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Обласна Рада

Про хід виконання Обласної 
комплексної цільової програми 
соціального захисту населення 
Вінницької області на 2016- 
2018 роки

Аналітичний описовий звіт

На виконання рішення 7 сесії обласної Ради 7 скликання від 30 червня 
2016 року № 124 «Про Комплексну цільову програма соціального захисту 
населення Вінницької області на 2016-2018 роки» Департамент соціальної та 
молодіжної політики облдержадміністрації надає інформацію про хід 
виконання програми за 2018 рік.

Відповідно до заходів Комплексної програми, обсяг коштів, 
передбачений на фінансування заходів у 2018 році складає 2501,6 тис. грн, 
фактично профінансовано на суму 2501,6 тис. грн.

Відповідно до пунктів 6.3, 6.7, 6.8, 6.8.2, 7.5, 8.2 заходів Програми не 
досягнуто очікуваних результатів. Це пов’язано з відсутністю фінансування 
за вказаними пунктами.

Комплексна програма позитивно впливає на соціально-економічний 
розвиток регіону. Зокрема, спостерігається позитивна динаміка збільшення 
відсотка осіб, охоплених соціальними послугами в залежності від потреби. 
Станом на 01.01.2019 року становить 96,5%(тоді як у 2017 році цей показник 
складав 90,5% , у 2016 році -  81,9%).

У 2018 році в області оголошено конкурси на замовлення соціальних 
послуг, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів обласного 
бюджету (наразі здійснюється прийом пропозицій):

- соціальний супровід ВІЛ-позитивних дітей та дітей віком до 18 
місяців, народжених ВІЛ-позитивними батьками, з невстановленим ВІЛ- 
статусом, які не охоплені соціальними послугами із залученням недержавних



суб’єктів надання соціальних послуг (на загальну суму 120,0 тис. грн.);
- представництва інтересів особам, які постраждали від торгівлі 

людьми, не охоплені соціальними послугами (50,0 тис. грн.);
- консультування опікунів, дієздатних людей з інвалідністю, дітей з 

інвалідністю та недієздатних людей з інвалідністю (120,0 тис. грн.).
У травні проведено конкурс соціального замовлення послуги 

консультування дітей з інвалідністю та недієздатних людей, а також опікунів, 
дієздатних осіб з інвалідністю за рахунок бюджетних коштів та визначено 
переможця -  ГО «Асоціація захисту прав та допомоги людям з інвалідністю 
«Відкриті серця». Станом на 01.01.2019 року послугу консультування 
отримали 143 особи, з них 97 чоловіків та 46 жінок. 5 липня проведено 
конкурс соціального замовлення послуги соціального супроводу ВІЛ-
позитивних дітей та дітей віком до 18 місяців, народжених ВІЛ-позитивними

/

батьками, з невстановленим ВІЛ-статусом. Комісією визначено переможця 
конкурсу ВОВ БО «Мережа ЛЖВ».У липні проведено конкурс соціального 
замовлення послуги соціального супроводу ВІЛ-позитивних дітей та дітей 
віком до 18 місяців, народжених ВІЛ-позитивними батьками, з 
невстановленим ВІЛ-статусом, переможцем якого визначено ВОВ БО 
«Мережа ЛЖВ», які станом на 01.01.2019 року надали 1320 послуг 100 
особам.

Помітно збільшилася кількість проведених заходів з метою активізації 
людей похилого віку та осіб з інвалідністю у культурно-дозвіллеву 
діяльність. У 2018 році проведено 25 заходів, в яких взяло участь 2190 осіб, в 
тому числі ті, хто проживає у закладах соціальної сфери.

Відповідно до п. 6.2 у III кварталі 2018 року розпочато дублювання 
суспільно важливої інформації шрифтом Брайля, аудіовізуальними засобами, 
що значною мірою впливає на покращення якості надання соціальних послуг 
та їх доступність для людей з порушенням зору.

Результати виконання Програми за 2018 рік свідчать про доцільність її 
продовження, однак підвищення рівня життя вразливих та соціально 
незахищених верств населення можна досягнути за умови фінансування у 
повному обсязі заходів визначених в орієнтованому плані фінансування.

Додатки на /У  арк.

Директор Департаменту

Богдана Данчак 
(0432) 32-72-39



Додаток 1
до листа Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації 
від 30.01.2019 року № 04- 504

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2018 РІК 

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

Обласна комплексна цільова програма соціального захисту населення Вінницької області на 2016-2018 роки (рішення 7
сесії обласної Ради 7 скликання від 30.06.2016 №124)

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. 4. Надання фінансової 
підтримки громадським 
організаціям інвалідів і 
ветеранів на здійснення їх 
статутної діяльності/Підтримка 
статутної діяльності 
громадських організацій 
інвалідів і ветеранів у 
Вінницькій області

Розвиток потенціалу 
інститутів 
громадського 
суспільства у 
вирішенні гострих 
соціальних проблем

Надання фінансової 
підтримки громадським 
організаціям інвалідів і 
ветеранів на здійснення їх 
статутної
діяльності/Підтримка 
статутної діяльності 
громадських організацій 
інвалідів і ветеранів у 
Вінницькій області

Збільшено потенціал інститутів громадського 
суспільства у вирішенні гострих соціальних потреб 
області. За 12 місяців 2018 року здійснювалась 
фінансова підтримка 20 громадських організацій 
осіб з інвалідністю і ветеранів у Вінницькій області.



2. 5.1 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 мобільних 
консультативних груп», 
виготовлення й транслювання 
соціальних аудіо-, 
відеороликів., розміщення 
інформаційних матеріалів у ЗМІ 
тощо/Покращення якості 
обслуговування мешканців 
області в частині надання 
соціальної допомоги та послуг

Підвищення рівня 
обізнаності населення 
щодо надання 
соціальних послуг

5.1 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 мобільних 
консультативниххруп», 
виготовлення й 
транслювання соціальних 
аудіо-, відеороликів., 
розміщення інформаційних 
матеріалів у ЗМІ 
тощо/Покращення якості 
обслуговування мешканців 
області в частині надання 
соціальної допомоги та 
послуг

Підвищено рівень обізнаності населення щодо 
надання соціальних послуг шляхом проведення 
роз’яснювальної роботи, розробки та виготовлення 
інформаційних листів, проведення роз’яснювальної 
роботи з питань соціального захисту населення в 
області.
Забезпечено виготовлення інформаційного 
матеріалу та його трансляцію в ефірі каналу «VITA 
TV-BITA ТВ».

5.4 Проведення навчальних 
семінарів, тренінгів, фокус-груп, 
воркшопів для спеціалістів 
органів соціального захисту 
області, підвідомчих установ, 
територіальних центрів, центрів 
соціально-психологічної 
реабілітації дітей та молоді з 
функціональними обмеженнями 
та інших працівників у сфері 
надання соціальних послуг, у 
тому числі, людям 3 
інвалідністю/ Покращення 
якості обслуговування
НІРІІіи'ІІІІІіІп п й т т я г т і  п  і і а г т и і і і

Підвищення фахового 
рівня спеціалістів, які 
надають реабілітаційні 
послуги

Проведення навчальних 
семінарів, тренінгів, фокус- 
груп, воркшопів для 
спеціалістів органів 
соціального захисту області, 
підвідомчих установ, 
територіальних центрів, 
центрів соціально- 
психологічної реабілітації 
дітей та молоді з 
функціональними 
обмеженнями та інших 
працівників у сфері надання 
соціальних послуг, у тому
ч и т і  п т п т т а м  7 і н г с я т т і г г м і г т т п /

У листопаді з метою проведення навчальних 
семінарів для спеціалістів органів соціального 
захисту області провести 2 семінар-наради - щодо 
змін у порядку надання житлових субсидій та щодо 
забезпечення технічними та іншими засобами 
реабілітації.
У 2018 року організовано та проведено галузеву 
фокус-групу з напрацювання стратегії розвитку 
соціальної сфери.



надання соціальної допомоги 
та послуг

Покращення якості 
обслуговування мешканців 
області в частині надання 
соціальної допомоги та 
послуг

•

3. 5.5 Підготовка керівників рад 
усіх рівнів до забезпечення 
функцій соціального захисту 
населення на рівні об'єднаних 
територіальних 
громад/Покращення якості 
обслуговування мешканців 
області в частині надання 
соціальної допомоги та послуг

Створення умов для
підвищення
професійних
компетентностей
керівників рад усіх
рівнів

5.5 Підготовка керівників 
рад усіх рівнів до 
забезпечення функцій 
соціального захисту 
населення на рівні 
об'єднаних територіальних 
громад/Покращення якості 
обслуговування мешканців 
області в частині надання 
соціальної допомоги та 
послуг

У березні 2018 року спільно з Центром розвитку 
місцевого самоврядування відбувся дводенний 
семінар для представників старостинських округів, 
які отримали інформацію щодо впровадження 
моделі адміністрування надання послуг із соціальної 
підтримки населення за принципом єдиного вікна, 
необхідності створення фронт-офісів у віддалених 
населених пунктах.
У травні проведено дводений семінар-нарада 
«Формування інтегрованої системи соціальних 
послуг в умовах децентралізації: сучасна практика 
та перспективи»

4. 6.2 Запровадження дублювання 
суспільно важливої інформації 
шрифтом Брайля, 
аудіовізуальними засобами/ 
Покращення якості 
соціального забезпечення осіб 
з інвалідністю

6.5 Підвищення рівня 
поінформованості населення, 
представників органів місцевого 
самоврядування, державної та

Забезпечення 
доступності людей 3 
інвалідністю до 
об’єктів громадського 
призначення

Забезпечення 
поінформованості 
населення про потреби 
людей з інвалідністю,

6.6 Створення для людей 3 
інвалідністю та 
маломобільних груп 
безперешкодного доступу, у 
тому числі до послуг у сфері 
освіти, праці, культури, 
туризму, фізичної культури, 
спорту, охорони здоров’я 
тощо/Покращення якості 
соціального забезпечення 
осіб з інвалідністю

6.5 Підвищення рівня 
поінформованості населення, 
представників органів 
місцевого самоврядування,

У III кварталі 2018 року розпочато дублювання 
суспільно важливої інформації шрифтом Брайля, 
аудіовізуальними засобами.
Так, виготовлено таблички з написами відділів 
Департаменту соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації шрифтом Брайля. 
Встановлено систему звукової навігації на вхідних 
дверях Адміністративної будівлі «Книжка», з метою 
створення умов доступності для незрячих та 
слабозрячих людей.

Проведення моніторингу виконання функцій у сфері 
соціального захисту населення, розвитку сімейних 
форм виховання та захисту прав дітей, дотримання 
положень Конвенції ООН про права осіб з



корпусу про потреби людей з 
інвалідністю, формування 
поваби до їх прав особистості та 
гідності, недопущення 
дискримінації за ознакою 
інвалідності серед населення 
шляхом популяризації положень 
конвенції ООН, зокрема, 
проведення семінарів-тренінгів 
«Створюємо світ без бар’єрів»/ 
Покращення якості 
соціального забезпечення осіб 
з інвалідністю

6.6 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/Покращення якості 
соціального забезпечення осіб 
з інвалідністю

їх прав особистості та 
гідності, недопущення 
дискримінації за 
ознакою інвалідності 
серед населення

влади, депутатського 
корпусу про потреби людей 
з інвалідністю, формування*, 
поваги до їх прав особистості 
та гідності, недопущення 
дискримінації за ознакою 
інвалідності серед населення 
шляхом популяризації 
положень конвенції ООН, 
зокрема, проведення 
семінарів-тренінгів 
«Створюємо світ без, 
бар’єрів»/ Покращення 
якості соціального 
забезпечення осіб з 
інвалідністю

За участі представників громадських організацій 
людей з інвалідністю, які є членами обласного 
комітету доступності проведено аудит доступності у 
м. Немирів та м. Літин.
В березні 2018 року впроваджено інноваційну 
послугу -  Служба супроводу незрячих та слабо 
зрячих осіб у територіальних центрах соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) 
Барського, Калинівського районів та м. Могилів- 
Подільський
У травні, червні та жовтні спільно з Вінницьким 
обласним осередком Всеукраїнської громадської 
організації «Українська спілка інвалідів - УСІ» 
проведено спортивні змагання з футболу, легкої 
атлетики та волейболу за участю дітей та молоді з 
ментальними порушеннями «Спеціальна 
Олімпіада».
Забезпечено тимчасове користування огородженим 
асфальтованим майданчиком з метою розміщення 
товарів гуманітарної допомоги.
Здійснено моніторинговий візит до Яришівського



перевірки доступу мешканців інтернату до 
інформації та забезпечення індивідуальної 
мобільності |  осіб з інвалідністю з максимально 
можливим ступенем їхньої самостійності, в тому 
числі доступ до фізичного оточення.

6.8 Удосконалення механізму 
взаємодії суб’єктів регіональної 
політики, зокрема, залучення 
людей з інвалідністю до 
вирішення актуальних проблем, 
розвиток культури громадської 
участі, формування у процесі 
співпраці громадських 
об’єднань, органів державної 
влади та місцевого 
самоврядування партнерської 
взаємоповаги та довіри у 
питаннях формування 
інклюзивного середовища/ 
Покращення якості 
соціального забезпечення осіб 
з інвалідністю

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

6.8 Удосконалення 
механізму взаємодії 
суб’єктів регіональної 
політики, зокрема, залучення 
людей з інвалідністю до 
вирішення актуальних 
проблем, розвиток культури 
громадської участі, 
формування у процесі 
співпраці громадських 
об’єднань, органів державної 
влади та місцевого 
самоврядування 
партнерської взаємоповаги 
та довіри у питаннях 
формування інклюзивного 
середовища/ Покращення 
якості соціального 
забезпечення осіб з 
інвалідністю

У грудні проведено круглий стіл «Міст взаємодії -  
співробітництво для поліпшення умов життя осіб з 
інвалідністю у Вінницькій області» приурочений до 
відзначення Міжнародного дня людей з 
інвалідністю.

5. 7.2 Системний моніторинг та 
оцінка діяльності 
територіальних центрів 
соціального обслуговування та 
інших установ соціальної сфери 
із залученням експертів, 
громадських організацій, 
зокрема, інститутів 
громадського
суспільства/Налагоджсння 
ефективної системи надання 
соціальних послуг населенню 
Вінницької області

Створення умов для 
забезпечення осіб з 
інвалідністю якісними 
соціальними послугами

7.2 Системний моніторинг та 
оцінка діяльності 
територіальних центрів 
соціального обслуговування 
та інших установ соціальної 
сфери із залученням 
експертів, громадських 
організацій, зокрема, 
інститутів громадського 
суспільства/Налагодження 
ефективної системи 
надання соціальних послуг 
населенню Вінницької

Створено умови для забезпечення осіб з 
інвалідністю якісними соціальними послугами.
За участю представників громадськості/ охорони 
здоров’я/Обласного центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді у 2018 році проведено 
моніторинг діяльності територіальних центрів 
соціального обслуговування Немирівського, 
Погребищенського районів, Стрижавського та 
Ладижинського дитячих будинків інтернатів, 
Плисківського, Брацлавського, Антопільського, 
Яришівського психоневрологічних інтернатів, 
Тиврівського будинку-інтернату геріатричного 
профілю, Обласного пансіонату для осіб з



7.3 Впровадження у Вінницькій 
області пілотного проекту 
залучення громадських 
організацій до надання 
соціальних послуг із 
використанням механізму 
соціального замовлення/ 
Налагодження ефективної 
системи надання 
соціальних послуг населенню 
Вінницької області

Стимулювання 
громадських 
організацій до надання 
соціальної послуги із 
використанням 
механізму соціального 
замовлення.

центру надання соціальних послуг.
За участю спеціалістів Обласного інформаційно- 
аналітичного центру медичної статистики, 
вінницького обласного центру медико-соціальної 
експертизи та КЗ «Вінницька обласна 
психоневрологічна лікарня ім. акад. О. І. Ющенка» 
здійснено виїзну перевірку Жмеринського 
психоневрологічного будинку-інтернату.

7.3 Впровадження у 
Вінницькій області пілотного 
проекту залучення 
громадських організацій до 
надання соціальних послуг із 
використанням механізму 
соціального замовлення/ 
Налагодження ефективної 
системи надання 
соціальних послуг 
населенню Вінницької 
області

У 2018 році в області оголошено конкурси на 
замовлення соціальних послуг, фінансування яких 
буде здійснюватися за рахунок коштів обласного 
бюджету (наразі здійснюється прийом пропозицій):
- соціальний супровід ВІЛ-позитивних дітей та дітей 
віком до 18 місяців, народжених ВІЛ-позитивними 
батьками, з невстановленим ВІЛ-статусом, які не 
охоплені соціальними послугами
із залученням недержавних суб’єктів надання 
соціальних послуг (на загальну суму 120,0 тис. 
грн.);
- представництва інтересів особам, які постраждали 
від торгівлі людьми, не охоплені соціальними 
послугами (50,0 тис. грн.);
- консультування опікунів, дієздатних людей з 
інвалідністю, дітей з інвалідністю та недієздатних 
людей з інвалідністю (120,0 тис. грн.).
У травні проведено конкурс соціального 
замовлення послуги консультування дітей з 
інвалідністю та недієздатних людей, а також 
опікунів, дієздатних осіб з інвалідністю за рахунок 
бюджетних коштів та визначено переможця -  ГО 
«Асоціація захисту прав та допомоги людям з 

інвалідністю «Відкриті серця». Станом на
01.01.2019 року послугу консультування отримали
1 Л І  п г п ^ н  7 н н у  0 7  и п т т г ш ї т п р і  тя  Л.(л мпт-іпк- ^ ттипиа



і

проведено конкурс соціального замовлення послуги 
соціального супроводу ВІЛ-позитивних дітей та 
дітей віком до 18 місяців, народжених* ВІЛ- 
позитивними батьками, з невстановленим ВІЛ- 
статусом. Комісією визначено переможця конкурсу 
ВОВ БО «Мережа ЛЖВ».У липні проведено 
конкурс соціального замовлення послуги 
соціального супроводу ВІЛ-позитивних дітей та 
дітей віком до 18 місяців, народжених ВІЛ- 
позитивними батьками, з невстановленим ВІЛ- 
статусом, переможцем якого визначено ВОВ БО 
«Мережа ЛЖВ», які станом на 01§)1.2019 року 
надали 1320 послуг 100 особам.

7.4 Організація тематичних 
навчань керівників та 
працівників підвідомчих 
закладів та інших установ 
соціальної сфери щодо 
інноваційних методів, форм 
роботи в галузі соціального 
захисту тощо/Налагодження 
ефективної системи надання 
соціальних послуг населенню 
Вінницької області

Створення уадов для 
підвищення 
професійних 
компетентно тей
спеціалістів

7.4 Організація тематичних 
навчань керівників та 
працівників підвідомчих 
закладів та інших установ 
соціальної сфери щодо 
інноваційних методів, форм 
роботи в галузі соціального 
захисту тощо/Налагодження 
ефективної системи 
надання соціальних послуг 
населенню Вінницької 
області

У червні 2018 року проведено 5-денний семінар 
«Основи довготривалого догляду | за людьми 
літнього віку», який проводився представниками 
Центру додаткової професійної освіти ДУ «Інститут 
геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова на базі Обласного 
пансіонату для людей з інвалідністю та людей 
похилого віку.
У грудні Департаментом спільно з громадською 
організацією Центр Поділля-Соціум організовано та 
проведено низку локальних тренінгових навчань на 
тему: "Розвиток професійних та особистісних 
компетентностей працівників соціальної сфери" у 
Територіальних центрах соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) 
Гайсинського, Калинівського, Ямпільського районів 
та у Тиврівському будинку-інтернаті геріатричного 
профілю.



8. 8.1 Проведення тематичних 
заходів, «круглих столів», 
семінарів, дебатів, виставок, * 
тренінгів, конференцій тощо
з метою вивчення кращого 
досвіду та практик роботи
8.2 Проведення моніторингу та 
суспільства аналізу реалізації 
Програми за участю експертів, 
громадських організацій, 
зокрема, інститутів 
громадського /Вивченая 
досвіду інших областей, країн 
у сфері соціального захисту 
населення, кращих практик 
громадських організацій тощо

Обмін досвідом, 
вивчення та 
використання набутого 
досвіду

8.1 Проведення тематичних 
заходів, «круглих столів», 
семінарів, .дебатів, виставок, 
тренінгів, конференцій тощо 
з метою вивчення кращого 
досвіду та практик роботи
8.2 Проведення моніторингу 
та суспільства аналізу 
реалізації Програми за 
участю експертів, 
громадських організацій, 
зокрема, інститутів 
громадського /Вивчення 
досвіду інших областей, 
країн у сфері соціального 
захисту населення, кращих 
практик громадських 
організацій тощо

У жовтні організовано та проведено відкритий 
обласний форум «Вінниччина -  область, сприятлива 
для життя людей похилого віку. Реалії та 
перспективи» приуроченого до відзначення 
Міжнародного дня людей похилого віку.
У листопаді Департаментом соціальної та 
молодіжної політики Вінницької 
облдержадміністрації спільно з громадською 
організацією «Центр Поділля-Соціум» та 
Представництвом німецької неурядової організації 
«Німецьке об'єднання народних університетів» 
(DVV International) в Україні організовано та 
проведено тренінгове навчання для спеціалістів 
закладів соціальної сфери, які працюють з людьми 
похилого віку «Сучасні практики роботи з людьми 
поважного віку».
У грудні спільно з громадською організацією 
«Вінниця ДАУН-СИНДРОМ»з метою вивчення 
кращих практик роботи у соціальній сфери 
проведено захід «Складаємо пазли разом»
3 метою вивчення досвіду Ясського повіту Румунії у 
сфері надання соціальних послуг населенню, роботи 
повітового Депапртаменту соціальної допомоги та 
захисту дітей, центрів надання соціальних послуг 
організовано поїздку делегації керівників 
Департаменту соціальної та молодіжної політики 
ОДА та керівників обласних комунальних закладів 
(установ) соціальної сфери до Ясського повіту 
Румунії.
У грудні проведено тренінгове навчання для 
представників ОТГ «Розвиток професійних та 
особистісних компетенцій працівників соціальної 
сфери».

9. 10.1 Організація роботи та 
проведення засідань 
спостережних комісій
10.2 Відвідування установ 
виконання покарань, вивчення 
стану матеріально-побутово та

Створення умов для 
роботи спостережних 
комісій

10.1 Організація роботи та 
проведення засідань 
спостережних комісій
10.2 Відвідування установ 
виконання покарань, 
вивчення стану матеріально-
. _ г . . . _ ... ..... .

Проведено 4 засідання Обласної спостережної 
комісії, з них 2 виїзних засідання - у Літинській 
виправній колонії № 123 та у Могилів-Подільській 
виправній колонії № 123, під час яких вивчено стан 
матеріально-побутового та медико-санітарного 
забезпечення засуджених осіб, умови їх праці та



забезпечення засуджених осіб, 
умов їх праці та навчання, стан 
організації соціально-виховної 
роботи/ Створення умов для 
роботи спостережних комісій

-

санітарного забезпечення 
засуджених осіб, умов їх 
праці та навчання, стан . 
організації соціально- 
виховної роботи/ Створення 
умов для роботи 
спостережних комісій

роботи у зазначених виправних колоніях.

10. 11.1 Проведення виїзних 
тематичних екскурсій та 
пізнавальних поїздок, різних 
форм відпочинку та дозвілля під 
відкритим небом/ Активізація 
людей похилого віку та осіб з 
інвалідністю, які перебувають 
у закладах соціальної сфери у 
культурио-дозвілеву 
діяльність

Забезпечення 
соціальної інтеграції 
людей похилого віку та 
осіб з інвалідністю у 

кудьтурно-дозвілеву 
сферу

11.1 Проведення виїзних 
тематичних екскурсій та 
пізнавальних поїздок, 
різних форм відпочинку та 
дозвілля під відкритим 
небом/ Активізація людей 
похилого віку та осіб з 
інвалідністю, які 
перебувають у закладах 
соціальної сфери у 
культурно-дозвілеву 
діяльність

У травні та жовтні на базі територіальних центрах 
соціального обслуговування(надання соціальних 
послуг) Чечельницького, Бершадського, 
Піщанського, Тульчинського районів організовано 
та проведено захід «Перегляд кіно під зоряним 
небом».
Для людей похилого віку, які проживають у 
Барському, Шаргородському районах та Обласному 
пансіонаті для осіб з інвалідністю та осіб похилого 
віку організовано та проведено тематичну поїздку в 
Бушу та екскурсію в Історико-культурному 
заповіднику «Буша». Для мешканців Обласного 
пансіонату для осіб з інвалідністю та осіб похилого 
віку, Тиврівського будинку-інтернату, м. Козятин та 
Козятинського району організовано та проведено 
тематичну поїздку та екскурсію до Національного 
музею народної архітектури та побуту, м. Київ.
У відділеннях стаціонарного догляду 
Територіальних центрів Іллінецького, 
Томашпільського та Хмільницького районів 
проведено програму активного дозвілля для людей 
похилого віку та дорослих осіб з інвалідністю. 
Організовано та проведено перший дводенний 
Обласний форум для людей старшого віку «55+», в 
рамках якого проведено Спортивну естафету.

11. 11.3 Діяльність арт-
герапевтичних майстерень у
відділеннях стаціонарного
догляду установ соціальної
сфери, у тому числі проведення
тренінгів та майстер-класів для
працівників із залученням ГО та 
• і • • ••

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

Діяльність арт- 
терапевтичних майстерень у 
відділеннях стаціонарного 
догляду установ соціальної 
сфери, у тому числі 
проведення тренінгів та 
майстер-класів для

У квітні та листопаді у Тиврівському будинку- 
інтернаті геріатричного профілю, Обласному 
пансіонаті для осіб з інвалідністю та осіб похилого 
віку, у Територіальних центрах соціального 
обслуговування Тростянецького та Бершадського 
районів проведено арт-терапевтичний захід «Увага 
крізь творчість».



місця/ Активізація людей 
похилого віку та осіб з 
інвалідністю, які .перебувають 
у закладах соціальної сфери у 
культурно-дозвілеву 
діяльність

ГО та інших фахівців з 
виїздом на місця/

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

'

12. 11.4 Проведення 
інформаційних,освітніх, 
культурно-мистецьких, інших 
заходів за участю людей 
похилого віку та осіб з 
інвалідністю, в тому числі 
виставок, конкурсів, концертів, 
спрямованих на їх підтримку та 
інтеграцію/ Активізація людей 
похилого віку та осіб з 
інвалідністю, які перебувають 
у закладах соціальної сфери у 
культурно-дозвілеву 
діяльність

Забезпечення 
соціальної інтеграції 
людей з інвалідністю у 
культурно-дозвілеву 
сферу, сприяння їх 
саморозвитку та 
самореалізації

Проведення
інформаційних,освітніх, 
культурно-мистецьких, 
інших заходів за участю 
людей похилого віку та осіб 
з інвалідністю, в тому числі 
виставок, конкурсів, 
концертів, спрямованих на їх 
підтримку та інтеграцію/ 
Активізація людей 
похилого віку та осіб з 
інвалідністю, які 
перебувають у закладах 
соціальної сфери у 
культурно-дозвілеву 
діяльність

Забезпечено участь членів УТОСу у півфіналі 
Республіканського конкурсу художньої 
самодіяльності у м. Київ.
У рамках міжнародного проекту "Інтеграція ВПО в 
місцеві громади. Навчальна програма в Німеччині", 
за підтримки Департаменту соціальної та 
молодіжної політики Вінницької ОДА, Радниці з 
питань внутрішньо -  переміщених осіб у Вінницькій 
області, для жителів Обласного пансіонату для осіб 
з інвалідністю та осіб похилого віку проведено арт- 
терапевтичний захід з виготовлення вітальних 
листівок.
У 2018 році реалізовано пілотний етап 
інноваційного престиж-проекту «Від пасивності до 
пасіонарності», в рамках якого підписано 
Меморандум про співпрацю між Вінницькою ОДА 
та ГО «Час активного життя», проведено навчальні 
семінари, круглі столи та опитування працівників 
гуманітарної сфери, які припинили трудову 
діяльність.
У грудні спільно з громадською організацією молоді 
з обмеженими фізичними можливостями 
«Гармонія» проведено ярмарку аксесуарів та 
сувенірної продукції «Душею створена краса».

13. 11.5 Впровадження 
інноваційних форм надання 
соціальних послуг, а саме:

Університети третього 
віку;
ж я •

Розширення спектру 
послуг, які надаються у 
територіальних центрах

Впровадження інноваційних 
форм надання соціальних 
послуг, а саме:

Університети третього
віку;

ж ж • •

Послуга Університету третього віку впроваджена у 
16 територіальних центрах соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг), 
послуга мультидисциплінарної команди є 
доступною для жителів 21 районів та 4 міст,



бригади;
- Служба перевезення/ 

Соціальне таксі
/Активізація людей похилого 
віку та осіб з інвалідністю, які 
перебувають у закладах 
соціальної сфери у культурно- 
дозвілеву діяльність

бригади;
Служба перевезення/ 

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

віку та осіб з інвалідністю доступні у 4 
територіальних центрах соціального 
обслуговування.

14. 11.6 Проведення інформаційних 
та рекреаційних заходів для 
людей з інвалідністю на тему 
ведення здорового способу 
життя з метою підвищення 
культури здоров’я серед осіб 
цієї категорії/Активізація 
людей похилого віку та осіб з 
інвалідністю, які перебувають 
у закладах соціальної сфери у 
культурно-дозвілеву 
діяльність

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

Проведення інформаційних 
та рекреаційних заходів для 
людей з інвалідністю на тему 
ведення здорового способу 
життя з метою підвищення 
культури здоров’я серед осіб 
цієї категорії/Активізація 
людей похилого віку та осіб 
з інвалідністю, які 
перебувають у закладах 
соціальної сфери у 
культурно-дозвілеву 
діяльність

У березні та липні 2018 року в Територіальних 
центрах соціального обслуговування( надання 
соціальних послуг) Тростянецького , Гайсинського 
Ямпільського та Шаргородського районів для осіб 
пенсійного та передпенсійного віку проведено 
навчальні програми «Активне довголіття». У 
результаті заходів організовано:

клуб спілкування англійською мовою з 
волонтеркою з Корпусу Миру;

лекція на тему ведення здорового способу 
життя у старшому віці;

заняття «Фізкультура для найстарших»; 
заняття з елементами психологічного 

тренінгу «Розвиток комунікативних навичок у 
старшому віці»;

майстер-клас з виготовлення букетів крокусів 
«Весняні квіти».

15. 11.7 Проведення навчання з 
метою підвищення рівня 
професійних здібностей та 
компетенції працівників, які 
працюють з людьми з 
Інвалідністю/Активізація 
людей похилого віку та осіб з 
інвалідністю, які перебувають 
у закладах соціальної сфери у 
культурно-дозвілеву 
діяльність

Підвищення якості та 
ефективності надання 
соціальних послуг 
людям з інвалідністю

Проведення навчання з 
метою підвищення рівня 
професійних здібностей та 
компетенції працівників, які 
працюють з людьми з 
інвалідністю /Активізація 
людей похилого віку та осіб 
з інвалідністю, які 
перебувають у закладах 
соціальної сфери у 
культурно-дозвілеву 
діяльність

У травні та грудні організовано та проведено 
заняття з працетерапії для мешканців Жмеринського 
та Брацлавського психоневрологічних будинках- 
інтернатах та Територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) 
Барського району..



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 20 100%

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

шт. Департамент 
соціальної та 

молодіжної політики 
облдержадм іністрації, 
Рай держадм і н істрації, 

міські ради міст 
обласного значення

3000 2000 67%

3. Кількість проведених заходів, в т.ч. 
навчальних, щодо соціального захисту 
населення, надання послуг соціального 
обслуговування

шт. Департамент 
соціальної та 

молодіжної політики

облдержадміністрації, 
Райдержадм і н істрації, 

міські ради міст 
обласного значення 

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

26 26 100%

4. Кількість заходів щодо популяризації 
європейських стандартів доступності.

шт. Департамент 
соціальної та 

молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
Рай держадм і н істрації, 

міські ради міст 
обласного значення

15 12 80%

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

шт. Департамент 
соціальної та 

молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
Райдержадм і н істрації.

20 19 95%



міські ради міст 
обласного значення

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

шт. Департамент 
соціальної та 

молодіжної політики 
облдержадм і ністрації, 
Рай держадміністрації, 

міські ради міст 
обласного значення

8 8 100%

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

шт. Департамент 
соціальної та 

„ молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
Рай держад м і н істрації, 

міські ради міст 
обласного значення

316 308 98%

Показники ефективності Програми
1. Забезпечення фінансової підтримки 

громадських організацій інвалідів і 
ветеранів для їх статутної діяльності

тис. грн. Департамент 
соціальної та 

молодіжної політики 
облдержадм і ністрації

920,0 920,0 100%

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

тис. грн. Департамент 
соціальної та 

молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
Райдержад м і н істрації, 

міські ради міст 
обласного значення

50,0 49,0 98%

3. Витрати на проведення навчальних 
заходів для спеціалістів органів 
соціального захисту

тис. грн. Департамент 
соціальної та 

молодіжної політики 
облдержадм і н істрації, 
Рай держад м і н істрації, 

міські ради міст 
обласного значення

112,0 132,073 117,9%

4. Витрати на проведення навчальних 
заходів з питань забезпечення функцій 
соціального захисту населення на рівні 
об’єднаних територіальних громад для 
кепівникіи пап у с і х  п і в н і в

тис. грн. Департамент 
соціальної та 

молодіжної політики 
облдержадміністрації 

Обласний пентп

30,0 25,946 86%



соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді

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

тис. грн. Департамент 
соціальної та 

молодіжної політики 
обл держадм і н істрації, 
Райдержадм і н істрації, 

міські ради міст 
обласного значення

20,0 17,2 86%

6. Організація і проведення навчань для 
спеціалістів органів соціального 
захисту, представників ЦНАПів 
освітніх та медичних установ навичкам 
тактильної мови жестів

тис. грн. Департамент 
соціальної та 

молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
Райдержадм і н істрації, 

міські ради міст 
обласного значення

12,0 0

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

тис. грн. Департамент 
соціальної та 

молодіжної політики 
обл держадм і н істрац ії, 
Райдержадміністрації, 

міські ради міст 
обласного значення

546,0 10,3 2%

8. Забезпечення проведення заходів щодо 
безперешкодного доступу для людей 3 
інвалідністю та маломобільних груп 
населення до об’єктів громадського 

призначення, соціальної та інженерно- 
транспортної інфраструктури

тис. грн. Департамент 
соціальної та 

молодіжної політики

обл держадм і н істрації, 
Райдержадм і н істрації, 

міські ради міст 
обласного значення

56,0 52,0 93%

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

тис. грн. Департамент 
соціальної та 

молодіжної політики 
облдержадм і н істрації, 
Райдержадм і н і страції, 

міські ради міст 
обласного значення

56,0 0

10. Організація та проведення заходів з 
питань удосконалення механізму 
взаємодії суб’єктів регіональної 
політики, зокоема. залучення люлей з

тис. грн. Департамент 
соціальної та 

молодіжної політики 
об л д еожа л м і н і стоапії.

20,0 4,7 23,5%



інвалідністю до вирішення актуальних 
проблем, розвиток культури 
громадської участі, формування у 
процесі співпраці громадських 
об’єднань, органів державної влади та 
місцевого самоврядування партнерської 
взаємоповаги та довіри у питаннях 
формування інклюзивного середовища

-

Рай держад м і н істрації, 
міські ради міст 

обласного значення * *

11. Організація і проведення обласного 
конкурсу «Заклад дружній до дітей»

тис. грн. Департамент 
соціальної та 

молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
Райдержад м і н і страції, 

міські ради міст 
обласного значення

136,0 0

-

12. Організація здійснення системного 
моніторингу та оцінки діяльності 
територіальних центрів соціального 
обслуговування та інших установ 
соціальної сфери із залученням 
експертів, громадських організацій, 
зокрема, інститутів громадського 

суспільства.

тис. грн. Департамент 
соціальної та 

молодіжної політики 
облдержадм і н істрації, 
Райдержадм і ністрації, 

міські ради міст

обласного значення

10,0 3,5 35%

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

тис. грн. Департамент 
соціальної та 

молодіжної політики 
облдержадм і н істрації

550,0 235,0 43%

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

тис. грн. Департамент 
соціальної та 

молодіжної політики 
облдержадм і н і страції, 
Райдержадм і н істрації, 

міські ради міст 
обласного значення

50,0 29,04 58%

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

тис. грн. Департамент 
соціальної та 

молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
Райдержадміністрації, 

міські ради міст 
обласного значення

10,0 0



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

тис. грн. Департамент 
соціальної та 

молодіжної політики 
обл держад м і н істрації

3730,0 0

17. Проведення тематичних заходів, 
«круглих столів», семінарів, дебатів, 
виставок, тренінгів, конференцій тощо 3 
метою вивчення кращого досвіду та 
практик роботи

тис. грн. Департамент 
соціальної та 

молодіжної політики 
об л держад м і н і страції, 
Рай держадм і н істрації, 

міські ради міст 
обласного значення

300,0 230,7 77%

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

тис. грн. Департамент 
соціальної та 

молодіжної політики 
облдержадм іністрації, 
Рай держад м і н істрації, 

міські ради міст 
обласного значення

10,0 ч 8,2 82%

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

тис. грн. Департамент 
соціальної та 

молодіжної політики 
облдержадм і ністрації, 
Рай держад м і н істрації, 

міські ради міст 
обласного значення

870,0 135,2 35,5%

Показники якості Програми
1. Активізація громадського руху у 

Вінницькій області, залучення 
громадських організацій до вирішення 
актуальних проблем соціального 
захисту населення

шт. Департамент 
соціальної та 

молодіжної політики 
облдержадм і н істрації, 
Райдержад м і н істрації, 

міські ради міст 
обласного значення

9 7 77%



2. Підвищення рівня поінформованості 
громадян про соціальний захист 
населення та порядок надання 
соціальних послуг

% Департамент 
соціальної та 

молодіжної політики 
обл держадм і н істрації, 
Райдержадм і н істрації, 

міські ради міст 
обласного значення

100 80 80%

3. Збільшення кількості осіб та 
підвищення фахового рівня надавачів 
соціальних послуг

% Департамент 
соціальної та 

молодіжної політики 
обл держадм і н істрації, 
Рай держадм і н істрації, 

міські ради міст 
обласного значення, 

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

12 8 67%

4. Збільшення наданих послуг людям з 
інвалідністю

% Департамент 
соціальної та 

молодіжної політики 
обл держадм і н істрації, 
Рай держадм і н істрації,

міські ради міст 
обласного значення, 

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

25 20 80%

5. Збільшення поінформованості 
населення про надання послуг людям з 
інвалідністю

% Департамент 
соціальної та 

молодіжної політики 
обл держадм і н істрації, 
Райдержад м і н істрації, 

міські ради міст 
обласного значення

40 ЗО 75%



6. Покращення якості надання соціальних 
послуг

% Департамент 
соціальної та 

молодіжної політики 
облдержадміністрації,

35 25 71%

7. Збільшення кількості заходів та 
кількості наданих соціальних послуг 
населенню

% Департамент 
соціальної та 

молодіжної політики 
облдержадм і н істрації, 
Райдержадм і н істрації, 

міські ради міст 
обласного значення

15 15 100%

8 Активізація та поінформованість 
населення про пртреби осіб з 
інвалідністю, формування поваги до їх 
прав особистості та гідності та участь 
осіб з інвалідністю і їх сімей в житті 
області

% Департамент 
„ соціальної та 

молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
Райдержадм і н істрації, 

міські ради міст 
обласного значення

25 25 100%

Директор Департаменту

Богдана Данчак 
(0432) 32- 72-39

Наталя Заболотна
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