіб, які 
постраждали під 
час участі у 
масових акціях 
громадського 
протесту в період 
з 21 листопада 
2013 року по 21 
лютого 20І 4 року

4.1. Сприяння та здійснення 
заходів з соціальної підтримки 
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

2019-2021 Департамент 
соціальної та 
молодіжної політики 
обл держадм і н істрації, 
структурні підрозділи 
облдержадміністрації, 
районні державні 
адміністрації, 
виконавчі комітети 
міських рад міст 
обласного значення 
рад, об’єднані 
територіальні громади

Обласний
бюджет,
районні
(міські)
бюджети,
бюджети
об’єднай
их
територіа
льних
громад

2019
2020 
2021

Відлові 
дно до 
потреби

Забезпечення 
соціальної 
підтримки сімей 
загиблих
(постраждалих) та 
осіб, які
постраждали під 
час участі у 
масових акціях 
громадського 
протесту в період 3 
21 листопада 2013 
року по 21 лютого 
2014 року

4.2. Надання одноразової 
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 (тяжкі, середньої 
тяжкості, легкі) 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

2019-2021 Департамент 
соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
районні державні 
адміністрації, 
виконавчі комітети 
міст обласного 
значення, об’єднані 
територіальні громад

Обласний
бюджет

Районні
(міські)
бюджети,

Бюджети
об’єднан
их
територіа
льних
громад,
Небюдже
тні
джерела

2019
2020 
2021

25.0
25.0
25.0

Відпові 
дно до 
потреби

Забезпечення 
матеріальної 
підтримки 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



1 масових акціях 
громадського 
протесту в Україні 
з 21 листопада 
2013 року по 21 
лютого 2014 року 
за євроінтеграцію 
та проти режиму 
Януковича

4.3. Надання щорічної 2019-2021 Департамент Обласний 2019 60,0 Матеріальна
матеріальної допомоги членам соціальної та бюджет 2020 65,0 підтримка сімей
сімей загиблих/постраждалих молодіжної політики 2021 70,0 загиблих/постражд
осіб під час участі у масових облдержадміністрації, Районні алих осіб під час
акціях громадського протесту у районні державні (міські) участі у масових
зв'язку з річницею подій на адміністрації, бюджети, акціях
Майдані 18-20 лютого 2014 року виконавчі комітети 

міст обласного 
значення, об’єднані 
територіальні громад

Бюджети
об’єднай
их
територіа
льних
громад,
Небюдже
тні
джерела

громадського
протесту

5 Сприяння 5.1. Організація проведення 2019-2021 Департамент Обласний 2019 300,0 Розвиток
розвитку конкурсу програм (проектів, соціальної та бюджет 2020 300,0 потенціалу
громадянського заходів) для здійснення молодіжної політики 2021 300,0 інститутів
суспільства фінансової підтримки 

громадських об’єднань, що 
здійснюють свою діяльність у 
сфері соціального захисту 
населення

об лдержадм і н і страц і ї

Районні державні 
адміністрації, 
виконавчі комітети 
міст обласного 
значення, об’єднані 
територіальні громади

Відпові
дно до 
потреби

громадського 
суспільства у 
вирішенні гострих 
соціальних 
проблем ветеранів 
та осіб з 
інвалідністю



5.2. Надання фінансової 
11 ідтримки гром адським 
о рган і зац і я м вс і с ран і в, 
всеукраїнським громадськіїм 
організаціям осіб з інвалідністю 
та їх спілкам, УТОГу та УТОСу

2019-2021 Департамент 
соціальної та 
мол од і жн ої п о л і тик и 
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

2019
2020 
2021

980.0
1040.0
1100.0

5.3. Залучення громадських 
організацій до надання 
соціальних послуг із 
використанням механізму 
соціального замовлення

2019-2021 Департамент 
соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
Райдержадм іністрації, 
міські ради міст 
обласного значення, 
об’єднані
територіальні громади

Обласний
бюджет

Районні
(міські)
бюджети

Бюджети
об’єднай
их
територіа
льних
громад

2019
2020 
2021

500.0
550.0
550.0

Відпові 
дно до 
потреби

Відпові 
ДНО до 
потреби

Збільшення 
кількості осіб 
охоплених 
соціальними 
послугами

6 Налагодження
ефективної
системи надання
соціальних
послуг населенню
Вінницької
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 
консул ьтативних груп», 
виготовлення й транслювання 
соціальних аудіо-, відеороликів., 
розміщення інформаційних 
матеріалів у ЗМ1 тощо

2019-2021 Департамент 
соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

2019
2020 
2021

50.0
55.0
60.0

Підвищення рівня 
обізнаності 
населення щодо 
соціальної сфери 
області

6.2. Підготовка керівників рад 2019-2021 Департамент Обласний 2019 30,0 Створення умов



усіх рівнів до забезпечення 
функцій соціального захисту 
населення, в тому числі 
об'єднаних територіальних 
громадах

6.3. 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 створення 
інклюзивного середовища

2019-2021

Покращений 
якості надання 
соціальних 
послуг, 
соціального 
забезпечення осіб 
з інвалідністю га

7.1. Надання соціальних послуг 
громадянам похилого віку та 
особам з інвалідністю відповідно 
до потреби

2019-2021

соціальної та 
молодіжної іюлітики 
облдержадмі і пстрації, 
Р а й держадм ін істрац і ї, 
міські ради міст 
обласного значення, 
об’єднані
територіальні громади

Ьюджет

Районні
(міські)
бюджети

Бюджети
об’єднай
их
територіа
ЛЬІІИХ

громад

2020
2021

40.0
50.0

Відневі 
дно до 
потреби

Відпові 
ДНО до 
потреби

і для підвищення 
професійних 
компетентностей 
керівників рад усіх 
рівнів

Департамент 
соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
структурні підрозділи 
облдержадмі ністрації, 
Райдержадміністрації, 
міські ради міст 
обласного значення, 
об’єднані
територіальні громади

Обласний
бюджет

2019
2020 
2021

Районні
(міські)
бюджети

Бюджети
об’єднан
их
територіа
льних
громад

50.0
60.0 
70,0

Відпові 
ДНО до 
потреби

Відпові 
ДНО до 
потреби

Об’єднання зусиль 
влади, громади 
бізнесу щодо 
створення 
доступного 
комфортного 
безпечного 
середовища

Р ай держадм і 11 істраї іії, 
виконкоми міських рад 
міст обласного 
значення, об’єднані 
територіальні громади

Районні
(міські)
бюджети,

Бюджети
об’єднан
их

2019
2020 
2021

Відпові
дно до 
потреби

Збільшення 
кількості громадян 
з інвалідністю, 
охоплених 
соціальними 
послугами



осіб похилого віку

7.2. Розвиток служб супроводу 
незрячих

2019-2021

7.3. Запровадження дублювання 
суспільно важливої інформації 
шрифтом Брайля, 
аудіовізуальними засобами

2019-2021

територій
льних і

громад
Департамент Обласний 2019 35,0 Створення
соціальної та бюджет 2020 40,0 належних умов
молодіжної політики 2021 45,0 життєзабезпечення
облдержадміністрації, та комфортного
Райдержадм і н істрації, Районні Відпові проживання
виконкоми міських рад (міські) ДНО д о громадян з
міст обласного бюджети, потреби порушенням зору
значення, об’єднані
територіальні громади бюджети

об’єднай
их
територіа
льних
громад

Відпові 
ДНО до 
потреби

Департамент Обласний 2019 50,0 Забезпечення
соціальної та бюджет 2020 60,0 інформаційної
молодіжної політики 2021 70,0 доступності для
облдержадміністрації, осіб з порушенням
Департамент Відпові зору та слуху
будівництва, дно до
містобудування та потреби
архітектури
облдержадм і н і сграції, Відпові
Райдержадм і н істрації, Районні ДНО до
міські ради міст (міські) потреби
обласного значення, бюджети,
об’єднані
територіальні громади бюджети

об’єднан
их
територіа
льних
громад



7.4. Забезпечення доступу до 
будівель соціального значення 
шляхом встановлення системи 
звукової навігації

2019-2020 Інформаційно- 
аналітичний центр 3 
обслуговування 
установ соціального 
захисту населення.
Райдержадмі ііістрації, 
міські ради міст 
обласного значення, 
об’єднані
територіальні громади

Обласний
бюджет

Районні
(міські)
бюджети,

бюджети
об’єднай
их
територіа
льних
громад

2019
2020 
2021

200,0
200,0
200.0

Відгтові 
ДНО до 
потреби

Відпові 
дно до 
потреби

Створення умов 
доступу до 
будівель 
соціального 
значення для 
незрячих та 
слабозрячих осіб

7.5. Забезпечення доступу до 
послуг, зокрема, навчання 
спеціалістів органів соціального 
захисту, представників ЦНАПів, 
освітніх та медичних установ 
навичкам жестової мови 
(1 особа/установа)

2019-2021 Департамент 
соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
Райдержадм ін істрації, 
міські ради міст 
обласного значення

Обласний
бюджет

Районні
(міські)
бюджети

2019
2020 
2021

42.0
45.0
48.0

Відпові 
ДНО до 
потреби

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

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

2019-2021 Райдержадм і н і страції, 
міські ради міст 
обласного значення, 
об’єднані
територіальні громади

Районні
(міські)
бюджети,

бюджети
об’єднай
их
територіа
льних
громад

2019
2020 
2021

Відпові 
ДНО до 
потреби

Відпові 
дно до 
потреби

Створення умов 
для забезпечення 
осіб з інвалідністю 
якісними 
соціальними 
послугами

7.7. Популяризація положень 
конвенції ООН про права осіб з 
інвалідністю шляхом підвищення 
рівня поінформованості

2019-2021 Департамент 
соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадм і н і страції,

Обласний
бюджет

2019
2020 
2021

250.0
300.0
330 .0

Заохочення,захист 
й забезпечення 
повного, рівного 
здійснення всіма



населення, представників органів 
місце во і о  с а м о в ряду ван ня, 
державної та виконавчої влади, 
депу татського корпусу про 
потреби людей з інвалідністю, 
недопущення дискримінації за 
ознакою інвалідності серед
населення___________________________________
7.8. Створення для людей з 2019-2021
інвалідністю та маломобільних
груп безперешкодного доступу, у
тому числі до послуг у сфері
освіти, праці, культури, туризму,
фізичної культури, спорту,
охорони здоров’я тощо

7.9. Сприяння роботі обласного, 2019-2021 
районних (міських) комітетів 
забезпечення доступності людей 
з інвалідністю та маломобільних 
груп населення до об’єктів 
соціальної та інженерно- 
транспортної інфраструктури.

структурні підрозділи Районні Відпові особами з
обл держадм і и істраці ї. (міські) дно до інвалідністю всіх
Райдержадмін істрації. бюджети потреби прав
міські ради міст
обласного значення

Департамент Обласний 2019 75,0 Забезпечення
соціальної та бюджет 2020 85,0 доступності людей
молодіжної політики 2021 90,0 з інвалідністю до
облдержадм ін істрації, послуг об’єктів
структурні підрозділи Районні Відпові громадського
облдержадміністрації, (міські) дно до призначення
Райдержадміністрації, бюджети потреби
міські ради міст
обласного значення, бюджети Відпові
об’єднані об’єднай ДНО до
територіальні громади их

територіа
льних
громад

потреби

Департамент Обласний 2019 30,0 Налагодження
соціальної та бюджет 2020 30,0 міжгалузевих
молодіжної політики. 2021 30,0 зв’язків щодо
Департамент впровадження
будівництва, Районні Відпові доступності
містобудування та (міські) ДІЮ д о

архітектури бюджети потреби
облдержадміністрації,
Райдержадм і н істрації, бюджети Відпові
міські ради міст об’єднай ДНО до

обласног о значення, их
територіа

погреби

об’єднані льних
територіальні громади громад -- -- _



7.10. Видання інформаційних та 
методи чи их матеріал і в, 
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 інфраструктур

Г  2019-2021

7.11. Проведення заходів до 
Міжнародного дня людей з 
інвалідністю

2019-2021

7.12. Залучення позабюджетних 
коштів для покращення 
діяльності інтернатних закладів 
та територіальних центрів 
соціального обслуговування, 
інших установ соціальної сфери, 
в тому числі організація навчання 
з проектного менеджменту, 
фандрейзингу, тощо

2019-2021

Департамент 
соціальної та 
молодіжної політики 
обласн ої держав ної 
адміністрації

Обласний
бюджет

2019 65,0
2020 65,0
2021 65,0

Створення 
без і іере 111 коди ого 
доступу для мало 
мобільним груп 
населення до
об’єктів соціальної 
та інженерно-
транспортної 
інфраструктур

Департамент 
соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
структурні підрозділи 
облдержадміністрації, 
Райдержадм і ністрації, 
міські ради міст 
обласного значення, 
об’єднані
територіальні громади

Департамент
соціальної та
м о л о д і ж ної по лі тик и
облдержадміністрації,
Підвідомчі заклади
Департаменту,
територіал ь н і це н гри
соціального
обслуговування

Обласний
бюджет

2019
2020 
2021

Районні
(міські)
бюджети

бюджети
об’єднан
их
територіа
льних
громад

30.0
40.0
45.0

Відпові
ДНО до 
потреби

Відпові 
дно до 
потреби

Формування у 
суспільстві поваги 
до потреб людей з 
інвалідністю

Обласний
бюджет

2019
2020 
2021

Районні
(міські)
бюджети

20,0
25.0
30.0

Відпові
ДНО до 
потреби

Активізації 
громадського руху 
у Вінницькій 
області, залучення 
громадських 
організації до 
вирішення 
актуальних 
проблем надання 
соціальних послуг



бюджети
об'єднай
их
територіа
льних
громад

населенню

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

2019-2021 Департамент 
соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації,

Райдержадміністрації, 
міські ради міст 
обласного значення

Обласний
бюджет

Районні
(міські)
бюджети

2019
2020 
2021

30.0
30.0
30.0

Відпові 
дно до 
потреби

Надання
населенню області 
якісних соціальних 
послуг

8. Підвищення 
кваліфікації 
працівників 
соціальної сфери, 
вивчення досвіду 
та кращих 
практик інших 
областей, країн у 
сфері соціального 
захисту 
населення

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

2019-2021 Департамент 
соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадм і ністрації,

Рай держадм і ністрації, 
міські ради міст 
обласного значення,

об’єднані
територіальні громади

Обласний
бюджет

Районні
(міські)
бюджети,

бюджети
об’єднай
их
територіа
льних
громад

2019
2020 
2021

200,0
250.0
270.0

Відпові
ДНО до
потреби

Відпові 
ДНО до 
потреби

Покращення 
базових та 
фахових
компетентностей 
працівників 
соціальної сфери

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

2019-2021 Департамент 
соціальної та 
мо ло; і і жн ої пол і ти ки 
облдержадміністрації,

Райдержадміністрації,

Обласний
бюджет

Районні

2019
2020 
2021

95.0
100.0 
115,0

Відпові

Створення умов 
для підвищення 
професійних знань 
спеціалістів. 
Пошук
інноваційних форм 
роботи у



міські ради міст 
об л ас 11 ого 'значеним,

об’єднані
територіальїі і громади

(міські)
бюджети

бюджети
об’єднай
их
територіа
льних
громад

дно до 
потреби

Відпові
ДНО д о  

потреби

соціальній сфері

8.3. Розвиток міжнародного 
партнерства в наданні послуги 
«Університет третього віку» на 
засадах кращих практик

2019-2021 Департамент 
соціальної та 
молодіжної ПОЛІТИКИ 

облдержадміністрації

Обласний
бюджет

2019
2020 
2021

105.0
107.0
110.0

Проведення
спільних
міжнародних
заходів

8.4. Проведення навчальних 
семінарів, тренінгів, фокус-груп, 
воркшопів, тематичних занять та 
інших форм навчання з метою 
підвищення рівня професійних 
здібностей працівників та 
ефективності надання соціальних 
послуг

2019-2021 Департамент 
соціальної та 
молодіжної ПОЛІТИКИ 

обласної державної 
адміністрації

Р ай держадм і н і страції, 
міські ради міст 
обласного значення, 
об’єднані
територіальні грома/ди 
Обласний центр 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді

Обласний
бюджет

Районні
(міські)
бюджети,

бюджети
об’єднай
их
територіа
льних
громад

2019
2020 
2021

195.0
210.0 
215,0

Відпові 
ДНО до 
потреби

Відпові 
ДНО до 
потреби

Підвищення якості 
та ефективності 
надання
соціальних послуг. 
Створення умов 
для підвищення 
професійної 
компетентності та 
соціально- 
професійного 
статусу 
спеціалістів та 
фахівців

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

2019-2021 Департамент 
соціальної та 
молодіжної політики 
обласної державної 
адміністрації

Обласний
бюджет

2019
2020 
2021

45.0
45.0
50.0

Підвищення рівня 
знань з питань 
реалізації 
Конвенції прав 
людини 3 
інвалідністю. 
Дотримання прав 
людей 3
інвалідністю в усіх



сферах роботи 
органів місцевого 
самоврядування ;

8.6. Запровадження курсів з 
основ догляду за особами, які 
іютребують сторон 11 ьої 
допомоги, для їх 
помічників/доглядальників, 
опікунів/піклувальників, 
фізичних осіб, які надають 
соціальні послуги

2019-2021 Департамент 
соціальної та 
молодіжної політики 
обласної державної 
адміністрації

Обласний
бюджет

2019
2020 
2021

250.0
300.0
330.0

Покращення умов 
догляду за 
людьми, які 
потребують 
сторонньої 
допомоги

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

2019-2021 Департамент 
соціальної та 
молодіжної політики 
обласної державної 
адміністрації

Обласний
бюджет

2019
2020 
2021

98.8
98.8
98.8

Підвищення 
престижності 
професії 
працівника 
соціальної сфери

9. Створення умов 
для роботи 
спостережних 
комісій області

9.1. Організація роботи та 
проведення засідань 
спостережних комісій

2019-2021 Департамент 
соціальної та 
молодіжної політики 
обласної державної 
адміністрації 
Центрально-західне 
Міжрегіональне 
управління з питань 
виконання 
кримінальних 
покарань та пробації 
Міністерства юстиції 
У країни

Рай держадмін істраї цї, 
міські ради міст 
обласного значення,

об’єднані
територіальні громади

Обласний
бюджет

Не
бюджетні
джерела

Бюджети
районів,

міст
обласног

0
значення.

2019
2020 
2021

2,0
3.0

4.0

Відпові 
дно 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, звільнених 
від відбування 
покарання 

--------------- ----------------



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

2019-2021

10. Активізація 
людей похилого 
віку та осіб з 
інвалідністю, в то 
числі які 
перебувають у 
закладах 
соціальної сфери 
у культурно - 
дозвілеву 
діяльність у тому

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

2019-2021

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

Райдержадмі н і страції, 
міські ради міст 
обласного значення, 
об’єднані
територіальні громади.

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

об’єднай
их

територіа
льних
громад

Обласний
бюджет

Бюджети
районів,
міст
обласног
о
значення,
об’єднай
их
територіа
льних
громад

2019
2020 
2021

10,0
11,0
12,0

Відпові 
ДНО до 

потреби

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

Департамент 
соціальної та 
молоді жн ої п о л іти к и 
обласної державної 
адміністрації,

Райдержадм і и і страції, 
міські ради міст 
обласного значення, 
об’єднані
територіальні громади.

Обласний
бюджет

2019
2020 
2021

Бюджети
районів.
міст
обласног
о

75.0
80.0 
85,0

Відпові 
дно до 

потреби

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



числі реалізація 
програми 
«Активне 
довголіття»

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

10.3. Проведення виїзних 
тематичних екскурсій та 
пізнавальних поїздок, різних 
форм відпочинку та дозвілля.

2019-2021

2019-2021

1 ериторіальш центри 
соціального 
обслуговування 
(иадання соціальних 
послуг), центри 
надання соціальних 
послуг________ ______
Департамент 
соціальної та 
молодіжної політики 
обласної державної 
адміністрації.

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

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

Територіальні центри 
соціального 
обслуговування 
(надання соціальних 
послуг). Центри 
надання соїцальиих 
послуг
Департамент 
соціальної та 
молодіжної політики 
обласної державної

значення.
об'єднай
их
територіа
льних
громад

Обласний
бюджет

Бюджети
районів,

міст
обласног

о
значення,
об’єднан

их
територіа

льних
громад

Обласний
бюджет

2019 300,0
2020 300.0
2021 300,0

Відпові
дно до

потреби

2019 150,0
2020 200,0
2021 200,0



заходів щодо розвитку та ведення 
здорового способу життя для 
людей похилог о віку та людей з 
інвалідністю у тому числі 
обласного форуму для людей 
старшого віку "55+"

адміністрації

Рай держадм і н іс грацій 
міські ради міст 
обласного значення, 
об’єднані
територіальні громади.

Територіальні центри 
соціального 
обслуговування 
(надання соціальних 
послуг), Центри 
надання соціальних 
послуг

Бюджети
районів,
міст
обласног
0
значення,
об’єднай
их
територіа
льних
громад

Відмові 
дно до 
потреби

10.4. Впровадження інноваційних 
форм надання соціальних послуг, 
у тому числі:

-  «Клуби сеньйорів»;
-  Гуртки духовного 
розвитку;
-  Гуртки ведення здорового 
способу життя;
-  «Мультидисциплінарні 
бригади»;
-  «Служби перевезення»;
-  «Університети 111 віку»;
-  Гуртки працетерапії. тощо

2019-2021 Рай держадміністрації, 
міські ради міст 
обласного значення, 
об’єднані
територіальні громади.

Територіальні центри 
соціального 
обслуговування 
(падання соціальних 
послуг), Центри 
надання соціальних 
послуг

Бюджети
районів,
міст
обласног
0
значення,
об’єднай
их
територіа
льних
громад

2019
2020 
2021

Відпові
ДНО до 
потреби

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

10.5. Підтримка осіб похилого 
віку шляхом створення ними 
громадських організацій.

2019-2021 Департамент 
соціальної та 
молоді ЖИОЇ 110 ІІ іти ки

Обласний
бюджет

2019
2020 
2021

Відпові 
ДНО до 

потреби

Збільшення 
чисельності 
громадян похилого



І Залучення громадян похилого 
І ■ - •   ̂ • віку до волонтерської ДІЯЛЬНОСТІ

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»

2019-2021

10.7 Формування навичок 2019-2021
самостійного і активного життя
людей з інвалідністю у тому_________________

о оі і ас н о і держав но і 
адміністрації

Рай; ге ржа д м ініс грації, 
міські ради міст 
обласного значення.

об’єднані
територіальні громади

Бюджети
районів,
міст
обласног
о
значення,
об’єднай
их
територіа
льних
громад

: віку, які працюють
І у громадському 

секторі

Департамент 
соціальної та 
молодіжної політики 
обласної державної 
адміністрації

Райдержадміністрації, 
міські ради міст 
обласного значення,

Обласний
бюджет

2019
2020 
2021

150.0
155.0
160.0

Збільшення 
кількості людей 
залучених до 
соціально- 
культурних 
заходів

об’єднані
територіальні громади

Бюджети
районів,
міст
обласног
о
значення.

Бюджети
об’єднан
их
територіа
льних
громад

Департамент 
соціальної та 
молодіжної політики

Обласний
бюджет

2019
2020 
2021

190.0
190.0
190.0

Сприяння 
творчому 
самориражен що



числі через проведення 
інклюзивних заходів, у тому 
числі таких, як «Школа 
самостійного життя», Ганці без 
обмежень», «Руками створена 
краса», «Регбі на візках», тощо

обласної державної 
адміністрації

1 осіб 3 
інвалідністю, 
заохочення людей 
даної категорії до 
активного способу 
життя

11.Впровадження 
інноваційних 
соціальних 
послуг щодо 
догляду і
виховання дітей в 
сім’ях або в 
умовах 
максимально 
наближених до 
сімейних

11.1 Впровадження послуги 
«тимчасового перепочинку» для 
батьків, які доглядають за дітьми 
з комплексними порушеннями

2019-2021 Департамент 
соціальної та 
молодіжної політики 
обласної державної 
адміністрації

Рай держадм і н і страції, 
міські ради міст 
обласного значення,

об’єднані
територіальні громади

Обласний
бюджет

Бюджети
районів,
міст
обласног
0
значення,

Бюджети
об’єднай

их
територіа

ЛЬІІИХ

громад

2019
2020 
2021

200,0
300.0
300.0

Відпові 
ДНО до 
потреби

Відпові 
ДНО до 
потреби

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

11.2. Впровадження соціальної 
послуги підтриманого 
проживання

2019-2021 Департамент 
соціальної та 
молодіжної політики 
обласної державної 
адміністрації

Райдержадмініс грації, 
міські ради міст 
обласного значення,

Обласний
бюджет

Бюджети
районів,
міст
обласног

2019
2020 
2021

200,0
300.0
300.0

Відпові 
ДНО до
погреби
.. .. ...... !



об'єднані
територіальні громади

0
значення.

Бюджети
об’єднай

их
територіа

льних
громад

1 .

Відпові
ДНО до 
потреби

11.3 Розвиток мережі дитячих 
будинків сімейного типу для 
дітей з інвалідністю

2019-2021 Райдержадміністрації, 
міські ради міст 
обласного значення,

об’єднані
територіальні громади

Бюджети
районів,
міст
обласног
0
значення,

Бюджети
об’єднай

их
територіа

льних
громад

2019
2020 
2021

Відпові 
ДНО до 
потреби

11.4. Перепідготовка спеціалістів 
інтернатних установ в рамках 
трансформації закладів.

2019-2021 Департамент 
соціальної та 
молодіжної політики 
обласної державної 
адміністрації, 
Обласний центр 
соціальних служб для 
сім ’ї, дітей та молоді

Обласний
бюджет

2019
2020 
2021

270.0
280.0 
290,0

Збереження 
кадрового 
потенціалу області 
в сфері надання 
соціальних послуг.

11.5. Перевірка стану виконання 
Регіонального плану з 
реформування систем и 
інституційного догляду та

2019-2021 Департамент 
соціальної та 
молодіжної політики 
обласної державної

Обласний
бюджет

2019
2020 
2021

75.0
80.0 
85,0

Впровадження 
якісних соціальних 
послуг.



виховання дітей у Вінницькій 
області в сфері соціального 
захисту населення.

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

2019-2021

Заступник голови обласної Ради

адміністрації

Департамент Обласний 2019 15,0
соціальної та бюджет 2020 15.0
молодіжної політики 2021 15,0
обласної державної
адміністрації

Забезпечення
чіткого
планування та 
використання 
ресурсів громади 
щодо створення 
доступного 
середовища._______

/ ^ ^ іїо р  ХМІЛЬ



Додаток 4 до рішення 3? сесії обласної Ради 7 скликання 
від 2019 р.

П о ка з 11 и ки 11 роду кту 
Комплексної цільової програми соціального захисту населення Вінницької області на 2019-2021 роки

№
з/гі

Назва показника Одиниця
виміру

Вихідні дані 
на початок 

дії програми

2019 рік 2020 рік 2021 рік Всього за 
період дії 

Програми
І Показники продукту Програми
1 Кількість заходів спрямованих на реінтеграцію та 

адаптацію внутрішньо переміщених осіб, які 
перемістилися зі Сходу України та Криму у 
Вінницьку область

шт. 10 12 15 17 44

2 Кількість пільгових категорій громадян, які мають 
право на забезпечення пільгового проїзду на 
міжміських внутрішньо обласних маршрутах 
загального користування та користуються пільгою

осіб 159102 159102 159102 159102 159102

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

осіб 5200 5200 6610 6610 6610

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

осіб 30 30 30 30 30

5 Кількість осіб постраждалих під час участі у 
масових акціях громадського протесту в період з 21 
листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року та 
сімей загиблих (постраждалих), які отримали 
соціальну підтримку

осіб 34 37 38 39 39

6 Кількість громадських, які отримали фінансової 
підтримку з місцевих бюджетів

шт. 18 18 18 18 54



7 Кількість проведених конкурсів з використанням 
механізму соціального замовлення

1IJT. 5 5 6 7 18

8 Кількість виготовленого інформаційного продукту 3 
питань соціального захисту населення для 
проведення роз’яснювальної роботи серед 
населення

шт. 450 480 490 500 1470

9 Кількість керівників органів місцевого 
самоврядування, які пройшли навчання щодо 
виконання функцій соціального захисту населення

осіб 10 12 15 20 47

10 Кількість громадських організацій, що беруть 
активну участь у вирішені питань соціального 
захисту населення

шт. 24 24 25 30 79

11 Кількість громадян охоплених соціальними 
послугами догляду вдома та стаціонарного догляду

осіб 32435 32500 33000 33500 33500

12 Кількість служб супроводу незрячих шт. 3 4 5 6 15
13 Кількість проведених навчань з метою вивчення 

жестової мови.
шт. 12 9 9 9 27

14 Кількість проведених заходів щодо популяризації 
Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю

шт. 12 13 14 15 42

15 Кількість заходів спрямованих на забезпечення 
державних стандартів доступності.

шт. 4 10 10 10 30

16 Кількість інформаційних та методичних матеріалів, 
рекламних продуктів щодо створення доступного 
середовища

шт. 2 10 16 20 46

17 Кількість працівників соціальної сфери, які 
пройшли навчання.

осіб 148 565 866 1319 2750

18 Кількість проведених засідань спостережних 
комісій

шт. 37 38 40 42 120

19 Кількість заходів спрямованих на активізацію 
людей похилого віку та осіб з інвалідністю

шт. 33 35 36 37 108

20 Кількість впроваджених інноваційних послуг шт. 48 50 55 60 165
II П о казн и ки  еф ективності П рограм и
1 Створення сприятливих умов для внутрішньо 

переміщених осіб, які перемістилися зі Сходу та
ПІТ. 10 12 15 17 44



Криму у Вінницьку область, шляхом проведення 
заходів спрямованих на соціальну адаптацію та 
інтеграцію, інформаційну обізнаність,

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

тис. гри 12012,0 13213,2 14534,5 15987,9 43735,6

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, внаслідок яких вони 
потребують грошової допомоги

тис. грн 1,7 1,7 1,5 1,5 1,6

4 Середній розмір виплати на надання одноразової 
матеріальної допомоги сім ’ям працівників органів 
внутрішніх справ області, які загинули при 
виконанні службових обов’язків

тис. грн 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5 Забезпечення фінансової підтримки громадських 
об’єднань ветеранів та осіб з інвалідністю

тис. грн 920,0 1280,0 1340,0 1400,0 4020,0

6 Витрати на фінансування громадських об’єднань, 
іцо надають соціальні послуги з використання 
механізму соціального замовлення

тис. грн 240,0 500,0 550,0 550,0 1600,0

7 Збільшення витрат на виготовлення інформаційних 
продуктів з питань соціального захисту населення

тис. грн 35,0 50,0 55,0 60,0 165,0

8 Питома вага керівників органів місцевого 
самоврядування, які пройшли навчання

% 15,5 15,5 20,6 25,8 61,9

9 Питома вага осіб з інвалідністю залучених до 
вирішення актуальних проблем в процесі співпраці 
громадських об’єднань, органів державної влади та 
місцевого самоврядування.

% 10 13,0 15,0 17,0 17,0

10 Питома ваги осіб охоплених соціальними 
послугами догляду вдома та стаціонарного догляду

% 96,8 97,5 99.0 100,0 100,0

11 Витрати на розвиток служб супроводу незрячих тис. грн 0 35.0 40,0 45,0 120,0



12 Середньорічні витрати на проведення навчань для 
спеціалістів органів соціального захисту, 
представників ЦНАПів освітніх та медичних 
установ навичкам жестової мови

тис. гри 0 10.0 15,0 20,0 15,0

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

тис. грн 15,0 19.2 21.4 22,0 20,9

14 Середні витрати на один захід щодо доступності. тис. грн 10,0 17,0 18,0 18,5 17,8
15 Питома вага осіб, що отримали інформацію у 

питаннях створення доступного інклюзивного 
середовища

% 17,0 23,0 27,0 33,0 33,0

16 Питома вага працівників, які пройшли навчання % 3,9 15 23 35 72,0
17 Питома вага осіб, які отримали допомогу завдяки 

роботі спостережних комісій
% 0.2 1,0 1,5 2,0 2,0

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

осіб 830 920 950 980 950

19 Середньорічні витрати на заходи в рамках 
деінституалізації дитячих будинків інтернатів

тис. грн 0 545,0 660,0 675,0 626,6

Ш 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

% 35 45 50 75

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

% 0 30 50 93

п Рівень покращення життя громадян області, які 
отримали грошову допомогу

% 5 7 9 11

4 Рівень покращення матеріального сгановища сімей 
працівників органів внутрішніх справ області, які

% 85 90 97 100



загинули при виконанні службових обов’язків
5 Підвищення рівня потенціалу громадських 

організацій
% 4,0 6.0 8,0 10.0

6 Підвищення рівня задоволеності якістю надання 
соціальних послуг

% 85,0 85,5 86.2 87,0

7 Збільшення кількості осіб обізнаних щодо питань 
соціального захисту населення

% 30,6 32,0 о о 34.0

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

% 5,0 7,0 10,0 12,0

9 Підвищення рівня взаємодії органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування з 
громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю

% 5,5 7,0 8,0 11,0

10 Збільшення кількості осіб, задоволених якістю 
послуг догляду вдома та стаціонарного догляду

% 90,0 92,0 93,0 94,0

11 Збільшення кількості осіб, які отримують послуги 
супроводу

% 9,0 12,0 15,0 18,0

12 Підвищення рівня надання соціальних послуг 
особам з порушеннями слуху

% 5,0 10,0 15,0 20,0

13 Підвищення рівня обізнаності населення про 
положення Конвенції ООН про права осіб з 
інвалідністю

% 30,0 33,0 35,0 40,0

14 Покращення рівня задоволебності населення щодо 
створення доступного середовища

% 5,5 6,6 7,3 8,0

15 Збільшення рівня знань та умінь фахівців, що 
пройшли навчання

% 85,0 86,0 87,0 90,0

16 Підвищення рівня ефективності роботи 
спостережних комісій

% 2,0 5,0 8,0 15,0

17 Підвищення рівня активності та поінформованості 
осіб з інвалідністю та людей похилого віку

% 13.0 17,0 20.0 25,0

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

% 7,0 7,5 8,1 9,0

Заступник голови обласної Ради ХМІЛЬ


