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Про хід виконання Обласної 
комплексної цільової програми 
соціального захисту населення 
Вінницької області на 2019-2021 роки

Аналітичний описовий звіт

На виконання рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 
березня 2019 року № 750 «Про Комплексну цільову програму соціального 
захисту населення Вінницької області на 2019-2021 роки» (далі-Комплексна 
програма) Департамент соціальної та . молодіжної політики 
облдержадміністрації надає інформацію про хід виконання програми за 2019 
рік.

Станом на 01.01.2020 року на виконання плану заходів Комплексної 
програми у 2019 році з обласного фінансування передбачено 2114, 2 тис. грн. 
Фактично профінансовано Комплексну програму на суму 2097,9 тис. грн, що 
становить 99,2 % від обсягу коштів запланованих на 2019 рік. Залишок 
невикористаних асигнувань становить 16,3 тис. грн.

Протягом 2019 року здійснювалась фінансова підтримка 18 
громадських організацій осіб з інвалідністю і ветеранів у Вінницькій області. 
Надано одноразову матеріальну допомогу 7 особам які отримали тілесні 
ушкодження середньої (3 особи) та легкої тяжкості (4 особи) під час участі у 
масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 
21 лютого 2014 року.

З метою сприяння розвитку громадянського суспільства у червні 
Департаментом оголошено конкурс соціального замовлення за рахунок 
бюджетних коштів таких послуг:

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

позбавлення волі.
У липні 2019 року проведено 3 конкурси із залученням бюджетних 

коштів для надання соціальних послуг та визначено переможців, а саме:



Вінницьке обласне відділення благодійної організації «Всеукраїнська 
мережа людей, які живуть з ВІЛ» (соціальна послуга консультування ВІЛ- 
позитивних вагітних жінок);

Громадська організація «Асоціація захисту прав та допомоги людям з 
інвалідністю «Відкриті серця» (соціальна послуга денний догляд осіб з 
інвалідністю старше 35 років).

Конкурс на соціальну послугу соціальний супровід осіб звільнених з 
місць позбавлення волі не відбувся в зв’язку із відсутністю конкурсних 
пропозицій.

Станом 01.01.2020 надано 2250 послуг консультування ЗО ВІЛ- 
позитивних вагітних жінок на суму 81,0 тис. грн та 1032 послуг денного 
догляду для 8 осіб з інвалідністю старше 35 років на суму 79,928 тис. грн.

З метою активізації культурно - дозвіллевої сфери життя людей 
похилого віку та осіб з інвалідністю у березні 2019 році створено ініціативну 
групу людей похилого віку області, з якою проведено «круглий» стіл на 
тему: «Активне довголіття як вимога часу», виготовлено і поширено серед 
населення соціально спрямований відеоролик щодо здорового старіння та 
активного довголіття, взаємної відповідальності поколінь та формування 
позитивного ставлення до похилого та старечого віку.

У звітному періоді продовжено реалізацію інноваційного престиж- 
проекту «Від пасивності до пасіонарності» у рамках якого організовано та 
проведено круглі столи за участю людей старшого віку та навчально- 
методичний семінар на тему «Підвищення рівня якості життя людей 
похилого віку -  справа всіх і кожного» у Могилів-Подільському, 
Ямпільському, Крижопільському, Літинському, Погребищенському, 
Томашпільському районах та Тульчинській ОТГ Вінницької області, в яких 
взяли участь 130 осіб. У липні проведено літню методичну школу для 90 
учасників проекту, у Тульчинській ОТГ та Томашпільському районах 
проведено міні-форуми на тему «Якість життя людей поважного віку, їх 
соціальний статус -  справа влади і суспільства», в яких взяли участь 135 осіб.

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

У травні проведено дводенний Обласний форум для людей старшого 
віку «55+», в якому взяли участь 200 активних пенсіонерів з усієї області та 
спільно з громадською організацією «Вінниця ДАУН-СИНДРОМ» 
організовано фотопроект «Я хочу! Я мрію! Я буду!».

Спільно з громадською організацією «Фундація суспільного розвитку» 
у 2019 році проведено:

у червні - інтелектуально-спортивний квест, в якому взяли участь



ЗО осіб - мешканці Обласного пансіонату для осіб з інвалідністю та осіб 
похилого віку та пенсіонери, які проживають у Вінницькому та 
Калинівському районах. Також, у червні для мешканців цього пансіонату, 
Обласного центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок 
інтелектуальних порушень та підопічних територіальних центрів соціального 
обслуговування Вінницького, Гайсинського районів та Немирівської 
об’єднаної територіальної громади організовано та проведено тематичну 
поїздку до Національного дендрологічного парку «Софіївка».

у липні - Ярмарку активностей для осіб пенсійного та 
передпенсійного віку в якій взяло участь 70 осіб, які проживають у 
Погребищенському, Тростянецькому та Оратівському районах;

у серпні - заходи з активного дозвілля у Подільському зоопарку, в 
якому взяли участь 60 осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, які 
проживають в Обласному пансіонаті для осіб з інвалідністю та осіб похилого 
віку, Обласному центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю 
внаслідок інтелектуальних порушень, Тиврівському будинку-інтернаті 
геріатричного профілю, Літинському та Жмеринському районах;

у вересні -  тематичну поїздку до Браїлівського жіночого 
монастиря та екскурсію до Садиби фон Мекків, в якій взяли участь 95 людей 
похилого віку та осіб з інвалідністю, які проживають у Обласному пансіонаті 
для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку, у Вінницькому, Калинівському, 
Літинському, Шаргородському, Барському, Піщанському та Чечельницькому 
районах;

у жовтні - заходи для осіб пенсійного та передпенсійного віку у 
територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) Оратівського та Крижопільського районів;

у листопаді - інтеграційні заходи для людей старшого віку та 
молоді «Єднання поколінь» - проходження квест-кімнат у м. Вінниці та 
майстер-клас з виготовлення новорічних прикрас у Тиврівському обласному 
будинку-інтернаті для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку;

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

Спільно з громадською організацію молоді з обмеженими фізичними 
можливостями «Гармонія» у липні проведено інклюзивний наметовий табір 
«Школа самостійного життя», в якому взяли участь ЗО осіб та у жовтні - 
спортивні змагання «Регбі на візках», в яких взяли участь також ЗО осіб, у
грудні -  Ярмарку виробів людей з інвалідністю «Душею створена краса».

У травні, червні та жовтні, за підтримки Департаменту, Вінницьким 
обласним осередком Всеукраїнської громадської організації «Українська



спілка інвалідів - УСІ» проведено спортивні змагання з футболу, легкої 
атлетики та волейболу для дітей та молоді з порушеннями ментального 
розвитку "Спеціальна Олімпіада".

У грудні спільно з громадською організацією «Всеукраїнське 
об’єднання осіб з інвалідністю «Група активної реабілітації» проведено 
конкурс розробки та виготовлення індивідуальних пристосувань для осіб з 
інвалідністю «Територія самостійного життя», в презентації якого взяли 
участь 90 осіб -  особи з інвалідністю, в тому числі ті, які перебувають в 
закладах соціальної сфери області, батьки та рідні дітей з інвалідністю.

Також, у грудні спільно з громадською організацією «Соціальна хата 
рівних можливостей» реалізовано Інтерактивний фотопроект до 
Міжнародного дня людей з інвалідністю «Я Ьмісто».

На виконання Комплексної програми та з метою належної організації 
надання соціальних послуг в області у лютому Департаментом проведено 
семінар-нараду «Механізми визначення потреб населення у соціальних 
послугах. Аналіз та оцінка соціальних потреб населення», в якій взяли участь 
120 осіб, в тому числі представники об’єднаних територіальних громад.

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

У листопаді спільно з громадською організацією «Асоціація захисту 
прав та допомоги людям з інвалідністю «Відкриті серця» проведено семінар
-  тренінг «Соціальне замовлення, як ефективний механізм фінансування 
ГО», в якому взяли участь 25 представників інститутів громадянського 
суспільства та семінар для працівників психоневрологічних будинків- 
інтернатів «Соціальні майстерні -  альтернатива трудової зайнятості людей з 
важкими формами інвалідності».

У грудні Департаментом проведено форум «Безбар’єрність у житті 
людей з інвалідністю. Міфи та реальність», конференцію «Доступність для 
осіб з інвалідністю у молодіжному середовищі» та семінар-навчання для 
директорів та працівників обласних комунальних закладів соціальної сфери 
«Дотримання прав осіб з інвалідністю в закладах системи соціального 
захисту населення» для керівників та працівників за участю представника 
Уповноваженого Верховної Ради з дотримання прав людини у місцях 
несвободи та процесуальних прав,

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 
18.06.2019 № 453 «Про реалізацію у Вінницькій області в 2019-2021 роках 
пілотного проекту «Створення системи надання послуг раннього втручання



для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя» у грудні 
Департаментом організовано навчання з професійної підготовки спеціалістів 
для впровадження послуги раннього втручання в Інституті раннього 
втручання, м. Харків.

У жовтні, з метою популяризації професій соціальної сфери та 
поширення кращих практик роботи з людьми похилого віку та особами з 
інвалідністю, Департаментом організовано та проведено обласний конкурс 
«Кращий працівник соціальної сфери - 2019».

У 2019 році проведено моніторинг закладів системи соціальної сфери 
області -  Обласного пансіонату для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку, 
Тиврівського обласного будинку-інтернату для осіб з інвалідністю та осіб 
похилого віку, 5 психоневрологічних будинків-інтернатів, 2 дитячих 
будинки-інтернати та 3 територіальних центрів соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) -  Липовецького, Тиврівського, 
Томашпільського районів.

Результати виконання Програми за 2019 рік свідчать про доцільність її 
продовження.

Додатки: на / У  арк.

Заступник директора 
Департаменту

Богдана Токар 
(0432) 32-72-39

Олександр МЕЛЬНИК
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10.

Популяризація положень 
конвенції ООН про права осіб 
з інвалідністю шляхом 
підвищення рівня 
поінформованості населення, 
представників органів 
місцевого самоврядування, 
державної та виконавчо? 
влади, депутатського корпусу 
про потреби людей 3 

інвалідністю, недопущення 
дискримінації за ознакою 
інвалідності серед населення 
(пункт 7.7)
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11.

Створення для людей з 
інвалідністю та 
маломобільних груп 
безперешкодного доступу, у 
тому числі до послуг у сфері 
освіти, праці, культури, 
туризму, фізичної культури, 
спорту, охорони здоров’я 
тощо (пункт 7.8)
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12.

Проведення заходів до 
Міжнародного дня людей з 
інвалідністю (пункт 7.11)
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13.

Видання інформаційних та 
методичних матеріалів, 
виготовлення і розміщення 
соціальних роликів та 
реклами, проведення 
інформаційної кампанії щодо 
доступності осіб 3 
інвалідністю та інших 
маломобільних груп 
населення до об’єктів 
соціальної та інженерно- 
транспортної інфраструктур 
(пункт 7.10)
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11.

Системний моніторинг та 
оцінка діяльності 
територіальних центрів 
соціального обслуговування 
та інших установ соціальної 
сфери із залученням 
інститутів громадського 
суспільства (пунтк 7.13) & І
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12.

Проведення професійних, 
інформаційних, науково- 
практичних заходів, форумів 
з обмін)’ сучасними 
практиками для державних 
службовців, працівників та 
громадських організацій 
соціальної сфери області 
(пункт 8.1)
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13.

Організація тематичних 
навчань керівників та 
працівників підвідомчих 
закладів та іншнх установ 
соціальної сфери щодо 
інноваційних методів, форм 
роботи в галузі соціального 
захисту тощо (пункт 8.2)
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14.

Підвищення кваліфікації 
працівників соціальної 
сфери, вивчення досвід)1 та 
кращих практик інших 
областей, країн у сфері 
соціального захисту 
населення (пункт 8.4)
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15.

Навчання представників 
органів .місцевого 
самоврядування та 
об'єднаних територіальних 
громад з питань реалізації 
Конвенції ООН про права 
осіб з інвалідністю 
(пункт 8.5)
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16.

Запровадження курсів з основ 
догляду за особами, які 
потребують сторонньої 
допомоги, для їх 
помічників/доглядальників, 
опікунів/піклувальннків, 
фізичних осіб, які надають 
соціальні послуги 
(пункт 8.6)
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17.

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

(пункт 8.7) о
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18.

Створення умов для роботи 
спостережних комісій області 
(пункт 9.1)
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19.

Відвідування установ 
виконання покарань, 
вивчення стану матеріально- 
побутового та меднко- 
санітарного забезпечення 
засуджених осіб, умов їх 
праці та навчання, стан 
організації соціально- 
виховної роботи (пункт 9.2)
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20.

Проведення інформаційних, 
освітніх, культурно- 
мистецьких, 
рекреаційних та інших 
заходів за участю людей 
похилого віку та осіб з 
інвалідністю у суспільно- 
активну діяльність в тому 
числі у регіональному 
соціально-оріснтованому 
інноваційному престиж - 
проекті «Від пасивності до 
пасіонарності»
(пункт 10.1)
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21.

Діяльність арт-терапевтнчних 
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 
(пункт 10.2)
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22.

Проведення виїзних 
тематичних екскурсій та 
пізнавальних поїздок, різних 
форм відпочинку та дозвілля, 
заходів щодо розвитку та 
ведення здорового способу 
життя для людей похилого 
вік)' та людей з інвалідністю у 
тому числі обласного форуму 
для людей старшого вік)1 
"55+''
(пункт 10.3)
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23.

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

(пункт 10.6)
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Формування навичок 
самостійного і активного 
життя людей з інвалідністю у 
тому числі через проведення 
інклюзивних заходів, утому 
числі таких, як «Школа 
самостійного життя». Танці 
без обмежень», «Руками 
створена краса», «Регбі на 
візках», тощо (пункт 10.7)

Заступник начальника 
управління-засіупник 
головного бухгалтера- 
начальник відділу фінансово- 
економічних питань та 

бухгалтерського обліку

Богдана Токар 
(0432) 32-72-39

Т Захарченко



Додаток 1
до листа Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації 
від 10.01.2020 року № 04- 175

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2019 РІК 

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації 

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

(рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року № 750)

1. Виконання заходів і завдань Програми

№
з/п

Заплановані заходи Фактично проведені заходи

Назва, зміст заходу/напрям 
діяльності

Запланований
результат

Назва, зміст заходу/напрям 
діяльності

Досягнутий результат

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

Забезпечення 
соціальної інтеграції, 
адаптації та 
поінформованості ВПО

1.1. Сприяння та здійснення 
заходів з інтеграції, соціальної 
адаптації, інформування та 
захисту внутрішньо 
переміщених осіб, у Т .Ч ., 

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

У 2019 році спільно з громадською організацією 
«Об’єднання «Будуємо майбутнє» організовано та 
проведено Творчі майстерні ВПО, в яких взяло участь 
40 осіб.

2. 2. Забезпечення пільгового 
проїзду окремих категорій 
громадян

Забезпечення 
пільгового проїзду 
окремих категорій 
громадян на 
міжміських внутрішньо 
обласних маршрутах 
загального

2.1. Компенсація за пільговий 
проїзд окремих категорій 
громадян на міжміських 
внутрішньо обласних 
маршрутах загального 
користування відповідно до 
розпорядження голови 
облдержадміністрації від

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



користування 13.04.2016 №230 «Про 
забезпечення пільгового 
проїзду окремих категорій 
громадян»/ Забезпечення 
пільгового проїзду окремих 
категорій громадян

3. 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

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

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

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/ 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

4.3. 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

Надано одноразову матеріальну допомогу 7 особам 
які отримали тілесні ушкодження середньої (3 особи) 
та легкої тяжкості (4 особи) 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



4. 5. Сприяння розвитку 
громадянського суспільства

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

5.2. Надання фінансової 
підтримки громадським 
організаціям ветеранів, 
всеукраїнським громадським 
організаціям осіб з 
інвалідністю та їх спілкам, 
УТОГу та УТОСу/ 
Сприяння розвитку 
громадянського 
суспільства

У 2019 року здійснювалась фінансова підтримка 18 
громадських організацій осіб з інвалідністю і 
ветеранів у Вінницькій області.

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

У червні оголошено конкурс соціального замовлення 
за рахунок бюджетних коштів таких послуг:

консультування вагітних ВІЛ-позитивних 
жінок;

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

У липні 2019 року проведено 3 конкурси із 
залученням бюджетних коштів для надання 
соціальних послуг та визначено переможців, а саме:

Вінницьке обласне відділення благодійної 
організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть 
з ВІЛ» (соціальна послуга консультування ВІЛ- 
позитивних вагітних жінок);

Громадську організацію «Асоціація захисту 
прав та допомоги людям з інвалідністю «ВІДКРИТІ 
СЕРЦЯ» (соціальна послуга денний догляд осіб з 
інвалідністю старше 35 років), (Наказ від 03.06.2019 
№174)
Конкурс на соціальну послугу соціальний супровід 
осіб звільнених з місць позбавлення волі не відбувся в 
зв’язку із відсутністю конкурсних пропозицій.
Станом 01.04.2020 надано 2250 послуг 
консультування ЗО ВІЛ-позитивних вагітних жінок на



7. Покращення якості 
надання соціальних послуг, 
соціального забезпечення осіб 
з інвалідністю та осіб похилого 
віку

Створення умов для 
забезпечення осіб з 
інвалідністю 
якісними соціальними 
послугами

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

Забезпечення 
доступності людей з

суму 81,0 тис. грн та 1032 послуг денного догляду 
для 8 осіб з інвалідністю старше 35 років на суму 
79,928 тис. грн.

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

7.7. Популяризація положень 
конвенції ООН про права 
осіб з інвалідністю шляхом 
підвищення рівня 
поінформованості населення, 
представників органів 
місцевого самоврядування, 
державної та виконавчої 
влади, депутатського 
корпусу про потреби людей 
з інвалідністю, недопущення 
дискримінації за ознакою 
інвалідності серед населення/ 
Покращення якості 
надання соціальних послуг, 
соціального забезпечення 
осіб з інвалідністю та осіб 
похилого віку

7.8. Покращення якості 
надання соціальних послуг,

Забезпечено тимчасове користування огородженим 
асфальтованим майданчиком з метою розміщення 
автомобілів, які надходять від закордонних 
благодійників, як гуманітарна допомога та видаються 
особам з інвалідністю в якості засобу реабілітації.

У червні спільно з ГО «Вінниця ДАУН СИНДРОМ» 
організовано та проведено фото проект «Я хочу!Я 
мрію! Я можу!»

У квітні Департамент сприяв у проведенні Обласного 
огляду-конкурсу художньої самодіяльності



інвалідністю до послуг 
об’єктів громадського 
призначення

соціального забезпечення 
осіб з інвалідністю та осіб 
похилого віку

7.10. Видання інформаційних 
та методичних матеріалів, 
виготовлення і розміщення 
соціальних роликів та 
реклами, проведення 
інформаційної кампанії щодо 
доступності осіб з 
інвалідністю та інших 
маломобільних груп 
населення до об’єктів 
соціальної та інженерно- 
транспортної
Інфраструктур/Покращення 
якості надання соціальних 
послуг, соціального 
забезпечення осіб з 
інвалідністю та осіб 
похилого віку

вокального жанру Українського товариства УТОС 
У травні, червні та жовтні спільно з Вінницьким 
обласним осередком Всеукраїнської громадської 
організації «Українська спілка інвалідів - УСІ» 
проведено спортивні заходи для дітей та молоді з 
порушеннями ментального розвитку "Спеціальна 
Олімпіада”.
У листопаді Департамент сприяв у проведенні заходу 
до Міжнародного дня сліпих.
У грудні Департаментом організовано та проведено 
семінар-навчання «Дотримання прав осіб з 
інвалідністю в закладах системи соціального захисту 
населення» для керівників та працівників за участю 
представника Уповноваженого Верховної Ради з 
дотримання прав людини у місцях несвободи та 
процесуальних прав.
Також, у грудні спільно з громадською організацією 
«Соціальна хата рівних можливостей» організовано та 
проведено Інтерактивний фотопроект до 
Міжнародного дня людей з інвалідністю «Я і місто»

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



7.11. Проведення заходів до 
Міжнародного дня людей з 
Інвалідністю/Покращення 
якості надання соціальних 
послуг, соціального 
забезпечення осіб з 
інвалідністю та осіб 
похилого віку

7.13. Системний моніторинг 
та оцінка діяльності 
територіальних центрів 
соціального обслуговування 
та інших установ соціальної 
сфери із залученням 
інститутів громадського 
суспільства/Покращення 
якості надання соціальних 
послуг, соціального 
забезпечення осіб з 
інвалідністю та осіб 
похилого віку

У грудні Департаментом спільно з громадською 
організацією «Всеукраїнське об’єднання осіб з 
інвалідністю «Група активної реабілітації» у грудні 
2019 року проведено конкурс розробки та 
виготовлення індивідуальних 
пристосувань для осіб з інвалідністю «Територія 
самостійного життя»

У 2019 році проведено моніторинг закладів системи 
соціальної сфери області -  Обласного пансіонату для 
осіб з інвалідністю та осіб похилого віку, 
Тиврівського обласного будинку-інтернату для осіб з 
інвалідністю та осіб похилого віку, 5 
психоневрологічних будинків-інтернатів, 2 дитячих 
будинки-інтернати та 3 територіальних центрів 
соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг)

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

Покращення базових та 
фахових
компетентностей 
працівників соціальної 
сфери

8.1. Проведення 
професійних, 
інформаційних, науково- 
практичних заходів, форумів 
з обміну сучасними 
практиками для державних 
службовців, працівників та 
громадських організацій 
соціальної сфери області/ 
Підвищення кваліфікації 
працівників соціальної 
сфери, вивчення досвіду та 
кращих практик інших

г  ̂ . . .« і. . •

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



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

Створення умов для 
забезпечення осіб з 
інвалідністю якісними 
соціальними послугами

соціального захисту 
населення

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

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 
/Налагодження ефективної 
системи надання 
соціальних послуг

населенню Вінницької 
області

У серпні організовано та проведено взаємний обмін 
професійним досвідом щодо надання соціальних 
послуг у Ясському повіті Республіки Румунія

У лютому 2019 року організовано та проведено 
семінар-нараду «Механізми визначення потреб 
населення у соціальних послугах. Аналіз та оцінка 
соціальних потреб населення».
У березні 2019 році організовано та проведено 
воркшоп «Організація роботи з людьми з 
інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень» в 
Обласному центрі комплексної реабілітації для осіб з 
інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень 
У червні, липні та жовтні Департаментом спільно з 
громадською організацією «Центр Поділля-Соціум» 
проведено тренінгове навчання «Сучасні практики

роботи з літніми людьми. Попередження емоційному 
та професійному вигоранню» у Територіальних 
центрах соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) Хмільницького, Літинського 
районів та м. Хмільник
У жовтні 2019 року Департаментом організовано та 
проведено І Відкритий форум з соціальної роботи 
«Вінниця -  2019» за участю делегації Ясського повіту 
Республіки Румунія.
У листопаді спільно з громадською організацією 
«Асоціація захисту прав та допомоги людям з 
інвалідністю «Відкриті серця» організовано та 
проведено семінар -  тренінг «Соціальне замовлення,
___л___________ ~ _______ _ л .:_________________ т-'/'л..



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

Покращення умов 
догляду за людьми, які 
потребують сторонньої 
допомоги

8.5. Навчання представників 
органів місцевого 
самоврядування та 
об’єднаних територіальних 
громад
з питань реалізації Конвенції 
ООН про права осіб з 
інвалідністю /Налагодження 
ефективної системи 
надання соціальних послуг 
населенню Вінницької 
області

8.6. Запровадження курсів з 
основ догляду за особами, 
які потребують сторонньої 
допомоги, для їх 
помічників/доглядальників, 
опікунів/піклувальників, 
фізичних осіб, які надають 
соціальні
послуги/Налагодження 
ефективної системи 
надання соціальних послуг 
населенню Вінницької

У грудні 2019 року до Міжнародного дня людей з 
інвалідністю Департаментом проведено форум 
«Безбар’єрність у житті людей з інвалідністю. Міфи 
та реальність», також у грудні проведено 
конференцію «Доступність для осіб з інвалідністю у 
молодіжному середовищі».
У грудні 2019 року Департаментом організовано 
проведення навчання з професійної підготовки 
спеціалістів для впровадження послуги раннього 
втручання

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

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



Підвищення 
престижності професії 
працівника соціальної 
сфери

8.7. Проведення заходів з 
нагоди Дня працівника 
соціальної сфери, 
відзначення кращих 
працівників 
галузі/Налагодження 
ефективної системи 
надання соціальних послуг 
населенню Вінницької 
області

У жовтні Департаментом організовано та проведено 
Обласний конкурс серед працівників закладів 
соціальної сфери «Кращий працівник соціальної 
сфери - 2019».
У жовтні Департаментом організувало та проведено 
відзначення професійного свята - День працівника 
соціальної сфери України

7. 9. Створення умов для роботи 
спостережних комісій області

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

основних свобод і 
законних інтересів 
засуджених осіб та 
осіб, звільнених від 
відбування покарання

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

9.1. Організація роботи та 
проведення засідань 
спостережних комісій 
/Створення умов для 
роботи спостережних 
комісій області
9.2. Відвідування установ 
виконання покарань, 
вивчення стану матеріально- 
побутового та медико- 
санітарного забезпечення 
засуджених осіб, умов їх 
праці та навчання, стан 
організації соціально- 
виховної роботи/Створення 
умов для роботи 
спостережних комісій 
області

У 2019 року організовано та проведено 3 засідання 
Обласної спостережної, а тому числі розширене 
засідання спостережної комісії і відео селекторі та 
виїзні засідання до Вінницької виправної колонії 
№ 81 та Ладижинської виправної колонії № 39

8. 10. Активізація людей 
похилого віку та осіб з 
інвалідністю, в то числі які
И О П < і І \ Л ; О О І А Т Г  Л 7  '} О  !/• П О  гі О V

Забезпечення 
соціальної інтеграції 
людей похилого віку та
п г ч ( л  'і  ш т й я т т і  п і _ г і г >' г і г >  V

10.1 Проведення 
інформаційних, освітніх, 
культурно-мистецьких,
ІЛ А І/ ’ ІЛ А С І ТТ1 ТЛ Ї-ЇТЛГ V  пгс* 1 ІЛ Т Т ЇГ Л ^

У лютому 2019 року організовано та проведено 
круглий стіл з ініціативною групою людей старшого 
віку «Активне довголіття як вимога часу».



соціальної сфери у кульїурно - 
дозвілеву діяльність у тому 
числі реалізація програми 
«Активне довголіття»

культурно - дозвілеву 
сферу області

заходів за участю людей 
похилого віку та осіб з 
інвалідністю у суспільно- 
активну діяльність в тому 
числі у регіональному 
соціально-орієнтованому 
інноваційному престиж - 
проекті «Від пасивності до 
пасіонарності»/ Активізація 
людей похилого віку та осіб 
з інвалідністю, в то числі 
які перебувають у закладах 
соціальної сфери у 
культурно - дозвілеву 
діяльність у тому 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//Активізація людей 
похилого віку та осіб з 
інвалідністю, в то числі які 
перебувають у закладах 
соціальної сфери у 
культурно - дозвілеву 
діяльність у тому числі 
реалізація програми 
«Активне довголіття»

У 2019 році продовжено реалізацію інноваційного 
престиж-проекту «Від пасивності до пасіонарності» у 
рамках якого організовано та проведено круглі столи 
за участю людей старшого віку та навчально- 
методичний семінар на тему «Підвищення рівня 
якості життя людей похилого віку -  справа всіх і 
кожного» у Могилів-Подільському, Ямпільському, 
Крижопільському, Літинському, Погребищенському, 
Томашпільському районах та Тульчинській ОТГ 
Вінницької області, в яких взяли участь 130 осіб. У 
липні проведено літню методичну школу для 90 
учасників проекту, у Тульчинській ОТГ та 
Томашпільському районах проведено міні-форуми на 
тему «Якість життя людей поважного віку, їх 
соціальний статус -  справа влади і суспільства», в 
яких взяли участь 135 осіб.

У квітні для резидентів Тиврівського будинку- 
інтернату геріатричного профілю та мешканців 
відділення стаціонарного догляду Територіального 
центру соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) Тиврівського району проведено 
навчально-розважальні заходи в рамках програми 
«Активне довголіття»
У червні спільно з громадською організацією 
«Фундація суспільного розвитку» проведено 
інтелектуально-спортивний квест, в якому взяли 
участь 30 осіб - мешканці Обласного пансіонату для 
осіб з інвалідністю та осіб похилого віку та 
пенсіонери, які проживають у Вінницькому та 
Калинівському районах. Також, у червні для 
резидентів цього пансіонату, Обласного центру 
комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю 
внаслідок інтелектуальних порушень та підопічних 
територіальних центрів соціального обслуговування 
Вінницького, Гайсинського районів та Немирівської 
об’єднаної територіальної громади організовано та



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

10.3. Проведення виїзних 
тематичних екскурсій та 
пізнавальних поїздок, різних 
форм відпочинку та дозвілля, 
заходів щодо розвитку та 
ведення здорового способу

дендрологічного парку «Софіївка». У липні 
проведено «Ярмарок активностей» у 
Погребищенському районі, в рамках якого проведено 
майстер-класи з петриківського розпису, 
бісероплетіння, скандинавської ходи, лекції з 
психології та правильного харчування, заняття 
фізкультурою на відкритому повітрі, в якому взяли 
участь 70 осіб старшого віку.
У вересні 2019 року проведено арт-терапевтичні 
майстерні для осіб з інвалідністю внаслідок 
ментальних порушень у Обласному центрі 
комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю 
внаслідок інтелектуальних порушень та у 
психоневрологічному відділенні Обласного 
пансіонату для осіб з інвалідністю та осіб похилого 
віку (Вороновицька філія).
У жовтні 2019 року спільно з громадською 
організацією «Фундація суспільного розвитку» 
організовано та проведено заходи для осіб пенсійного 
та передпенсійного віку у територіальних центрах 
соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) Оратівського та Крижопільського районів.
У грудні 2019 року Департаментом спільно з 
громадською організацією «Фундація суспільного 
розвитку» організовано та проведено 
тематичнуекскурсію для дітей та молоді, які 
перебувають у Стрижавському дитячому будинку- 
інтернаті та у Вінницькому обласному центрі 
соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з 
функціональними обмеженнями «Обрій» до 
Клавдіївської фабрики ялинкових прикрас.

У травні проведено дводенний Обласний форум для 
людей старшого віку «55+», в якому взяли участь 200 
активних пенсіонерів з усієї області.
У серпні спільно з громадською організацією 
«Фундація суспільного розвитку» для резидентів 
Обласного центру комплексної реабілітації для осіб з



життя для людей похилого 
віку та людей з інвалідністю 
у тому числі обласного 
форуму для людей старшого 
віку "55+'7Активізація 
людей похилого віку та осіб 
з інвалідністю, в то числі 
які перебувають у закладах 
соціальної сфери у 
культурно - дозвілеву 
діяльність у тому числі 
реалізація програми 
«Активне довголіття»

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

інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень та 
Обласного пансіонату для осіб з інвалідністю та осіб 
похилого віку, Тиврівського будинку-інтернату 
геріатричного профілю, мешканців Жмеринського та 
Літинського районів проведено заходи з активного 
дозвілля для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю 
у Подільському зоопарку. У вересні 2019 році для 
осіб старшого віку, які проживають у Калинівському, 
Вінницькому, Літинському, Піщанському, 
Чечельницькому, Барському та Шаргородському 
районах організовано тематичну екскурсію до Свято- 
Троїцького Браїлівського жіночого монастиря.
У листопаді 2019 року спільно з громадською 
організацією «Фундація суспільного розвитку» 
організовано та проведено спільні заходи для людей 
старшого віку та молоді «Єднання поколінь» у м. 
Вінниці та у Тиврівському обласному будинку- 
інтернаті для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку

У липні спільно з громадською організацією молоді з 
обмеженими фізичними можливостями «Гармонія» 
проведено інклюзивний наметовий табір «Школа 
самостійного життя».
У жовтні Департаментом спільно з громадською 
організацією молоді з обмеженими фізичними 
можливостями «Гармонія» проведено змагань з 
«Регбі на візках» за участі 30 осіб з порушенням 
опорно-рухового апарату



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

Створення умов для 
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/Впровадженн 
я інноваційних соціальних 
послуг щодо догляду і 
виховання дітей в сім’ях 
або в умовах максимально 
наближених до сімейних

За результатами успішної апробації проекту 
Державного стандарту соціальної послуги 
тимчасового відпочинку для батьків або осіб, які їх 
замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з 
інвалідністю, що апробувався у Вінницькій області з 
03 грудня 2018 року до 15 лютого 2019 року, 
продовжується надання зазначеної соціальної послуги 
у 2019 році.
У 2019 році проведено 15 заїздів для сімей, які 
виховують дітей з важкими формами інвалідності.
119 сімей скористалися послугою тимчасового 
відпочинку із 20 районів та міст Вінницької області, з 
них 43 учасника - на кріслах колісних.

2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання

№
з/п

Показник Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено
програмою

Виконано Рівень виконання 
до затвердженого 

програмою (%)

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

шт. Департамент 
соціальної та 

молодіжної політики 
облдержадміністрації

20 18 90%

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

осіб Департамент 
соціальної та 

молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
Райдержадміністрації, 

міські ради міст 
обласного значення

159102 208 016 130,7%

3. 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 Департамент 
соціальної та 

молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
Райдержадміністрації, 

міські ради міст 
обласного значення 

Обласний центр 
соціальних служб для

37 7 19%



4. Кількість громадян охоплених 
соціальними послугами догляду вдома 
та стаціонарного догляду осіб

Департамент 
соціальної та 

молодіжної політики 
обл держадм іністрації, 
Райдержадміністрації, 

міські ради міст 
обласного значення

32500 35716 109,9%

5. Кількість служб супроводу незрячих шт. Департамент 
соціальної та 

молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
Райдержадміністрації, 

міські ради міст 
обласного значення

4 3 75%

6. Кількість працівників соціальної сфери, 
які пройшли навчання.

осіб Департамент 
соціальної та 

молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
Райдержадміністрації, 

міські ради міст 
обласного значення

565 446 78,9%

7. Кількість проведених засідань 
спостережних комісій

шт. Департамент 
соціальної та 

молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
Райдержадм і н істрації, 

міські ради міст 
обласного значення

38 40 105%

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

шт. Департамент 
соціальної та 

молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
Райдержадм і н істрації, 

міські ради міст 
обласного значення

35 52 148,6%

Показники ефективності Програми
1. Забезпечення фінансової підтримки 

громадських організацій інвалідів і 
ветеранів для їх статутної діяльності

тис. грн. Департамент 
соціальної та 

молодіжної політики 
облдержадміністрації

980,0 863,824 88,1%



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

тис. грн. Департамент 
соціальної та 

молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
Райдержадміністрації, 

міські ради міст 
обласного значення

13213,2 13 213,2 100%

3. Питома ваги осіб охоплених 
соціальними послугами догляду вдома 
та стаціонарного догляду

% Департамент 
соціальної та 

молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
Райдержадміністрації, 

міські ради міст 
обласного значення

97,5 98,4 101,4%

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

осіб. Департамент 
соціальної та 

молодіжної політики 
облдержадміністрації 

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

920 2310 251%

Показники якості Програми
1. Рівень забезпечення окремих пільгових 

категорій громадян пільговим проїздом 
на міжміських внутрішньо обласних 
маршрутах загального користування

% Департамент 
соціальної та 

молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
Райдержадміністрації, 

міські ради міст 
обласного значення

ЗО 30,0 100%

2. Підвищення рівня потенціалу 
громадських організацій

% Департамент 
соціальної та 

молодіжної політики 
облдержадміністрації

6,0 5,5 91,7%

Заступник директора
Департаменту
Богдана Токар 
(0432) 32-72-39

Олександр МЕЛЬНИК


