
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 858

26 вересня______2019 р. 39 сесія 7 скликання

Про внесення змін до Комплексної цільової програми соціального захисту
населення Вінницької області на 2019-2021 роки, затвердженої 

рішенням 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №750

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», статей 20, 22 
Бюджетного кодексу України, враховуючи подання обласної державної 
адміністрації та висновки постійних комісій обласної Ради з питань бюджету, 
фінансів та обласних програм, з питань учасників АТО, бойових дій, Революції 
гідності, волонтерського руху та зв’язків з громадськістю, обласна Рада 
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Загальної характеристики Комплексної цільової 
програми соціального захисту населення Вінницької області на 2019-2021 роки, 
згідно з додатком 1.

2. Внести зміни до ресурсного забезпечення Комплексної цільової 
програми соціального захисту населення Вінницької області на 2019-2021 роки, 
згідно з додатком 2.

3. Внести зміни до підпунктів 4.2, 4.3 пункту 4 та підпункту 3.1 пункту З 
Заходів Комплексної цільової програми соціального захисту населення 
Вінницької області на 2019-2021 роки, згідно з додатком 3.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм (Мазур Г.Ф.), з 
питань учасників АТО, бойових дій, Революції гідності, волонтерського руху та 
зв’язків з громадськістю (Бородій О.І.), з питань охорони здоров’я, соціального 
захисту та зайнятості населення (Хребт^й Я.В.).

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



Додаток 1 до рішення 39 сесії
обласної Ради 7 скликання від

26 вересня 2019 року №858

Загальна характеристика Програми

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

Ініціатор розроблення Програми Вінницька обласна державна адміністрація

Дата, номер документа про 
затвердження Програми

Рішення 37 сесії 7 скликання Вінницької 
обласної Ради від 05 березня 2019 №750

Розробник Програми Департамент соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації

Сгііврозробник Програми Вінницький обласний центр 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 для сім’ї, дітей та 
молоді,
Управління Національної поліції України 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.

Термін реалізації Програми 2019 -  2021 роки

Перелік місцевих бюджетів, які Обласний бюджет, бюджети районів, бюджети

Директор Департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації



беруть участь у виконанні 
Програми

міст обласного значення, бюджети об’єднаних 
територіальних громад

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

98926,0

коштів обласного бюджету 98926,0
коштів бюджетів районів, 
бюджетів міст обласного 
значення, бюджетів об’єднаних 
територіальних громад

Відповідно до потреби

Заступник голови обласної Ради

Директор Департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації Наталя ЗАБОЛОТНА



Додаток 2 до рішення 39 сесії
обласної Ради 7 скликання від

26 вересня 2019 року №858

Ресурсне забезпечення

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

тис.грн.
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:

31011,0 33049,3 34865,7 98926,0

Обласний
бюджет

31011,0 33049,3 34865,7 98926,0

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

Директор Департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації

Натал ОЛОТНА



Додаток 3 до рішення 39 сесії
обласної Ради 7 скликання від

26 вересня 2019 року №858

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

аннн

Орієнтовні
обсяги

фінансування Очікуваний
результат

рік тис.
гри

3. Під гримка
малозабезпечених
верств населення,
які опинилися у
складних
життєвих
обставинах

3.1.1 Іадання 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

11000,0
12000.0
12000.0

Підвищення якості 
життя населення, 
які потребують 
соціального 
захисту

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 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 евроінтеграцію та проти 
режиму Януковича

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

Обласний
бюджет

Районні
(міські)
бюджети,

Бюджети
об’єднай
их
територіа
льних
громад,
І Ісбюдже

2019
2020 
2021

80,0
85.0
95.0

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

Директор Департаменту 
соціальної та молодіжної політики 
облдержадм іністрації Наталя ЗАБОЛОТНА



ТН1

джерела
тілесні
ушкодження під 
час участі у 
масових акціях 
громадського 
протесту в Україні 
з 21 листопада 
2013 року по 21 
лютого 2014 року 
за евро інтеграцію 
та проти режиму 
Януковича_______

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

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’єднай
их
територіа
льних
громад,
Небюдже
тні
джерела

2019
2020 
2021

100,0
110,0
120,0

Матеріальна 
підтримка сімей 
загиблих/постражд 
алих осіб під час 
участі у масових 
акціях
громадського
протесту

Заступник голови обласної Ради гор ХМІЛЬ

Директор Департаменту 
соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації Наталя ЗАБОЛОТНА


