
УКРАЇНА  
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 300

24 грудня_____^2021 р. сесія 8 скликання

Про Цільову програму соціального захисту населення 
Вінницької області на 2022-2026 роки

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю 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 
військовослул<бовців та членів їх сімей», враховуючи клопотання обласної 
державної адміністрації та висновки постійних комісій обласної Ради з питань 
охорони здоров’я, соціального захисту населення та ветеранів, з питань 
економіки, фінансів та бюджету, обласна Рада ВИРІІПИЛА:

1. Затвердити Цільову програму соціального захисту населення Вінницької 
області на 2022-2026 роки.

2. Рекомендувати:

2.1. Районним державним адміністраціям, районним радам, територіальним 
громадам розробити та затвердити відповідні 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 заходів Програми здійснювати з обласного бюджету та 

інших джерел, незаборонених чинним законодавством.
2.3.Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, районним 

державним адміністраціям 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 ЗО січня року, що слідує за звітним.



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

Голова обласної Ради В.СОКОЛОВИЙ



1.1. Загальна характеристика Цільової програми соціального захисту 
населення Вінницької області на 2022-2026роки

Додаток 1 до рішення сесії
обласної Ради 8 скликання
від / і .  2021 року ШЗСО

Ініціатор розроблення 
Програми:
Дата, номер і назва 
розпорядчого документу 
органу виконавчої влади 
про розроблення програми
Розробник програми

Співрозробник програми

Відповідальний 
виконавець Програми
Учасники Програми

Директор Департаменту 
соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації_______
Закони України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»
Рішення___сесії 8 скликання Вінницької
обласної ради від №
Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації
Структурні підрозділи обласної державної 
адміністрації, громадські об’єднання_____
Департамент соціальної та 
політики облдержадміністрації

молодіжної

Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації.
Департамент фінансів облдержадміністрації, 
Департамент гуманітарної політики 
облдержадміністрації,
Департамент правового забезпечення 
облдержадміністрації,
Департамент інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації,
Управління містобудування та архітектури 
облдержадміністрації
Управління розвитку територій та 
інфраструктури облдержадміністрації,
Головне управління Національної поліції у 
Вінницькій області,
Обласний центр соціальних служб, 
Управління державної міграційної служби у 
Вінницькій області.
Головне управління Пенсійного фонду 
України у Вінницькій області,
Вінницький обласний центр зайнятості. 
Районні державні адміністрації,
Ради територіальних громад,________________

Світлана ЯРМОЛЕНКО

Людмила ГРАБОВИЧ



Громадські об’єднання
7 Термін реалізації програми 2022 -  2026 роки
7.1 Етапи виконання програми 

{для доегостроковга 
ппогоам)

8 Перелік місцевих 
бюджетів, які приймають 
участь у виконанні 
програми

Обласний

9 Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
програми, всього (тис. грн)

74253,0 тис. грн.

9.1 в тому числі бюджетних 
коштів (тис. грн)

74253,0 тис. грн.

- 3 них коштів обласного 
бюджету (тис. грн)

74253,0 тис. грн.

10 Основні джерела 
фінансування програми

Обласний бюджет, інші джерела, 
незаборонені чинним законодавством

Директор Департаменту 
соціальної та молодіжної політики 
обласної державної адміністрації

/

С. ЯРМОЛЕНКО

Начальник управління 
соціально-гуманітарної політики 
виконавчого апарату обласної Ради Л.ГРАБОВИЧ

Заступник голови обласної Ради І.ІВАСЮК

Директор Департаменту 
соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

Світлана ЯРМОЛЕНКО

г
Людмила ГРАБОВИЧ



1.2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована
програма

Цільова програма соціаньного захисту населення Вінницької області на 
2022-2026 роки (далі -- Програма) розроблена відповідно до законів України 
«Про соціальні послуги», «Про дерл<авні соціальні стандарти та державні 
соціальні гарантії», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в 
Україні», «Про статус ветеранів в і і ї н и , гарантії їх соціального захисту», «Про 
основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян 
похилого віку в Україні», «Про статус ветеранів військової служби, ветер ^ ів  
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 2027 року і відповідає 
операційній цілі 3.1. «Створення системи забезпечення найкращих інтересів
отримувачів соціальних послуг». . . .  . . . .

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 осіб з 
інвалідністю та малозабезпечених верств населення області.

Одним з першочергових завдань органів державної влади і місцевого 
самоврядування є розвиток системи соціального захисту та надання соціальних 
послуг громадянах, які гостро потребують соціальної підтримки та матеріальної
допомоги.

Реалізація заходів Програми сприятиме підтримці окремих вразливих 
категорій населення, інститутів громадського суспільства та спрямована на 
підтримку осіб з інвалідністю, осіб похилого віку, ветеранів війни, внутрішньо 
переміщених осіб, осіб які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
сімей осіб, які постраждали під час Революції гідності та інших категорій
громадян.

1.3. Мета програми
Метою Програми є підвищення рівня життя вразливих та соціально 

незахищених верств населення шляхом їх соціальної підтримки, нада.ння 
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.
Директор Департаменту 
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

Світлана ЯРМОЛЕНКО

Людмила ГРАБОВИЧ



1.4. 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, районними 
державними адміністраціями, територіальними громадами громадськими та 
благодійними організаціями, за рахунок обласного, районних бюджетів, 
бюджетів територіальних громад та інших не бюджетних ресурсів.

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 2022 -  2026 років в один етап.

1.5. Завдання програми та результативні показники
Завданнями Програми є:
- 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 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.
Ресурсне забезпечення програми на 2022 рік становить 11596,0 тис. грн., 

на 2023 -  13873,0 тис. грн., на 2024 -  15069,0 тис. грн., 2025 -  16465,0 тис. гри.,
та на 2026 -17250,0 тис. грн.

Показником продукту Програми є забезпечення потреб населення 
якісними соціальними послугами здійснення запланованих  ̂ заходів, 
спрямованих на реалізацію державної політики соціальної підтримки 
населення, активізації людей похилого віку та осіб з інвалідністю шляхом 
реалізації дерл<авної програми «Активне довголіття», в тому числі спільно з 
інститутами громадянського суспільства, виготовлення інформаційного 
продукту протягом терміну реалізації Програми.

Директор Департаменту
соціальної та молодіжної політики _  ^
облдержадміністрації '  ^  Світлана ЯРМОЛЕНКО

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради Людмила ГРАБОВИЧ



Показником ефективності Програми є питома вага осіб з інвалідністю, 
осіб похилого віку, малозабезпечених сімей, переселенців та членів сімей 
учасників Революції гідності охоплених заходами Програми.

Показником якості Програми є надання комплексної соціальної 
підтримки та допомоги особам з інвалідністю, особам похилого віку, 
малозабезпеченим сім’ям, переселенцям та членам сімей учасників Революції 
гідності.

1.6. Напрями діяльності і заходи програми
З метою реалізації Програми визначено пріоритетні напрями та заходи, 

а також відповідальних за дотримання термінів їх виконання, джерела та 
обсяги фінансування з поділом на відповідні періоди (згідно з додатками).

1.7. Система управління та контролю за ходом виконання Програми 
Управління та контроль за виконанням Програми, координацію дій між 

виконавцями, визначення порядку інформування (строків та форм звітності 
про хід виконання), створення допоміжних органів управління 
(координаційні ради, дирекції тощо) здійснюють:

на рівні обласної Ради -  постійні комісії обласної Ради з питань 
економіки, фінансів та бюджету та з питань охорони здоров’я, соціального 
захисту населення та ветеранів;

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

- на місцевому рівні - районні державні адміністрації, територіальні 
громади.

Директор Департаменту 
соціальної та молодіжної політики 
обласної державної адміністрації С. ЯРМОЛЕНКО

Начальник управління 
соціально-гуманітарної політики 
виконавчого апарату обласної Ради Л.ГРАБОВИЧ



Додаток 2 до рішення^^^есії
обласної Ради 8 скликання
від Ж  / /  2021 року

Ресурсне забезпечення 
Цільової програми соціального захисту населення 

Вінницької області на 2022-2026 роки
тис гри

Обсяг коштів, 
які
пропонується 
залучити на 
виконання 
програми

2022
рік

2023
рік

2024
рік

2025
рік

2026
рік

Всього витрат на 
виконання 
Програми

Обсяг ресурсів 
всього, в тому 
числі:

11596,0 13873,0 15069,0 16465,0 17250,0 74253,0

державний
бюджет
обласний бюджет 11596,0 13873,0 15069,0 16465,0 17250,0 74253,0

кошти не
бюджетних
джерел
Інші місцеві 
бюджети

Директор Департаменту 
соціальної та молодіжної політики 
обласної державної адміністрації

Начальник управління 
соціально-гуманітарної політики 
виконавчого апарату обласної Ради

С. ЯРМОЛЕНКО

Л. ГРАБОВИЧ

Заступник голови обласної Ради І. ІВАСЮК

Директор Департаменту 
соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

Світлана ЯРМОЛЕНКО

Людмила ГРАБОВИЧ



Результативні показники 
Комплексної цільової програми соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки

Додаток З до рішення^^^есії
обласної Ради 8 скликання
від /аі. 2021 року

№
з/п

Назва показника Одиниця
виміру

Вихідні 
дані на 

початок 
Д ІЇ 

програми

2022
рік

2023
рік

2024
рік

2025
рік

2026
рік

Всього за 
період дії 
Програми

І Показники продукту Програми
1 Кількість заходів спрямованих на інтеграцію, 

соціальну підтримку, соціальну адаптацію, 
самореалізацію внутріпшьо перевіщених 
осіб, які перемістились 3  тимчасово 
окупованої території України та районів 
проведення антитерористичної операції

шт. 1 3 3 4 4 4 18

2 Кількість осіб постраждалих під час участі у 
масових акціях громадського протесту в 
період 3 21листопада 2013 року по 21 лютого 
2014 року та членів сімей осіб, які загинули 
або померли внаслідок поранень, каліцтва, 
контузії чи інших ушкоджень здоров’я, 
одержаних під час участі у Революції 
Гідності, які отримали матеріальну 
підтримку

осіб 42 43 44 45 46 47 47

3 Кількість пільгових категорій громадян, які 
мають право на забезпечення пільгового

осіб 162156 162156 162156 162156 162156 162156 162156

Директор Департаменту 
соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

Світлана ЯРМОЛЕНКО

Людмила ГРАБОВИЧ



проїзду на міжміських внутрішньо обласних 
маршрутах загального користування та 
користуються пільгою

4 Кількість малозабезпечених верств 
населення, які опинилися у складних 
життєвих обставинах та отримали ірошову 
підтриміси

осіб 5200 5200 6610 6610 6610 6610 6610

5 Орієнтовна кількість осіб, які мають право на 
виплату дружинам (чоловікам) працівників 
внутрішніх справ області, які загинули при 
виконанні службових обов’язків

осіб зо ЗО ЗО ЗО ЗО ЗО ЗО

6 Кількість громадських об’єднань, які 
отримали фінансової підтримку з місцевих 
бюджетів

шт. 16 16 16 16 16 16 16

7 Кількість проведених конкурсів 3 
використанням механізму соціального 
замовлення

шт. 4 4 4 5 5 5 23

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

шт. 567 570 575 580 590 600 2915

9 Кількість громадських організацій, що 
беруть активну участь у вирішені питань 
соціальної підтримки населення

шт. 20 22 24 24 24 24 24

10 Кількість громадян охоплених соціальними 
послугами

осіб 34235 34300 34500 34600 34700 34800 34800

11 Кількість служб супроводу незрячих шт. 3 4 4 5 5 6 6
12 Кількість проведених навчань з метою 

вивчення жестової мови.
шт. 1 5 6 6 7 8 32

13 Кількість проведених заходів щодо шт. 6 7 7 8 8 8 38
Директор Департаменту 
соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

Світлана ЯРМОЛЕНКО

Людмила ГРАБОВИЧ



популяризації Конвенції ООН про права осіб 
3 інвалідністю

14 Кількість заходів спрямованих на 
забезпечення державних стандартів 
доступності.

шт. 6 10 10 10 11 12 53

15 Кількість інформаційних та методичних 
матеріалів, рекламних продуктів щодо 
створення Д0СТ5ШН0Г0 середовища

шт. 2 10 16 20 25 ЗО 101

16 Кількість проведених засідань спостережних 
комісій в тому числі районних

шт. 38 40 42 45 46 50 223

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

шт. 15 20 25 28 29 ЗО 132

18 Кількість впроваджених інноваційних послуг шт. 4 5 5 6 6 6 6
II Показники ефективності Програми

1 Створення сприятливих умов для 
внутрішньо переміщених осіб, які 
перемістилися 3 тимчасово окупованої 
території України та районів проведення 
антитерористичної операції у Вінницьку 
область, шляхом проведення заходів 
спрямованих на соціальну адаптацію та 
інтеграцію, адаптацію, самореалізацію, 
інформаційну обізнаність обізнаність.

шт. 1 4 5 6 7 8 ЗО

2 Витрати на здійснення компенсаційних 
виплат за пільговий проїзд окремих категорій 
громадян на міжміських 
внутрітпньообласних маршрутах загального 
користування

Тис грн 15987,9 8077,0 9885,0 10788,0 11825,0 12459,0 53034,0

Директор Департаменту 
соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

Світлана ЯРМОЛЕНЗСО

Людмила ГРАБОВИЧ



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 1,6 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

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 1,0 1,0

5 Забезпечення фінансової підтримки 
громадських об’єднань ветеранів війни та 
осіб 3 інвалідністю

тис. грн 1000,0 1100,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 5900

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

тис. грн 550,0 590,0 616,0 646,0 700,0 700,0 3252,0

7 Питома вага осіб, охоплених соціальними 
послугами (від потреби)

% 99,0 99,2 99,5 100,0 100,0 100,0 100,0

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

тис. грн 15,0 17,0 20,0 21,0 25,0 30,0 22,6

9 Середні витрати на один захід щодо 
доступності.

тис. грн 10,0 17,0 18,0 18,0 19,0 20,0 18,4

10 Питома вага осіб, що отримали інформацію у 
питаннях створення доступного 
інклюзивного середовища

% 33,0 34,0 35,0 37,0 35,0 36,0 36,0

11 Питома вага осіб, які отримали допомогу 
завдяки роботі спостережних комісій

% 2,0 3,0 3,5 4,0 4,0 4,5 4,5

Директор Департаменту 
соціальної та молодіжної політиіси 
облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

Світлана ЯРМОЛЕЇЖО

Людмила ГРАБОВИЧ



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

осіб 830 920 950 980 990 995 967

13 Середні витрати на один захід спрямований 
на активізацію людей похилого віку та осіб з 
інвалідністю

тис. грн 109,5 110,0 115,0 120,0 130,0 150,0 125,0

III Показники якості Програми
1 Рівень охоплення внутрішньо переміщених 

осіб, які перемістилися 3 тимчасово 
окупованої території України та районів 
проведення антитерористичної операції у 
Вінницьку область у заходах, спрямованих 
на соціальну інтеграцію, адаптацію, 
самореалізацію, інформаційну обізнаність

% 35 45 50 50 55 60

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

% 93 95 97 100 100 100

3 Покращення матеріального становища 
громадян області, які звернулись за 
отриманням грошової допомоги

% ЗО 35 35 40 40 45

4 Рівень покращення матеріального становища 
сімей працівників органів внутрішніх справ 
області, які загинули при виконанні 
службових обов’язків

% 85 90 97 100 100 100

5 Підвищення рівня потенціалу громадських 
організацій

% 4,0 6.0 8,0 10,0 ■ 15,0 20,0

6 Підвищення рівня задоволеності якістю 
надання соціальних послуг

% 94,4 95,0 95,5 95,5 95,6 95,7

7 Збільшення кількості осіб обізнаних щодо і % 40,6 42,0 44,0 45,0 46,0 47,0

Директор Департаменту 
соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

Світлана ЯРМОЛЕНКО

Людмила ГРАБОВИЧ



питань соціальної підтримки населення
8 •Підвищення рівня взаємодії органів 

державної влади, органів місцевого 
самоврядування з громадськими 
об’єднаннями осіб з інвалідністю

% 5,5 7,0 8,0 11,0 12,0 13,0

9 1 Збільшення кількості послуг для осіб 3
порушеннями зору

% 10,0 11,0 15,0 15,0 20,0 20,0

10 Підвитцення рівня обізнаності населення про 
положення Конвенції ООН про права осіб з 
інвалідністю

% 40,0 42,0 43,0 45,0 46,0 47,0

11 Покращення рівня задоволеності населення 
щодо створення доступного середовища

% 8,0 8,5 9,0 10,0 11,0 12,0

12 Підвищення рівня ефективності роботи 
спостережних комісій

% 2,0 5,0 8,0 9,0 10,0 11,0

13 1 Підвищення рівня активності та 
поінформованості осіб з інвалідністю та 
людей похилого віку

% 25,0 26,0 26,0 27,0 28,0 29,0

Директор Департаменту 
соціальної та молодіжної політики 
обласної державної адміністрації

Начальник управління 
соціально-гуманітарної політики 
виконавчого апарату обласної Ради

С. ЯРМОЛЕНКО

Л.ГРАБОВИЧ

Заступник голови обласної Ради І.ІВАСЮК

Диреістор Департаменту 
соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

Світлана ЯРМОЛЕНКО

Людмила ГРАБОВИЧ



Додаток 4 до рішення/^:есії
обласної Ради 8 скликання
від^ ,  ^  2021 року

Заходи Цільової програми соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки

№

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання)

Перелік заходів Програми
Термін 

виконан 
ня заходу

Виконавці
Джерела

фінансуван
ня

Орієнтовні
обсяги

фінансування

рік тис.
грн

Очікуваний
результат

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

1.1. Сприяння та здійснення 
заходів з інтеграції, соціальної 
підтримки, соціальної адаптації, 
самореалізації, інформування та 
захисту внутрішньо переміщених 
осіб, у Т .Ч ., громадськими 
об’єднаннями

2022-2026 Департамент соціальної 
та молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
структурні підрозділи 
облдержадміністрації. 
Управління державної 
міграційної служби у 
Вінницькій області,
Г оловне управління 
Пенсійного фонду 
України у Вінницькій 
області, Вінницький 
обласний центр 
зайнятості

Обласний
бюджет

2022
2023
2024
2025
2026

30.0
30.0
30.0
30.0
30.0

Забезпечення
соціальної
інтеграції,
адаптації,
підтримки та
поінформованос
ті внутрішньо
переміщених
осіб

Соціальна 
підтримка сімей 
загиблих та осіб, 
які постраждали

2.1. Надання одноразової 
матеріальної допомоги сім’ям 
осіб, які загинули або померли 
внаслідок поранень, каліцтва.

2022-2026 Департамент соціальної 
та молодіжної політшси 
облдержадміністрації,

Обласний
бюджет

2022
2023
2024
2025

32.0
34.0
36.0
35.0

Забезпечення 
матеріальної 
підтримки 
сім’ям осіб, які

Директор Департаменту 
соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

Світлана ЯРМОЛЕНКО

Людмила ГРАБОВИЧ



ПІД час участі у 
масових акціях 
громадського 
протесту в період 
з 21 листопада 
2013 року по 21 
лютого 2014 року

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

2.2. Надання щорічної 2022-2026 Департамент соціальної Обласний

2026 35,0

2022 75,0

Директор Департаменту 
соціальної та  молодіжної політики 
облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

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
Матеріальна

Світлана ЯРМОЛЕНКО

Людмила ГРАБОВИЧ



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

та молодіжної політики 
облдержадміністрації

бюджет 2023 79,0 підтримка сімей
2024 83,0 загиблих/постра
2025 84,0 ждалих осіб під
2026 85,0 час участі у

масових акціях
громадського
протесту

3. Забезпечення 
пільгового проїзду 
окремих категорій 
громадян

3.1. Здійснення компенсаційних 
виплат за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян на 
міжміських внутрішньообласних 
маршрутах загального 
користування у Вінницькій 
області, відповідно до рішення 42 
сесії 7 скликання Вінницької 
обласної Ради від 21.02.2020 року 
№927 «Про затвердження 
Порядку використання коштів 
обласного бюджету для 
здійснення компенсаційних 
виплат за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян на 
міжміських внутрішньообласних 
маршрутах загального 
користування у Вінницький 
області» (зі змінами)___

2022-2026 Департамент соціальної 
та молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
Департамент фінансів 
облдержадміністрації, 
структурні підрозділи з 
питань соціального 
захисту населення 
райдержадміністрацій, 
міських рад міст 
обласного значення

Обласний
бюджет

2022
2023
2024
2025
2026

8077.0
9885.0
10788.0
11825.0
12459.0

Забезпечення
пільгового
проїзду окремих
категорій
громадян на
міжміських
внутрішньообла
сних маршрутах
загального
користування

Підтримка 
малозабезпечених 
верств населення,

4.1 Надання одноразової 
матеріальної допомоги сім’ям 
працівників органів внутрішніх

2022-2026 Департамент соціальної 
та молодіжної політики 
облдержадміністрації,

Обласний
бюджет

2022
2023
2024

32.0
34.0
36.0

Підвищення 
якості життя 
сімей

Директор Департаменту 
соціальної та  молодіжної політики 
облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

Світлана ЯРМОЛЕНКО

Людмила ГРАБОВИЧ



які опинилися у 
складних 
життєвих 
обставинах

справ та поліцейських Вінницької 
області, які загинули при 
виконанні службових обов’язків

Г оловне управління 
Національної поліції у 
Вінницькій області

2025
2026

36.0
36.0

працівників
органів
внутріпшіх
справ та
поліцейських
області, які
загинули при
виконанні
службових
обов’язків

5 Сприяння
розвитку
громадянського
суспільства

5.1. Організація та проведення 
конкурсу 3  визначення програм 
(проектів, заходів) розроблених 
інститутами громадського 
суспільства, що здійснюють свою 
діяльність у сфері соціального 
захисту населення, для реалізації 
яких надається фінансова 
підтримка відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів 
України від 12 жовтня 2021 року 
№1049 (зі змінами).

2022-2026 Департамент соціальної 
та молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
громадські об’єднання 
(за згодою)

Обласний
бюджет

2022
2023
2024
2025
2026

0
100,0
200,0
300.0
300.0 
Відпові 
дно до 
потреби

Розвиток
потенціалу
інститутів
громадського
суспільства у
вирішенні
гострих
соціальних
проблем
ветеранів та осіб
3 інвалідністю

5.2. Надання фінансової 
підтримки громадським 
об’єднанням ветеранів, осіб з
інвалідністю, обласним 
організаціям УТОГу та УТОСу

2022-2026 Департамент соціальної 
та молодіжної політики 
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

2022
2023
2024
2025
2026

1100,0
1200,0
1200,0
1200,0
1200,0

5.3. Залучення громадських 
об’єднань до надання соціальних

2022-2026 Департамент соціальної 
та молодіжної політики

Обласний
бюджет

2022
2023

590.0
616.0

Збільшення 
кількості осіб

Директор Департаменту 
соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарно.ї політики
виконавчого апарату обласної Ради

Світлана ЯРМОЛЕНКО

Людмила ГРАБОВИЧ



Налагодження 
ефективної 
системи розвитку 
та доступності 
соціальних 
послуг у 
Вінницькій 
області

послуг 13 використанням 
механізму соціального 
замовлення
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 транслювання 
соціальних аудіо-, відеороликів., 
розміщення інформаційних 
матеріалів у ЗМІ тощо__________
6.2. Організація проведення 
навчань, заходів, форумів, тощо 
щодо проектного менедншенту, 
фандрейзингу тощо, з метою 
залучення позабюджетних коштів 
для покращення діяльності 
інтернатних закладів та інших 
установ соціальної сфери, тощо

2022-2026

2022-2026

облдержадміністрації, 
громадські об’єднання 
(за згодою)______
Департамент соціальної 
та молодіжної політики 
облдержадміністрації.

громадські об’єднання 
(за згодою)

Департамент соціальної 
та молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
підвідомчі заклади 
Департаменту, 
територіальні центри 
соціального
обслуговування, центри 
надання соціальних 
послуг,
сільські, селищні, міські

Директор Департаменту 
соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гз^анітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

Обласний
бюджет

Обласний
бюджет

2024
2025
2026
2022 65,0 Підвищення
2023 70,0 рівня
2024 75,0 обізнаності
2025 80,0 населення щодо
2026 85,0 соціальної сфери

2022
2023
2024
2025
2026

646.0
700.0
700.0

40.0
45.0
50.0
60.0 
65,0

охоплених
соціальними
послугами

області

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

Світлана ЯРМОЛЕНКО

Людмила ГРАБОВИЧ



ради, громадські 
об’єднання (за згодою)

послуг
населенню

6.3. Системний моніторинг 
діяльності інтернатних закладів 
та інших установ соціальної 
сфери із залученням інститутів 
громадського суспільства

2022-2026 Департамент соціальної 
та молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
громадські об’єднання 
(за згодою)_____

Обласний
бюджет

2022 50,0 Надання
2023 50,0 населенню
2024 50,0 області якісних
2025 50,0 соціальних
2026 50,0 послуг

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

7.1. Організація/ проведення 
професійних, інформаційних, 
науково-практичних заходів, 
форумів з обміну сучасними 
практиками щодо інноваційних 
методів, форм роботи в галузі 
соціального захисту тощо для 
державних службовців, 
працівників та громадських 
організацій соціальної сфери 
області, тощо.
Розвиток міжнародного 
партнерства, тощо.

2022-2026 Департамент соціальної 
та молодіжної політики 
облдержадміністрації,

Сільські, селищні, міські 
ради,
громадські об’єднання 
(за згодою)

Обласний
бюджет

2022 200,0
2023 250,0
2024 270,0
2025 280,0
2026 290,0

Покращення
базових та
фахових
компетентносте
й працівників
соціальної
сфери,
створення умов
для підвищення
професійних
знань. Пошук
інноваційних
форм роботи у
соціальній сфері
Проведення
спільних
міжнародних
заходів

Директор Департаменту 
соціальної та молодіжної політики 
облдержадм і ні страції

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

Світлана ЯРМОЛЕНКО

Людмила ГРАБОВИЧ



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

2022-2026 Департамент соціальної 
та молодіжної політики 
обласної державної 
адміністрації

Обласний
бюджет

2022
2023
2024
2025
2026

110,0
120,0
130.0
140.0
150.0

Підвищення 
престижності 
професії 
працівника 
соціальної сфери

7.3. Проведення навчальних 
заходів з метою підвищення 
професійної компетентності/ 
кваліфікації для працівників 
надавачів соціальних послуг та 
фізичних осіб, які надають 
соціальні послуги з догляду без 
здійснення підприємницької 
діяльності

2022-2026 Обласний центр 
соціальних служб, 
громадські об’єднання 
(за згодою)

Обласний
бюджет

2022
2023
2024
2025
2026

110,0
130.0
150.0
170.0
200.0

Підвищення
професійної
компетентності
працівників
надавачів
соціальних
послуг,
підготовка/
перепідготовка
фізичних осіб,
які надають
соціальні
послуги з
догляду без
здійснення
підприємницької
діяльності

8. Організація
виконання
окремих заходів
Національної
стратегії з
створення
безбар*єрного

8.1. Популяризація положень 
конвенції ООН про права осіб з 
інвалідністю щляхом підвищення 
рівня поінформованості 
населення, представників органів 
місцевого самоврядування, 
державної та виконавчої влади,

2022-2026 Департамент соціальної 
та молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
структурні підрозділи 
облдержадміністрації,

Сільські, селищні, міські

Обласний
бюджет

2022
2023
2024
2025
2026

50.0
100.0
130.0
140.0
150.0

Підвищення 
рівня знань з 
питань реалізації 
Конвенції прав 
людини з 
інвалідністю. 
Дотримання

Директор Департаменту 
соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

Світлана ЯРМОЛЕНКО

Людмила.ГРАБОВИЧ



простору в 
Україні та 
Регіонального 
плану заходів з 
реалізації 
конвенції ООН 
про права осіб з 
інвалідністю

про потреби людей 3 
інвалідністю, недопущення 
дискримінації за ознакою 
інвалідності серед населення 
шляхом 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 інфраструктур

ради,
громадські об’єднання 
(за згодою)

прав людей 3 
інвалідністю в 
усіх сферах 
роботи органів 
місцевого 
самоврядування

8.2. Створення для людей з 2022-2026 Департамент соціальної Обласний 2022 55,0 Забезпечення
інвалідністю безперешкодного та молодіжної політики бюджет 2023 65,0 доступності
доступу до послуг у сфері освіти. облдержадміністрації. 2024 70,0 людей 3
пращ, соціального захисту, структурні підрозділи 2025 75,0 інвалідністю до
культури, туризму, фізичної облдержадміністрації, 2026 80,0 послуг об’єктів
культури, спорту, охорони громадські об’єднання громадського
здоров’я тощо (за згодою) призначення
8.3. Організація та підтримка 2022-2026 Департамент соціальної Обласний 2022 Відпові Створення
розвитку розвиток служб та молодіжної політики бюджети 2023 дно до належних умов
супроводу незрячих облдержадміністрації 2024 потреби життєзабезпечен

Сільські, селищні, міські 2025 ня громадян 3
ради. 2026 порушенням
громадські об’єднання зору
(за згодою)

8.4. Організація та підтримка 2022-2026 Департамент соціальної Обласний 2022 Відпові Створення умов

Директор Департаменту 
соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

Світлана ЯРМОЛЕНКО

Людмила ГРАБОВИЧ



розвитку транспортних служб із 
перевезення осіб 3 інвалідністю 
та впровадження європейських та 
міжнародних та державних 
стандартів доступності 
транспортних послуг

та молоділсної політики 
облдержадміністрації, 
громадські об’єднання 
(за згодою)

бюджет 2023
2024
2025
2026

дно до 
потреби

для надання
особам 3
інвалідністю
якісних
соціальних
послугами

8.5. Сприяння організації 
виконання завдань обласного 
комітету доступності людей 3 

інвалідністю та маломобільних 
груп населення до об’єктів 
соціальної та інженерно- 
транспортної інфраструктури.

2022-2026 Департамент соціальної 
та молодіжної політики, 
Управління 
містобудування та 
архітектури 
Облдержадміністрації, 
структурні підрозділи 
облдержадміністрації, 
громадські об’єднання 
(за згодою)

Обласний
бюджет

2022
2023
2024
2025
2026

10,0
20,0
20,0
20,0
20,0

Налагодження 
міжгалузевих 
зв’язків щодо 
впровадження 
доступності

8.6. Проведення заходів до 
Міжнародного дня людей з 
інвалідністю, тощо

2022-2026 Департамент соціальної 
та молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
структурні підрозділи 
облдержадміністрації, 
громадські об’єднання 
(за згодою)

Обласний
бюджет

2022
2023
2024
2025
2026

130.0
140.0
145.0
150.0
155.0

Формування у 
суспільстві 
поваги до 
потреб людей 3 
інвалідністю

9. Створення умов 
для роботи 
спостережних 
комісій області

9.1. Організація роботи 
спостережних комісій та 
проведення засідань

2022-2026 Департамент соціальної 
та молодіжної політики 
обласної державної 
адміністрації 
громадські об’єднання 
(за згодою)

Обласний
бюджет

2022
2023
2024
2025
2026

10,0
10,0
10,0
20,0
20,0

Виконання 
завдань 
спостережних 
комісій області. 
Здійснення 
моніторингу за

Директор Департаменту 
соціальної та молодіжної політиіси 
облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

Світлана ЯРМОЛЕНКО

Людмила ГРАБОВИЧ



10 Активізація 
людей похилого 
віку та осіб з 
інвалідністю у 
культурно - 
дозвілеву 
діяльність у тому 
числі реалізація 
програми 
«Активне 
довголіття»

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

10.2. 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_______

2022-2026

2022-2026

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

Департамент соціальної 
та молодіжної політики 
обласної державної 
адміністрації 
громадські об’єднання 
(за згодою)

Обласний
бюджет

Обласний
бюджет

2022
2023
2024
2025
2026

2022
2023
2024
2025
2026

150.0
150.0
150.0
200.0 
200,0

180,0
200,0
220,0
250.0
280.0

дотриманням 
прав, основних 
свобод і 
законних 
інтересів 
засуджених осіб 
та осіб, 
звільнених від 
відбування 
покарання
Забезпечення 
соціальної 
інтеграції людей 
похилого віку та 
осіб з
інвалідністю у 
культурно- 
дозвілеву сферу

Директор Департаменту 
соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

Світлана ЯРМОЛЕНКО

Людмила ГРАБОВИЧ



обласного форуму для людей 
старшого віку "55+"
10.3. Організація діяльності щодо 
впровадження інноваційних форм 
надання соціальних послуг, у 
тому числі:

-  «Клуби сеньйорів»;
-  Гуртки духовного 
розвитку;
-  Гуртки ведення здорового 
способу життя;

«Мультидисциплінарні
бригади»
-  «Служби перевезення»;
-  «Університети III віку», 
тощо _____

2022-2026

10.4 Організація та проведення 
заходів до Міжнародного дня 
людей похилого віку, у тому 
числі відкритого обласного 
форуму «Вінниччина -  область 
сприятлива для життя людей 
похилого віку»______________
10.5 Формування навичок 
самостійного і активного життя 
людей з інвалідністю у тому 
числі через проведення 
інклюзивних заходів, у тому 
числі таких, як «Школа_______

2022-2026

Департамент соціальної 
та молодіжної політики 
обласної державної 
адміністрації, 
Територіальні центри 
соціального
обслуговування (надання 
соціальних послуг), 
Центри надання 
соціальних послуг, 
громадські об’єднання 
(за згодою)

2022-2026

Департамент соціальної 
та  молодіжної політики 
обласної державної 
адміністрації, 
громадські об’єднання 
(за згодою)

Департамент соціальної 
та молодіжної політики 
обласної державної 
адміністрації, 
громадські об’єднання 
(за згодою)___________

Директор Департаменту 
соціальної та  молодЬкної політики 
об л держадм і ністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

Обласний
бюджет

2022
2023
2024
2025
2026

Обласний
бюджет

Обласний
бюджет

2022
2023
2024
2025
2026

2022
2023
2024
2025
2026

250.0
275.0
300.0
325.0
350.0

100,0
115.0
120.0
130.0
140.0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

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

Збільшення 
кількості людей 
залучених до 
соціально- 
культурних 
заходів

Сприяння 
творчому 
самовираженню 
осіб з
інвалідністю, 
заохочення їх до

Світлана ЯРМОЛЕНКО

Людмила ГРАБОВИЧ



самостійного життя», Танці без 
обмежень», «Руками створена 
краса», «Регбі на візках», тощо

активного 
способу життя

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

2022-2026 Департамент соціальної 
та молодіжної політики 
обласної державної 
адміністрації, 
громадські об’єднання 
(за згодою)

Обласний
бюджет

2022
2023
2024
2025
2026

50.0
55.0
60.0
65.0
70.0

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

Д иректор Департаменту 
соціальної та молодіжної політики 
обласної державної адміністрації

Н ачальник управління 
соціально-гуманітарної політики 
виконавчого апарату обласної Ради

С. ЯРМОЛЕНКО

Л. ГРАБОВИЧ

Заступник голови обласної Ради І. ІВАСЮК

Директор Департаменту 
соціальної та  молодіжної політики 
облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політиіси
виконавчого апарату обласної Ради

Світлана ЯРМОЛЕНКО

Людмила ГРАБОВИЧ


