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Додаток
до рішення__сесії обласної Ради

7 скликання в ід____________  

Звіт директора Департаменту соціальної та молодіжної політики 
Вінницької обласної державної адміністрації Заболотної Н.М. на про 

роботу Департаменту за 2016 рік та 8 місяців 2017 року 

1.___________________________ Основні завдання Департаменту соціальної та молодіжної політики 
обласної державної адміністрації

Департамент соціальної та молодіжної політики обласної державної 
адміністрації утворено відповідно до розпорядження голови обласної державної 
адміністрації від 4 листопада 2015 року № 688 «Про оптимізацію окремих 
структурних підрозділів облдержадміністрації та внесення змін до 
розпорядження голови облдержадміністрації від 29 грудня 2012 року №750».

Департамент забезпечує виконання на території області повноважень, 
встановлених законодавством України у сфері соціального захисту працюючого 
населення, у тому числі працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та 
важкими умовами праці; соціальної підтримки та надання соціальних послуг 
особам похилого віку, інвалідам; захисту прав та реалізації соціальних гарантій, 
визначених законодавством України для окремих категорій населення, у тому 
числі ветеранів війни та праці, учасників антитерористичної операції, жертв 
політичних репресій та нацистських переслідувань, громадян, які постраждали 
внаслідок надзвичайних ситуацій, а також виконання повноважень з питань 
соціального становлення та розвитку молоді, поліпшення становища сімей з 
дітьми, багатодітних та молодих сімей, оздоровлення та відпочинку дітей, 
попередження насильства в сім’ї, забезпечення рівних прав і можливостей 
чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми.

Організаційна структура та координація
Департамент координує діяльність:

управлінь соціального захисту населення райдержадміністрацій та 
міст обласного значення (1 тисяча 328 штатних одиниць);

підрозділів з питань молодіжної політики райдержадміністрацій, 
міст обласного значення (57 штатних одиниць);

територіальних центрів соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) -  (2 тисячі 339 штатних одиниць);

закладів соціального захисту . населення (1 тисяча 460 штатних
одиниць);

закладів сім’ї та молоді (462 штатних одиниць).
Загалом, чисельність системи соціальної та молодіжної політики області 

становить понад 5706 штатних одиниць.
Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції 

Департаменту, відповідно до розпорядження голови обласної державної 
адміністрації від 09.02.2016 року № 68 утворено колегію. За поточний рік
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проведено 3 засідання колегії Департаменту.
З метою розроблення рекомендацій і пропозицій щодо основних напрямів 

діяльності Департаменту, обговорення найважливіших програм та вирішення 
інших питань утворено:

координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання; 
міжвідомчу раду з питань сім’ї, тендерної рівності, демографічного 

розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми;
обласний комітет забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно- 
транспортної інфраструктур;

обласну Спостережну комісію;
обласну тимчасову комісію з питань погашення заборгованості, пенсій 

стипендій та інших соціальних виплат;
робочу групу з питань забезпечення контролю за додержанням 

законодавства про працю та зайнятість населення;
тристоронню соціально-економічну раду, робочу групу з питань 

альтернативної (невійськової) служби.
За ініціативи Департаменту та з метою вдосконалення роботи з питань 

соціальної та молодіжної політики введено в практику здійснення перевірок з 
наданням методично-консультаційної допомги з виїздом у райони та міста 
області. Так, практичну допомогу надано Іллінецькому, Піщанському та 
Крижопільському районам.

Організаційна робота та документообіг
До Департаменту у 2017 році надійшло 3 тисячі 805 документів від 

вищестоящих організацій, структурних підрозділів та громадських організацій. 
Підготовлено:
- 4 тисячі 653 відповідей на інформацію;
- 73 запити до центральних органів виконавчої влади стосовно роз’яснень 

чинного законодавства з питань соціальної та молодіжної політики;
- 68 запитів на публічну інформацію;

- 95 відповідей на звернення від народних депутатів та депутатів 
обласної Ради;

- 33 проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації
- 10 проектів рішень;
- 10 обласних програм;
- 369 наказів Департаменту з основної діяльності та персоналу.
Протягом 8 місяців 2017 року Департаментом опоацьовано 1 тисяча 667

звернень громадян. З них: 1522 -  письмових звернень та 145 усних. У порівняні 
з відповідним періодом 2016 року кількість звернень зменшилась на 357. 

Найбільше громадяни звертались з питань:
-отримання соціальних виплат, субсидій-70%;
-забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації-(5%);
-надання матеріальної допомоги-(5 %);
-питання праці та заробітної плати-(1.5%);
-забезпечення санаторно-курортним лікуванням -(1.5%);
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-перерахунок та виплата пенсії-(1.3%);
-інші питання соціального захисту-(2.4%).
Порівняно з відповідним періодом минулого року зменшилась кількість 

звернень з питань отримання соціальних допомог та субсидій на 276 одиниць, 
проте з’явилися звернення з питань монетизації, що пов’язано із введенням 
нової виплати зекономлених коштів по субсидіях; також зменшилась кількість 
звернень з питань надання матеріальної допомоги громадянам області -  74 
(проти 107 звернень у відповідному періоді 2016 р.). Проте, збільшилась 
кількість звернень з питань реабілітація та соціального захисту громадян, які 
потребують підтримки (забезпечення технічними та іншими засобами 
реабілітації -  80 (проти 67 у відповідному періоді минулого року).

5. Виплата державних допомог
Органами соціального захисту населення Вінницької області постійно 

забезпечується своєчасність призначення та виплати допомоги сім’ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються 
від сплати аліментів, грошової допомоги особам, які доглядають за інвалідом І 
чи II групи внаслідок психічного розладу, надання житлових субсидій.

Так, станом на 01.09.2017 кількість одержувачів державних допомог 
становить 101,7 тисяч сімей. Сума призначених та виплачених з початку 
поточного року державних допомог становить 1 млрд. 574,3 млн. грн, 
заборгованості немає.

Станом на 01.09.2017 кількість батьків-вихователів на Вінниччині 
становить 225 осіб. Дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
що ними виховуються -  604 дитини. їм нарахована і щомісячно виплачується 
без затримок державна допомога. Протягом 2017 року сума нарахованої та 
виплаченої допомоги складає 21,4 млн. грн.

Компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги по догляду 
за громадянами похилого віку, інвалідами, дітьми-інвалідами, хворими, які не 
здатні до самообслуговування та потребують постійної сторонньої допомоги 
отримують 5 тисяч 893 особи. Сума нарахованих виплат за звітний період 
становить 8 млн.932,4 тис. грн., профінансовано 8 млн.575,5 тис. грн. У 
зв’язку з недостатнім фінансування місцевих бюджетів виникла заборгованість 
яка становить -  664,7 тис. грн.

6. Житлові субсидії
У 2016 році кількість сімей, які отримували житлові субсидії становила

367,8 тис. що на 34,2 тис. сімей більше, ніж за 2015 рік, кількість яких 
становила 333,6 тис. сімей. Сума нарахувань у 2016 році становила 3 млрд. 
809,0 млн. грн, що на 2 млрд 854,9 млн. грн більше, ніж за 2015 рік, яка 
становила 954,1 млн. грн.

З 1 травня 2017 року в Україні діє оновлена програма житлових субсидій. 
Відповідно до прийнятих Урядом змін передбачено, що одержувачам житлових 
субсидій більше не потрібно подавати-.документи, усі відомості збирають 
органи соціального захисту самостійно і перерахунки здійснюються 
автоматично на літній період, а з жовтня - на новий опалювальний сезон.
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року становить 2 млрд

Товідсотково завершено 
ризначення або відмови у 
ний період призначення, 
ь 263,7 тис. справ.

готові до проведення 
бсидії на опалювальний

Монетизація житлових субсидій
Рішенням Уряду впроваджено програму мо 

субсидій, якою передбачено грошову виплату енергоф 
частина невикористаної суми субсидії для відшкодув 
послуг з газо-, електропостачання для індивідуал 
еквіваленті не перевищує вартості (станом на 1 травня 
сезону) 100 куб. метрів природного газу ,-а це 695,79 
електричної енергії (135 грн) (в разі використання прир 
енергії для індивідуального опалення).

Відповідно до списків, наданих підприємства^ 
газо-, електропостачання для індивідуального опален 
захисту населення області завершено роботу щодо роз 
сум субсидій, які мають бути виплачені одержувачам.

За оперативними даними, опрацьовано списки 
на суму 99,0 млн грн, з них - невикористана субсидія ст 

на електропостачання - по 3 тисячах 508 особам 
на газопостачання -  по 152 тисячі 407 особах на 
Органами соціального захисту населення 

інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням ч 
дошки оголошень, інтернет, газети, радіо, .телебачення.

Чисельність отримувачів субсидій, що зверну, 
виплати частин невикористаних сум субсидії станови 
(83,4% від загальної кількості потенційних отрим 
загальну суму 83,6 млн грн.

на

підтримки та7. Забезпечення соціальної 
пільгових категорій громадян

На території Вінницької області проживає 460,3 
громадян, яким надаються пільги з оплати за корис 
послугами, скрапленим балонним газом, санатор 
оздоровлення, забезпечення технічними та іншимг: 
компенсаційні виплати та ін. в межах визначених Кабін 
норм.

Станом на 22.09.2017 по області субсидію п 
домогосподарств, що становить 58,4% від загальної к 
Вінниччини.

Сума нарахованих субсидій з початку поточного
357,8 млн грн.

Органами соціального захисту населення с 
опрацювання справ отримувачів субсидій щодо переп 
призначенні житлових субсидій громадянам на наступ 
термін яких закінчився у квітні 2017 року, що становит

Органи соціального захисту населення області 
автоматичного перерахунку раніше призначеної су 
період 2017-2018 року.

ризначено 338,4 тисячі 
ількості домогосподарств

нетизацп зекономлених 
щадним родинам - це є 
ання витрат на оплату 

ьного опалення, що в 
нового неопалювального 
грн або вартості 150 кВт 
одного газу/електричної

и-надавачами послуг з 
ня органам соціального 
рахунку невикористаних

156 тисяч (155915) осіб 
ановить:
на суму 0,5 млн грн.; 

4уму 98,5 млн грн.
проведено широку 

ерез усі наявні ресурси:

лись із заявами щодо 
ть 130 тисяч 043 особи 
увачів компенсації) на

державних гарантій

тис. пільгових категорій 
тування комунальними 

но-курортне лікування, 
засобами реабілітації, 

етом Міністрів України
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Грошову допомогу до Дня Перемоги, передбачену Законами України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви 
нацистських переслідувань» у 2016 році отримали 60 тисяч ветеранів війни, на 
загальну суму 45 мільйонів гривень (45 млн. 50 тисяч 362 грн), що на 4% осіб 
більше, ніж у 2015 році (2015 - 58 тисяч осіб на суму 32 млн 569 тисяч 427 
гривень).

У поточному році зазначену допомогу отримали 56,3 тисяч ветеранів 
війни, які проживають на території Вінницької області на загальну суму 55,5 
мільйонів гривень.

У зв’язку із тим, що у держаному бюджеті з 2016 року не передбачено 
міжбюджетний трансферт на надання пільг з послуг зв’язку та інших 
передбачених законодавством пільг та компенсацію за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян з метою уникнення соціальної напруги серед 
пільгової категорії громадян області владою було прийнято рішення 
забезпечити відшкодування за пільговий міжміський внутрішньообласний 
проїзд інвалідам війни, учасникам бойових дій та дітям з багатодітних сімей. 
Це майже 63 тисячі пільговиків (62 558 осіб), що становить 16,2% від загальної 
кількості пільгових категорій громадян.

Так, з обласного бюджету у 2016 році було спрямовано місцевим 
бюджетам 5 мільйонів гривень та частково забезпечено надання послуг з 
перевезення окремих пільгових категорій громадян на міжміських внутрішньо 
обласних маршрутах загального користування.

На 2017 рік виділено 7,5 млн грн. (що на 2,5 млн. грн.. більше, ніж у 
попередньому році). Станом на 01.09.2017 компенсаційних виплат на 
фінансування витрат перевізникам за пільгові перевезення вже здійснено на 
суму 4,5 млн грн.

8. Підтримка учасників АТО та членів сімей загиблих (померлих) 
учасників АТО

Облік учасників АТО та отримання статусу
У Вінницькій області, з числа осіб, які перебували в зоні проведення 

антитерористичної операції, отримали статус:
«Учасник бойових дій» - 13391 особа,
«Інвалід війни» - 353 особи,
«Учасник війни» - 20 осіб.

З початку проведення антитерористичної операції, із числа уродженців 
Вінницької області, які безпосередньо брали участь у проведенні 
антитерористичної операції нараховується 209 загиблих. З них:

141 - військовослужбовців - загинули,
62 - військовослужбовців - померло,
6 - родин загиблих, які переїхали на постійне місце проживання у 

Вінницьку область.
Зниклих безвісти з числа уродженців Вінницької області обліковано З 

військовослужбовці.
Статус «Член сім’ї загиблого» встановлено 194 сім’ям загиблих та видано 

336 посвідчень і 61 довідку неповнолітнім дітям, ЯКІ дають право На
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користування пільгами відповідно до Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту».

Виплати з обласного бюджету
В рамках виконання Обласної комплексної цільової програми підтримки 

часників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників 
АТО на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням 7 сесії обласної ради 7 
скликання від 30.06.2016 року №123 за рахунок коштів обласного бюджету 
надається одноразова матеріальна допомога сім’ям загиблих, сім’ям померлих, 
демобілізованих військовослужбовців та особам, які отримали поранення під 
час проходження АТО в східних областях України.

Так, у 2016 році 36 сім’ям загиблих (померлих) учасників АТО виплачено 
одноразову матеріальну допомогу на суму 1млн. 80 тис. грн. та 129 особам, з 
числа учасників АТО, які отримали поранення (травму, контузію, каліцтво) - 
виплачено 1млн. 290 тис. грн.

З 2017 року збільшено суму одноразової матеріальної допомоги сім’ям 
загиблих, сім’ям померлих демобілізованих військовослужбовців з 30 тис. грн 
до 60 тис. грн та особам, які отримали поранення під час проведення 
антитерористичної операції в східних областях України з 10 тис. грн до 20 тис. 
грн. Так, 12 сім’ям загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції 
виплачено одноразову матеріальну допомогу на суму 720 тис. грн., 31 особі, з 
числа учасників антитерористичної операції, які отримали поранення (травму, 
контузію, каліцтво) - на суму 620 тис. грн.

Рішенням 17 сесії обласної Ради 7 скликання від 24.03.2017 року №321 
затверджено Порядок використання коштів обласного бюджету для здійснення 
компенсаційної виплати за навчання учасників антитерористичної операції та їх 
дітей протягом І та II семестру 2016-2017 навчального року на контрактній 
формі навчання денного відділення вищих навчальних закладів Вінницької 
області І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації, незалежно від форми власності закладу.

Зазначеним Порядком визначено механізм здійснення компенсаційної 
виплати студентам (уродженцям Вінницької області та особам, які на час подачі 
документів до навчального закладу офіційно були зареєстровані на території 
Вінницької області), з числа осіб, визнаних учасниками бойових дій, та їхніх 
дітей, дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення 
антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер 
внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення 
антитерористичної операції, бойових дій чи конфліктів, а також внаслідок 
захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції за 
навчання протягом І та II семестру 2016-2017 навчального року на контрактній 
формі навчання денного відділення вищих навчальних закладів Вінницької 
області І-ІІ та ІІІ-ІУ рівнів акредитації, незалежно від форми власності закладу, 
які вперше здобувають певний освітньо-кваліфікаційний рівень, ступінь, в 
межах коштів, виділених з обласного бюджету на вказані цілі.

Документи для здійснення виплати до органів соціального захисту 
населення станом на 15.08.2017 подали 204 студенти на загальну суму 
і 757 617 грн. У 2016 році таку компенсаційну виплату отримали 170 осіб на



загальну суму 687 945,91 грн
Рішенням 21 сесії обласної Ради 7 скликання від 30.06.2017 №392 

затверджено порядок використання коштів обласного бюджету для надання 
матеріальної допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців з нагоди 
ювілейних та пам’ятних дат створення військових частин.

З обласного бюджету було надано матеріальну допомогу 50 членам 
загиблих військовослужбовців (членам сімей загиблих військовослужбовців 
Національної гвардії України, прикордонників Могилів-Подільського 
прикордонного загону, військовослужбовців військової частини п.п. В2248, 
військових частин 3028 Західного оперативного територіального об’єднання 
Національної гвардії України та 3008 Національної гвардії України).

Сім’ям 2 загиблих добровольців (Довгий М.В. Барський р-н., Пугачова 
Л.І. м. Жмеринка) виплачена одноразова матеріальна допомога по 1000 грн.

Виплата з державного бюджету
У 2017 році 4 інвалідам війни (м.Іллінці, м.Вінниця, Крижопільський 

район, Вінницький район) виплачено одноразову грошову допомогу на 
загальну суму 1 026 700 грн відповідно до рішення міжвідомчої комісії з питань 
розгляду матеріалів про визначення учасниками бойових дій та виплати 
одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності 
волонтера і деяких інших категорій осіб, відповідно до Закону України «Про 
статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту» та постанови 
Кабінету Міністрів України від 29.04.2016 року №336 «Деякі питання 
соціального захисту ветеранів війни та членів їх сімей», у 2016 році таку 
виплату отримали 2 членів сім’ї загиблих (Барський р-н, м. Жмеринка) 
виплачено по 609 000 грн.

Забезпечення житлом сімей учасників АТО
У 2016 році в області на квартирному обліку для поліпшення житлових 

умов перебувало 25 сімей загиблих військовослужбовців, які брали 
безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідів І-ІІ групи 
з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції.

Для забезпечення житлом вказаних сімей Вінницькій області в грудні 
минулого року з державного бюджету були перераховані на особові рахунки у 
розмірі 13 млн 694 тис грн.

Станом на 21.09.2017 22 сім’ї придбали житло на загальну суму 
11 млн 685 тис 215 грн. Вибір житла здійснює 3 сім’ї.

У 2017 році за інформацією районних, міських органів соціального 
захисту населення станом на 21.09.2017 року на квартирному обліку перебуває 
20 сімей (10 -  сім’ї загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню 
участь в антитерористичній операції тз 10 - інвалідів І-ІІ групи з числа 
військовослужбовців) які брали участь у зазначеній операції, та потребують 
поліпшення житлових умов.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.06. 2017 
№375-р «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення ДЛЯ
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сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, осіб з 
інвалідністю І-ІІ групи, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 
та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність 
яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, або захворювання, 
одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та 
потребують поліпшення житлових умов, на 2017 рік» області передбачено 
кошти субвенції в сумі 7 млн 188 тис 217 грн для забезпечення житлом 13 сімей 
(7— сім’ї загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції та 6 - інвалідів І-ІІ групи з числа 
військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують 
поліпшення житлових умов).

Станом на 21.09.2017 житло придбали 8 сімей, на загальну суму 
5 млн 139 тис 731 грн. Вибір житла здійснює 4 сім’ї.

Адресна робота відділу допомоги учасників АТО Департаменту
З метою надання допомоги учасникам антитерористичної операції та їх 

сім’ям відділом допомоги учасникам АТО вжито ряд заходів, в результаті яких 
у 2016 році надано майже 384 консультацій та послуг громадянам, у 2017 (за 8 
місяців) - 410.

Значну частину становлять звернення учасників антитерористичної 
операції щодо виділення земельних ділянок; встановлення статусу «член сім’ї 
загиблого», «учасника бойових дій»; матеріальної допомоги; квартирного 
обліку; пільг на утримання будинку; оформлення документів на автомобіль; 
виділення ділянки під ведення сільського господарства; професійної адаптації 
учасників антитерористичної операції; психологічної реабілітації учасників 
антитерористичної операції; безкоштовного навчання дітей; юридичної 
консультації; компенсації за поранення; пільг учасникам бойових дій; 
відпочинку дітей УБД в Польщі; санаторно-курортного лікування; відпочинку 
дітей учасників бойових дій в розважальних закладах м. Вінниця; відпочинку в 
«Літньому сімейному наметовому кемпінгу психологічного розвитку для 
учасників антитерористичної операції та їх родин».

Робота Департаменту з учасниками АТО, сім уями загиблих 
(померлих) учасників АТО та дітьми, в тому числі спільно з громадськими 
організаціями.

З червня 2017 року Департаментом ініційовано та проведено для дітей 
учасників АТО, в тому числі загиблих (померлих) учасників АТО 11 цікавих 
сучасних розважальних та розвиваючих заходів, в яких взяли участь 502 особи.

Протягом літніх канікул діти відвідували такі розважальні заходи:
- у ТРК «Мегамолл» - роликову арену (156 осіб) та «Мегамоша- 

галактика» (батути) (101 особа);
- перегляд мультфільмів та кінофільмів у кінотеатрах «Smart Cinema», 

ім.Коцюбинського, «Родина», «Дом» (112 осіб);
- відвідування «Мотузкового парку» (35 осіб);
- участь в майстер-класах мережі магазинів «Магік» (25 осіб). Ця
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ініціатива мала успіх, тому практику за домовленістю з керівниками вказаних
установ, було продовжено.

З метою залучення дітей віком від 2,5 до 16 років до навчання в 
позаурочний час, розвитку їх логічного мислення Департаментом налагоджено 
співпрацю з сучасним освітнім центром для дітей і дорослих HUB School 
(м.Вінниця). Так, 4 дітей учасників навчалися в денному таборі протягом літніх 
канікул за напрямками LEGO роботехніка. Для подальшого навчання дітей у 
центрів є домовленість з керівництвом про знижку на навчання.

За фінансової підтримки Департаменту для 15 дітей учасників АТО було 
організовано відпочинок (1 зміна) в літньому таборі IT-SCOUTS, який 
проводився в Вінницькому національно-технічному університеті, метою якого 
було розвиток навичок програмування, робототехніки, вивчення англійської 
мови, а також проведення розважальних заходів (квести, екскурсії на 
технологічні підприємства і ІТ-компанії).

Департаментом за підтримки учасників бойових дій, які брали 
безпосередню участь в АТО, для 54 дітей напередодні Дня знань було 
проведено пікнік на природі, метою якого було об’єднання усіх в одну велику 
родину патріотів своєї держави, які вміють гарно та корисно відпочивати. За 
підтримки «Спорт для всіх» було організовано спортивні заходи, в яких брали 
участь і діти і дорослі.

За ініціативи та фінансової підтримки Департаменту для 9 вдів і 11 дітей 
загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції вперше 
оздоровлювались за рахунок коштів обласного бюджету у клінічному санаторії 
«Авангард» м.Немирів, в ході якого для них було організовано екскурсії на 
фабрику «Рошен», зоопарк, музей Військово-повітряних сил, фонтан «Рошен».

Департаментом організовано поїздку 34 дітей (22 -  діти загиблих, 22 -  
діти інвалідів, учасників АТО) (04-19.08.2017) до Ліберецького краю (Чехія). 
Перебування дітей забезпечувалось коштом приймаючої сторони, а транспортні 
витрати та відрядження профінансовано з обласного бюджету. Діти здійснили 
екскурсійну поїздку різними містами країни, у т.ч. побували в Празі, побували 
на підприємствах, відвідали різноманітні атракціони, музеї, визначні місця, 
ходили у туристичні походи, піднімались-.в гори та зустрічались з керівниками 
Ліберецького краю.

На запрошення Маршалека воєводства Свєнтокшистського здійснено 
організаційні заходи з направлення 20 дітей, батьки яких загинули, 
постраждали або беруть участь в антитерористичній операції в східних 
областях України до м.Кельце Сьвєнтокшиського воєводства Республіки 
Польща (24.08-01.09.2017) На відпочинок до Польщі діти зазначених вище 
категорій традиційно відправляються третій рік поспіль.

Департаментом спільно з ГО «Асоціація учасників АТО та ветеранів 
війни» для 45 дітей учасників АТО було організовано триденних екскурсійний 
тур «Перлини Карпат» (31.05-02.06.2017)

Департаментом проведено 4 табірних зміни для 80 учасників 
антитерористичної операції та їх сімей другий «Літній наметовий табір 
сімейного розвитку для учасників АТО та їх сімей» (с. Рибаче, Літанського
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району) (10-30.07).
Департаментом підтримано ініціативу ГО інвалідів «А-ВЕСТА» захід з 

обміну досвідом учнівської молоді з числа молодих людей, батьки яких 
загинули, постраждали або беруть участь в антитерористичній операції в 
східних областях України у с.Команча, Сяноцького повіту Підкарпатського 
Воєводства Республіки Польща на тему: «Партнерство молоді — шлях до ЄС» 
для 45 осіб (24.08-04.09).

Департаментом організовано відвідування для 100 учасників 
антитерористичної операції змагання серед дрифт-пілотів України на аеродромі 
«Калинівка», яке проводилося Вінницькою федерацією драгрейсінга і шрифту 
(червень і серпень).

Департаментом організовано відвідування 30 учасників 
антитерористичної операції та члени їх сімей вистави «Стіна» Київської театр- 
студії в приміщенні Вінницького обласного академічного українського 
музично-драматичного театру імені М. Садовського (22.06).

9. Внутрішньо переміщені особи
В області проживає 7892 сім’ї (12060 осіб) переселених громадян, які 

офіційно зареєстровані в Єдиній базі переселених громадян, які перемістилися 
до Вінницької області.

Щомісячну адресну допомогу призначено та виплаченої5546 сім’ям на 
суму 8,5 млн грн.

В райдержадміністраціях, виконкомах міст обласного значення утворено 
та відновлено роботу 34 комісій з питань призначень (відновлення) соціальних 
виплат внутрішньо переміщеним особам та утворено робочі групи для 
перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщених 
осіб.

Станом на 11.09.2017 із заявами щодо призначення (відновлення) 
соціальних виплат звернулося 13524 особи проведено перевірку достовірності 
зазначеної в заяві інформації про фактичне місце проживання/перебування 
внутрішньо переміщеної особи та складено 13392 актів обстеження 
матеріально-побутових умов сім’ї.

Проведено 646 засідань комісій з питань призначення (відновлення) 
соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, за результатами яких 
10678 особам прийнято рішення щодо призначення (відновлення) соціальних 
виплат та 2266 особам відмовлено у призначенні (відновленні) соціальних 
виплат.

Співпраця з громадськими організаціями
Департамент 12.01.2017 року прийняв участь у громадських публічних 

обговореннях проекту «Державної цільової програми відновлення та розвитку 
миру в східних регіонах України на 2017-2020 роки».

24.03.2017 року Департамент соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації прийняв участь у тренінгу «ВПО та місцеві громади -  
діалог заради порозуміння. Протидія сексуальному насильству в умовах 
Збройного конфлікту», який проводився у рамках проекту «ВПО та громади»,



що реалізовується ГО «ІПЦ «Вісь» разом з МБФ Український Жіночий Фонд за 
підтримки C.S. Mott Foundation.

21.03.2017 року Департамент соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації прийняв участь у тренінгу «ВПО та приймаючі громади- 
діалог заради порозуміння. Протидія сексуального насильству в умовах 
збройного конфлікту». Проект реалізовувався ГО «ІПЦ «Вісь» разом з МБФ 
Український Жіночий Фонд за підтримки C.S. Mott Foundation спільно з 
радником Міністерства соціальної політики у Вінницькій області.

27.04.2017 року Департамент соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації прийняли участь у публічному обговоренні «Досвід 
Молдови в урегулюванні придністровського конфлікту: уроки для України».

07.06.2017 року Департамент соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації прийняв участь у «круглому столі» присвяченому 
завершенню проекту «ВПО та приймаючі громади-діалог заради порозуміння. 
Протидія сексуального насильству в умовах збройного конфлікту». Проект 
реалізовувався ГО «ІПЦ «Вісь» разом з МБФ Український Жіночий Фонд за 
підтримки C.S. Mott Foundation. Під час заходу презентовано профіль громади -  
дослідження щодо становища ВПО у Вінницькій області.

13.06.2017 року Департаментом соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації спільно з радником Міністерства соціальної політики 
України проведено «круглий стіл» з органами виконавчої влади які займаються 
вирішенням проблемних питань внутрішньо переміщених осіб та обміном 
досвіду «Актуальні питання соціального захисту та інтеграції ВПО в контексті 
співпраці з органами державної влади та органами місцевого самоврядування».

Департаментом спільно з Радником Мінсоцполітики з питань ВПО у 
Вінницькій області ініційовано проект «Дорожня карта для ВПО Вінницької 
області», презентація якого запланована у поточному місяці

10. Санаторно-курортне лікування і оздоровлення
Станом на 1 вересня 2017 року путівками до санаторіїв Міністерства 

соціальної політики України («Батьківщина» (м. Трускавець), «Перемога» (м. 
Київ), «Салют»,(м. Одеса) «Слава»(м. Миргород) забезпечено 393 осіб із числа 
ветеранів, інвалідів війни.

У 2016 році путівками до зазначених санаторіїв забезпечено 468 осіб: 
«Батьківщина» - 103; «Перемога» - 107; «Салют» - 124; «Слава» - 134.

За програмою "Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації 
інвалідів" за напрямком фінансування "Санаторно-курортне оздоровлення 
інвалідів" місцевим органам соціального захисту населення для подальшого 
відшкодування вартості путівки санаторно-курортним закладам за надані 
послуги профінансовано з державного бюджету 2 513600 грн (336 путівок).

У 2016 році санаторно-курортним лікуванням забезпечено 434 особи.
Обсяг фінансування за бюджетною програмою «Соціальний захист 

громадян, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи» за 
напрямком: «Оплата санаторно-курортного лікування громадян, віднесених до 
категорії 1, та дітей, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською 
катастрофою» становить у поточному році 81% ВІД потреби: 4 1 79 750 ГОН, ЩО
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дозволяє забезпечити санаторно-курортним лікуванням 956 осіб. Станом на 
01.09. санаторно-курортні послуги отримало 290 осіб на суму 1 539 459,64 грн.

У 2016 році санаторно-курортними послугами забезпечено 751 особу із 
числа інвалідів-чоробильців.

Санаторно-курортне лікування учасників АТО
Департаментом здійснюється постійний моніторинг використання коштів, 

передбачених області за бюджетною програмою КПКВК 2505150 «Заходи із 
психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників 
антитерористичної операції та забезпечення постраждалих учасників 
антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням.

Обсяги видатків на зазначену програму доведені Державною службою 
України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції на 
початку травня поточного року, а фінансування розпочалось у червні. У літній 
період більшість санаторіїв, у яких виявили бажання оздоровлюватись 
учасники АТО, надавали послуги за ціною, вищою від зазначеної у наказі 
Міністерства соціальної політики України №575 від 06.04.2017 року «Про 
встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня) у 2017 році», тому 
структурні підрозділи соціального захисту області вимушені переносити 
терміни санаторно - курортного лікування та за згодою сторін укладати 
договори на осінній та зимовий періоди. У серпні ДСВІ збільшила видатки за 
програмою до 3 011 604 грн (486 осіб, або 45% від потреби). Станом на
13.09.2017 р. Санаторно-курортним лікуванням забезпечено 72 учасники АТО 
(419 571,00 грн).

У 2016 році санаторно-курортними послугами забезпечено 234 учасники
АТО.

11. Оздоровлення та відпочинок дітей
За рахунок коштів державного бюджету станом на 01.09.2017 року - в 

УДЦ «Молода Гвардія» оздоровлено 290 дітей, в МДЦ «Артек» - 228. 
Оздоровлення в зазначених закладах триває.

У 2016 році області виділено 415 путівок до УДЦ «Молода гвардія» та 
132 путівки до МДЦ «Артек».

За рахунок коштів обласного бюджету протягом літнього періоду 
оздоровлено 1357 дітей (у 2016 році — 821 дитину):

- в дитячому таборі АІСТ (Одеська обл.) - 380
- в дитячому таборі санаторного типу «Подільський Артек» - 462
- в дитячому таборі «Колос» (м. Вінниця) -  515 дітей.

12. Протидія торгівлі людьми
Відповідно до звіту Державного департаменту США, від ЗО червня 2016 

року, Україну віднесено до контрольного списку Групи 2, до якого належать 
країни, які не повною мірою дотримуються мінімальних стандартів у сфері 
протидії торгівлі людьми, в результаті чого Україна може бути понижена у 
рейтингу, що призведе до погіршення іміджу України на міжнародній арені та 
поставить під загрозу надання будь-якої донорської допомоги, тому особлива 
увага приділяється державній політиці по протидії торгівлі людьми.
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Департамент координує та співпрацює з іншими суб’єктами, які 
здійснюють заходи в сфері протидії торгівлі людьми та громадськими 
організаціями.

Про ефективність роботи у сфері- протидії торгівлі людьми свідчать 
спільні проекти: інформаційні кампанії, тренінги, акції. Збільшення кількості 
звернень постраждалих осіб засвідчує безперервний ріст довіри до суб’єктів 
Національного механізму взаємодії у сфері протидії торгівлі людьми.

Завдяки цьому Вінницька область займає першу сходинку в Україні у 
рейтингу областей щодо кількості осіб, яким встановлено статус особи, яка 
постраждала від торгівлі людьми

Протягом 9 місяців 2017 року до місцевих державних адміністрацій 
Вінницької області надійшло 13 заяв від громадян України щодо встановлення 
статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми. Відповідний статус 
встановлено 7 особам. В області всім особам, постраждалим від торгівлі 
людьми, надається комплексна державна допомога.

У 2017 році надано одноразову матеріальну допомогу 10-м особам, які 
постраждали від торгівлі людьми у розмірі 48 756 грн.

В рамках проведення Всеукраїнської інформаційної кампанії з протидії 
торгівлі людьми Департаментом спільно з Вінницькою обласною 
правозахисною організацією «Джерело надії» організовано та проведено 28 
липня 2017 року інформаційний автопробіг «Знай, розумій, дій! Торгівлі 
людьми протидій!». Колона автопробігу із 6-ти автомобілів і рухалась за 
маршрутом: м. Вінниця -  м. Липовець -  м. Іллінці -  м. Немирів -  м. Вінниця.

Під час автопробігу проведено вуличні акції «Знай розумій дій! Торгівлі 
людьми протидій!» та тематичні ходи «Із безвізом мандрувати -  правила 
безпеки знати!» в 4 містах області: м. Липовець, м. Іллінці, м. Немирів, м. 
Вінниця. Загалом акцією охоплено близько 5 тисяч осіб.

Департаментом спільно з громадською організацією «Прогресивні жінки» 
за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні 29 липня 2017 року у м. 
Вінниця на Європейській площі організовано та проведено інформаційно- 
просвітницьку акцію «#людинаНЕтовар». Під час проведення акції 
розповсюджено 5000 примірників інформаційної продукції.

13. Реалізація сімейної політики
Щодо сімейної політики у області, станом на 01.07.2017 р. проживає 

14101 багатодітна сім’я, в яких виховується 47614 дітей. Із зазначеної кількості 
багатодітних сімей 10675 є повними, в 53 сім’ях діти виховуються лише 
батьком, в 3358 - діти виховуються матір'ю, 5842 багатодітні сім’ї -  це молоді 
сім’ї.

Протягом останніх двох років в області надзвичайно гостро стояла 
проблема забезпечення посвідченнями батькіь багатодітної сім’ї та дитини з 
багатодітної сім’ї, що підтверджують право багатодітних сімей на отримання 
пільг згідно Закону України «Про охорону дитинства».

У 2016 році потреба у бланках посвідчень складала: батьків -  4075, дітей
-  10594 (2015: батьків -  3020, дітей -  8165). Для вирішення цієї проблеми 
Департамент ініціював внесення змін до Обласної цільової соціальної
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комплексної програми підтримки сім’ї, демографічного розвитку, 
попередження торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і можливостей 
жінок та чоловіків на період до 2015 року (затверджена рішенням 4 сесії 6 
скликання обласної Ради від 04 березня 2011 року № 65) продовженої на 2016 
рік щодо виготовлення посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї за 
рахунок коштів обласного бюджету.

Це дало можливість виготовити 3909 посвідчень батьків багатодітної 
сім’ї та 10594 посвідчень дитини з багатодітної сім’ї, які передані в усі райони 
та міста області. На ці цілі з обласного бюджету було витрачено 211,892 тис. 
грн.

Завдяки проведеній роботі у 2016 році на початку 2017 року у Вінницькій 
області забезпечення посвідченнями батьків і дитини з багатодітної сім’ї 
становить 100%.

За інформацією структурних підрозділів з питань соціального захисту 
населення райдержадміністрацій та міськвиконкомів (міст обласного значення), 
протягом січня-серпня 2017 року в області видано посвідчення батьків з 
багатодітної сім’ї -  1396, та 4306 - посвідчень дитини з багатодітної сім’ї.

Головним завданням у цьому напрямку є підвищення престижу сім’ї, 
всебічна підтримка та захист сімейних цінностей, залучення соціально 
відповідального бізнесу до підтримки багатодітних та малозабезпечених сімей. 
Цьогоріч продовжено реалізацію проекту «Успішний бізнес -  соціально 
відповідальний бізнес», який започаткували у 2016 році. Проведені круглі 
столи у Калинівському, Барському, Літинському районах. У вересні місяці 
поточного року планується проведення круглого столу у Шаргородському 
районі.

Змінений формат проведення заходів до Міжнародного дня сім’ї та Дня 
захисту дітей, зокрема, обласну акцію «Подорож у дитячий світ» проведено у 
сімейному парку активного відпочинку «Дитяча планета» та «Подільському 
зоопарку», а також започатковано проведення майстер-класів «Листівка для 
мами», складання пазла «Будиночок». Участь у святах взяли діти з числа тих, 
хто потребує особливої уваги та підтримки з усіх районів та міст обласного 
значення. Всього відвідали святкові заходи 2400 дітей. Кожна дитина отримала 
солодкі подарунки, ілюстровану книгу та інформаційну закладку.

Крім того, вперше проведено спільно з ГО «Молодіжна Академія 
Креативу»:

- творчо-розважальну спартакіаду «Тато, мама, я -  обдарована сім’я» у 
парку відпочинку «Дружби народів». Охоплено 280 чоловік. Учасники заходу 
мали змогу відвідати майстер-класи щодо створення ЗО листівки, оберігів для 
оселі «Ложка добробуту» та «Вишивка на дереві»;

- дводенний фестиваль сімейного тімбілдінгу на базі дитячого санаторія 
«Подільський Артек». У заході прйняли участь сім'ї учасників АТО. Кожна 
сім'я мала змогу виготовити патріотичні обереги «Янгол» та брелок в техніці 
«Лялька-мотанка», створення вітальної ЗО листівки та розпис медового 
пряника глазур’ю.

Проведено низку заходів, спрямованих на підтримку сім’ї, а саме:
- створено тренінгово-консультаційний центр з розвитку власної справи
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та самозайнятості (проведення циклу тренінгів в районах та консультацій 
юриста, бухгалтера і т.д.) (10 виїздів та консультацій);

- проведено тренінги для матерів/батьків з техніки пошуку роботи та 
самопрезентації при районних ЦЗ.

Продовжено співпрацю з Міжнародною благодійною організацією «ЧАС 
ДОПОМОГАТИ», завдяки чому лише протягом січня, лютого та червня місяців 
поточного року надано гуманітарну допомогу 192 багатодітним, 
малозабезпеченим та іншим сім’ям.

14. Попередження насильства в сім’ї
Критичною залишається ситуація щодо насильства в сім’ї. Протягом І 

півріччя 2017 року у області зафіксовано 4721 звернення з приводу насильства 
в сім’ї, що на 20,5 відсотків більше, ніж показники І півріччя 2016 року.

Проведено навчальний семінар-тренінг для фахівців, які 
впроваджуватимуть корекційні програми з особами, які вчинили насильство в 
сім’ї. В результаті проведення цього заходу підготовлено 25 фахівців, які 
впроваджують корекційні програми в районах та містах області.

Вперше запроваджено моніторинг діяльності суб’єктів, які здійснюють 
заходи щодо запобігання та протидії домашньому насильству з виїздом у 
райони та міста обласного значення разом із представниками служби у справах 
дітей облдержадміністрації, Вінницького обласного центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді, Головного управління Національної поліції у 
Вінницькій області. Проаналізовано та надано рекомендації Чернівецькому, 
Іллінецькому та Піщанському районах.

За рахунок коштів обласного бюджету вперше з 2017 року 
забезпечується діяльність безоплатної телефонної «Лінії довіри» (0 800 75 04 
75) з питань запобігання та протидії домашньому насильству, торгівлі людьми 
та дискримінацією за ознакою статі.

Станом на 01 вересня 2017 року за консультативною допомогою на 
«Лінію довіри» звернулись 431 особа, з яких 343 жінки та 88 чоловіків.

15. Забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок
Нові підходи у роботі впроваджуються у сфері забезпечення рівних прав 

та можливостей чоловіків та жінок.
Зокрема, інноваційною у цьому напрямку є діяльність утвореної 

Експертної ради з питань запобігання та протидії дискримінації за ознакою 
статі, яка є постійно діючим консультативно-дорадчим органом.

До цієї ради для розгляду надійшло уже 7 звернень щодо розміщення 
зовнішньої реклами, 6 з яких визнано дискримінаційними за ознакою статі, 1 
звернення опрацьовується. В результаті вжитих заходів 5 видів сексистської 
реклами знято з рекламних щитів області (4 - у  Вінниці, 1 - у м .  Хмільник).

Саме Вінницька область відкрила серію проведення по всіх областях 
України семінарів на тему: «Попередження проявів сексистської реклами: 
інструменти місцевих органів влади та взаємодія із громадянським 
суспільством».

Захід відбувся з метою підвищення обізнаності фахівців місцевих органів
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виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо шляхів попередження та 
протидії дискримінації за ознакою статі, поширення досвіду діяльності 
відповідних експертних рад та налагодження взаємодії з регіональними 
представництвами Індустріального Тендерного Комітету з Реклами на місцях. В 
результаті роботи семінару та вжиття дієвих кроків в області влітку 2017 року 
створено представництво Індустріального Гендерного Комітету з Реклами.

З метою забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок 
проведено низку заходів:

- цикл тренінгів для груп активних жінок з посилення їх лідерських та 
політичних компетенцій;

- тренінг: «Тендерні аспекти у галузі охорони здоров'я»;
- серія газетних статей з протидії тендерного насильства та дискримінації 

за ознакою статі;
- цикл круглих столів та тренінгів для депутаток обласної ради з питань 

анти дискримінації та імплементації тендерної політики;
- тренінг для державних службовців на тему проектного менеджменту з 

врахуванням тендерного компоненту;
- жіночий фестиваль розвитку «Дефіле по життю».
Реалізація заходів регламентується Обласною комплексною програмою 

підтримки сім’ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав 
і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми на період 
до 2021 року, затвердженої рішенням обласної Ради від 20 грудня 2016 року 
№226 з обласного бюджету на 2017 рік виділено кошти в розмірі 1592,6 
тис.грн, що на 59,2 відсотка більше порівняно з 2016 роком.

16. Молодіжна політика
В межах реалізації обласної цільової соціальної програми “Молодь 

Вінниччини” 2016-2018 рр. станом на 13 вересня Департаментом було видано 
наказів, підготовлено положень та кошторисів на проведення 41 заходу/проекту 
на суму 1264,6 грн. (з них профінансовано 1117,6 тис. грн.). Цей показник 
відповідає показнику 2016 році і в свою чергу більше на 38.2% в порівнянні з 
2015 роком.

Вже третій рік поспіль з нагоди Дня Молоді та з метою заохочення 
молоді області до активної участі у громадському житті з 26 по ЗО червня в 
дитячому санаторії «Подільський Артек» відбувся щорічний обласний 
молодіжний табір-форум, який в цьому році мав назву «Вінниччина молодіжна
-  ініціюй та дій!».

Близько 170 учасників з числа активної та обдарованої молоді Вінницької 
області взяли участь у заході, який відбувся у форматі політичної гри, в рамках 
якої всі учасники будуть поділені на 5- партій. Ідеями кожної партії стали 
пріоритети регіональної молодіжної політики. Форум це унікальний захід, 
котрий є де в чому підсумковим, а моментами задає добрий старт на наступний 
“молодіжний сезон”.

Головним здобутком діяльності є відновлення мережі молодих лідерів в 
області, з якими відбуватиметься постійна системна робота. Пріоритетними 
напрямками діяльності Департаменту є поширення неформальної ОСВІТИ Та



запровадження інноваційних методів роботи у районах Вінницької області. 
Зокрема, ведеться робота щодо відродження Студентського Парламенту 
Вінниччини - консультативно-дорадчого органу при облдержадміністрації та 
продовження реалізації обласної інформаційно-профілактичної акції 
“Відповідальність починається з мене”.

Департаментом здійснюється активна робота в напрямку направлення 
молоді для участі у всеукраїнських заходах та поширенні інформації про 
можливості для молоді шляхом розміщення відповідної інформації в соціальній 
мережі РасеЬоок. Так, у 3 кварталі 2017 року було направлено 10 представників 
творчої та активної молоді для участі в двох всеукраїнських заходах.

17. Національно-патріотичне виховання
Щодо питань національно -  патріотичного виховання, то в області діє 

програма національно -  патріотичного виховання на 2017 -  2020 рр. Станом на 
13 вересня Департаментом було видано наказів, підготовлено положень та 
кошторисів на проведення 11 заходів на суму 305 тис. грн. Також утворена 
координаційна рада з питань національно -  патріотичного виховання, чергове 
засідання якої заплановане на кінець вересня -  початок жовтня. За підсумками 
наради з заступником голови облдержадміністрації Крученюком О. В., з метою 
належної організації встановлення пам’ятної дошки Герою Небесної Сотні 
Максиму Шимку, Департаментом підготовлено та подано на розгляд чергової 
сесії обласної ради проект рішення про зміни до обласної цільової програми 
національно-патріотичного виховання на 2017-2020 р., що дозволить виділити 
додаткові кошти з обласного бюджету на встановлення меморіальної дошки.

У співпраці з Міністерством молоді та спорту України Департаментом 
соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації було проведено: 
Всеукраїнський тренінг, спрямований на формування ціннісних орієнтирів та 
утвердження національно-патріотичної свідомості дітей та молоді, «Окрилені 
Україною - Вінниця», що проходив 17-19 серпня 2017 року в м. Вінниця, на базі 
КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти”. Учасниками заходу стало 37 
учасників з різних регіонів України. Також, 23-24 вересня у співпраці з 
Міністерством молоді та спорту України та Спілкою Української Молоді в 
Україні, заплановано проведення Всеукраїнського семінар-тренінгу, 
спрямованого на формування ціннісних орієнтирів та утвердження національно- 
патріотичної свідомості дітей та молоді, "Семінар для виховників".

Цього року реалізація програми розпочалась вперше. У звПязку з чим 
механізм співпраці з громадськими об’єднаннями в рамках реалізації програми 
потребує систематизації для подальшого ефективного впровадження заходів 
програми і досягнення поставлених цілей.

18. Соціальні послуги
В системі соціального захисту населення Вінницької області функціонує 

9 будинків-інтернатів розрахованих на проживання 2041 підопічних.
В усіх дитячих будинках-інтернатах створені молодіжні відділення для 

проживання осіб з інвалідністю віком від 18 до 35 років.
При Яришівському психоневрологічному інтернаті діє спеціальне
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відділення геріатричного профілю для порушників дисципліни геріатричних 
будинків-інтернатів та осіб, які звільнились з місць позбавлення волі та 
втратили зв’язок з близькими та родичами.

Харчування в будинках-інтернатах 4-х разове, при медичних показниках
-  дієтичне.

В усіх підвідомчих будинках-інтернатах проводиться соціально- 
культурна реабілітація підопічних та вихованців, яка включає в себе 
музикотерапію, роботу гуртків художньої самодіяльності, декоративно — 
прикладного мистецтва та літературно - художні гуртки, підготовка та 
проведення концертних програм.

По кожній інтернатній установі системи складено плани заходів щодо 
покращання культурно-масової та спортивно-оздоровчої роботи.

За рекомендаціями лікарів з підопічними та вихованцями проводяться 
фізкультурно-спортивні та реабілітаційно-оздоровчі заняття, зокрема, ранкова 
гігієнічна гімнастика, лікувальна фізкультура, фізкультурні хвилинки, рухливі 
ігри тощо.

До співпраці щодо покращення культурно-масової та спортивно- 
оздоровчої роботи залучаються місцеві органи охорони здоров’я, культури та 
представники спортивних, благодійних та-громадських організацій.

В Ладижинському дитячому будинку-інтернаті в житловому корпусі 
обладнані спеціальні кімнати для відпочинку та творчих занять. В корпусі №1 
створений «Будинок соціальної адаптації для дітей з особливими потребами». 
На даний час в будинку проживають 35 вихованців закладу. Корпус повністю 
адаптований під домашні умови, щоб підопічні себе почували комфортно.

Завершене будівництво альтанки, для проведення літніх занять з 
підопічними та встановлені дерев’яні короби на ніжках, в яких підопічні- 
візочники саджають квіти та доглядають за ними.

В третьому корпусі відремонтований спортивний зал для проведення 
лікувальної фізкультури та реабілітаційних заходів.

У Стрижавському дитячому будинку-інтернаті створена футбольна 
команда, яка щорічно бере участь у Всеукраїнських футбольних турнірах для 
інвалідів системи органів праці та соціального захисту населення у рамках 
Футбольної Ліги для інвалідів SENI CUP. В цьому році футбольна команда 
Стрижавського дитячого будинку-інтернату в травні місяці посіла 1 місце у 
футбольному турнірі в рамках Special Olympics в м. Вінниця та 2 місце у 
Всеукраїнській спецолімпіаді у м.Кременчуку, а у 12 Всеукраїнському 
футбольному турнірі для осіб з обмеженими можливостями SENI CUP 2017 в 
м.Києві посіла 3 місце.

Крім того, футбольна команда будинку - інтернату брала участь у 
футбольному турнірі, з міні — футболу, яку проводив Вінницький регіональний 
центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" на базі Стрижавського 
будинку-інтернату та 12 вихованців закладу брали участь в Спартакіаді "Повір 
у себе" з легкої атлетики серед дітей з розумово-фізичними вадами, 
організатором якої також був "Інваспорт".

В інтернаті діє майстерня ручної праці, в якій вихованці займаються 
художньою вишивкою, в ’язанням на спицях, працюють гуртки ХУДОЖНЬОГО
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конструювання з картону.
Спортивне життя закладу є різноманітне на спортивні змагання, 

конкурси, ігри, розваги та турніри. Всі спортивні заходи сплановані і проведені 
із врахуванням віку та фізичних можливостей підопічних та вихованців. В 
закладі проведена година народних рухливих ігор «Граймося з нами», 
спортивна ігрова програма «Козацькі посиденьки», спортивне свято — розвага 
«Веселі скакалки», рухливі ігри - розваги «Веселі старти», спортивні змагання.

У холі закладу на першому поверсі для підопічних та вихованців 
встановлено два тенісні столи.

Окремим пріоритетом у сфері соціальної політики є підвищення якості 
соціальних послуг. З цією метою цього року приєднано Вороновицький 
психоневрологічного інтернату до комунальної установи «Вінницький 
будинок-інтернат геріатричного профілю».

В закладі проводиться низка заходів, спрямованих на покращення 
існуючих та запровадження нових послуг:

- закуплено і встановлено 4 електромобільних підйомники;
- з метою профілактики та лікування захворювання дихальних шляхів для 

підопічних в закладі обладнано сольову кімнату;
- закуплені та встановлюються апарат для приготування кисневого 

коктейлю, парафінонагрівач та масажні столи;
- розпочато роботу відділенням платних соціальних послуг.
У відповідності до міжнародних стандартів та ратифікованого 

міжнародного законодавства щодо підвищення якості надання соціальних 
послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах визначено 
одним із пріоритетів реформування закладів соціальної сфери. З цією метою 
цього року ініційовано реорганізацію комунальної установи «Вінницький 
обласний центр реінтеграції бездомних громадян» шляхом перетворення у 
комунальний заклад “Обласний комплексний центр надання соціальних 
послуг”. Це рішення підтримано депутатами обласної Ради.

Створення такого закладу спрямовано на охоплення послугами декілька 
категорії сімей (осіб), що перебувають в складних життєвих обставинах а саме: 
постраждалих від насильства в сім’ї та жертв торгівлі людьми, внутрішньо- 
переміщених осіб та інших. На сьогодні в закладі проводяться ремонтні роботи.

В області діють 34 територіальних центри соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг), один з яких створено в Немирівській міській ОТГ.

При територіальних центрах діють 101 структурних підрозділи, в т.ч. 35 
відділення соціальної допомоги вдома, 13 відділень денного перебування, які 
надають послуги соціальної адаптації, 24 відділення постійного проживання та 
30 відділення надання адресної натуральної та грошової допомоги. Крім того, 
при 17-ти територіальних центрах діють пункти прокату засобів реабілітації, 
при 5-ти терцентрах створені Університети Ш віку, при 5-ти терцентрах діють 
мультидисциплінарні бригади, при 4-х терцентрах створені транспортні служби 
по перевезенню осіб з інвалідністю.

На особливому контролі Департаменту перебуває питання підвищення 
ефективності діяльності територіальних центрів соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) шляхом зб іл ь ш ен н я  ОХОПЛЄННЯ СОЦІАЛЬНИМИ



послугами громадян.
Відсоток охоплення соціальними послугами в залежності від потреби 

населення в цих закладах становить 82% (аналогічний період 2016 року - 59%) 
(2016 рік -  82%, 2015 рік-59% ).

Найкраще ця робота здійснюється в Мурованокуриловецькому (100%), 
м.Козятин (100%>), Барському (98%), Вінницькому (97%), Оратівському (96%), 
районах, найнижчий показник в м.Жмеринка (61%) та Жмеринському районі 
(66%).

Вперше в області у цьому році запроваджено механізм замовлення 
соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів. В травні місяці поточного 
року проведено конкурс соціального замовлення послуг консультування, 
переможцем якого визначено Вінницьку обласну громадську організацію 
«Асоціація захисту та допомоги інвалідам «Відкриті серця»». На сьогодні 
надано 641 послуга на суму 49 тис. 68 грн. До кінця поточного року планується 
надати 1620 послуг на загальну суму 124 тис. грн

Департамент на сьогодні впевнено прямує у напрямку активізації сфери 
культурно-дозвіллевого життя людей похилого віку та дорослих осіб з 
інвалідністю. З цією метою започатковано проведення арт-терапевтичних 
майстерень у відділеннях стаціонарного догляду при територіальних центрах 
та будинках -  інтернатах геріатричного профілю, також спільно з ГО 
«Паросток» організована поїздка до м. Умань. Підопічні Вінницького та 
Тиврівського будинків-інтернату мали можливість відвідати Національний 
дендрологічний парк «Софіївка», для декого це була перша та омріяна поїздка.

Крім того, за підтримки Департаменту спільно з громадською 
організацією виграно грантовий проект, який фінансується фінським 
благодійним фондом «АВІІЛБ». Метою реалізації проекту є створення рівних 
можливостей для навчання водінню осіб з інвалідністю шляхом установки 
комплекту ручного управління автомобіля та забезпечення безкоштовного 
навчання в одній з автошкіл міста у 2017 році для 15 осіб з порушенням 
опорно-рухового апарату, які проживають в межах області. На сьогоднішній 
день переобладнано на ручне керування навчальний автомобіль Магсіа та 10 
осіб з інвалідністю уже навчаються водінню у Вінницькому обласному 
автоучкомбінаті.

Робота з ОТГ
У 2017 році Департаментом започатковано роботу з проведення навчання 

для представників об’єднаних територіальних громад щодо забезпечення 
надання соціальних послуг.

На базі Центру підвищення кваліфікації державний службовців, 
керівників державних підприємств, установ і організацій Вінницької 
облдержадміністрації Департаментом у січні поточного року проведено 
дводенний семінар на тему: «Впровадження стандартів соціальних послуг».

У березні 2017 року спільно з Центром розвитку місцевого 
самоврядування відбувся одноденний семінар на тему: «Особливості 
функціонування сфери соціального захисту населення в об’єднаних 
територіальних громадах Вінницької області».



У червні 2017 року в рамках проекту «Розробка курсу на зміцнення 
місцевого самоврядування в Україні», спільно з Асоціацією міст України за 
підтримки USAID проведено практикум на тему: «Надання якісних соціальних 
послуг населенню в умовах децентралізації»

У лютому 2017 року Департаментом спільно з ГО Громадський центр 
«Форум» проведено тренінг з підготовки проектних пропозицій для 
представників інтернатних закладів, де представники інтернатів мали змогу 
вивчати: Що таке проект і чому наразі важливий проектний менеджмент? На 
основі тренінгу представники закладів готували заявки до обласного конкурсу 
територіальних громад.

З метою вивчення досвіду Польщі у сфері соціального захисту населення 
керівництвом Департаменту та закладів соціальної сфери у серпні 2017 року 
здійснено поїздку у м.Кельце, Сьвєнтокшиського Воєводства Республіки 
Польща, темою якої було «Вивчення інноваційних моделей надання соціальних 
послуг у закладах соціальної допомоги Польщі». Директори інтернатних 
закладів області переймали досвід у своїх колег з Польщі та побачили на власні 
очі результати роботи пов’язаною з написанням проектів та залучення 
позабюджетних коштів.

Забезпечення автотранспортом і засобами реабілітації
У Вінницькій області проживає понад 110 тисяч осіб які мають групу 

інвалідності.
Кількість пільгових категорій громадян, які перебувають на обліку для 

забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (ТЗР) на сьогодні 
становить -  майже 8 тис. осіб., в тому числі обліковується 11 учасників АТО.

Держава забезпечує всіх потребуючих безкоштовними технічними та 
іншими засобами реабілітації і замовити такі вироби можливо як на 
державному, казенному підприємствах, так і на приватному.

Підприємствами-виконавцями державного замовлення станом на сьогодні 
для пільгових категорій громадян області видано понад 17,0 тис. одиниць 
протезно-ортопедичних виробів, ортопедичного взуття та ін.

Крім того, зазначеними підприємствами в область поставлено та видано 
особам з інвалідністю: 403 крісел-колісних, що становить 47% від потреби, та 
812 засобів малої механізації, що складає 31% від потреби крісел-колісних -  
457 од.; засобів малої механізації, таких як палиці, милиці, ходунки, та ін. -  
1025 од.

У 2016 році підприємствами всього було видано 36652 одиниць технічних 
засобів реабілітації, з них:

крісел колісних -  1111 од.
протезно-ортопед. виробів та ортопед, взуття -  31564 од. 
мала механізація та інші -  3977 од.

2015 рік підприємствами всього було видано 36606 од. ТЗР, з них: 
крісел колісних -  1418 од.
протезно-ортопед. виробів та ортопед, взуття -  31006 од. 
мала механізація та інші -  4182 од.

Особи з інвалідністю, за наявності підстав, в якості засобу реабілітації



22

забезпечуються спецавтотранспортом.
На обліку для забезпечення автомобілями перебуває 4 401 особа з 

інвалідністю (2016р -  4455, 2015р - 4572) з яких:
- на першочерговому обліку — 148 особи з інвалідністю внаслідок війни, 

з числа учасників бойових дій в період Великої Вітчизняної війни та війни з 
Японією( 2016р -  163, 2015р - 216);

- на позачерговому обліку — 513 особи з інвалідністю внаслідок війни, 
прирівняні до осіб з інвалідністю внаслідок війни, особи з інвалідністю 
внаслідок аварії на ЧАЕС І та II групи, сім’ї з двома особами з інвалідністю 
(2016р -  518, 2015р -  512);

- в порядку загальної черги -  3740 осіб з інвалідністю з дитинства, 
загального захворювання, дітей-інвалідів до 18 років, інвалідів ЧАЕС II та III 
групи, а також особи з числа військовослужбовців, які стали інвалідами під час 
проходження військової служби, інваліди трудового каліцтва невиробничого 
характеру (2016р -  3774, 2015р - 3844).

Департаментом з початку 2017 року видано 4 автомобілі отриманих в 
якості гуманітарної допомоги для осіб з інвалідністю, які перебували на обліку 
для забезпечення автомобілем (2016р -12, *2015р -11).

У поточному році членами сімей померлих інвалідів було викуплено 22 
автомобілі на суму 358159,19 грн, отриманих за кошти державного бюджету 
(2016р - 42 автомобілі на суму 858792,10; 2015р - 65 автомобілів на суму 
1052715,70).

У зв’язку із чисельними змінами чинного законодавства обласним 
державним адміністраціям передані наступні повноваження:

1) визнання гуманітарною допомогою автомобілів, які даруються 
закордонними благодійниками Департаменту для подальшої передачі в 
користування особам з інвалідністю.

З початку року відповідно до рішення облдержадміністрації визнано 
гуманітарною допомогою 4 автомобілі, якими Департаментом забезпечені 
особи з інвалідністю (2016р — 12).

2) передача у власність гуманітарних автомобілів після 10-ти річного 
строку експлуатації автомобілів та після с'мерті осіб з інвалідністю.

З початку року передано у власність за рішенням облдержадміністрації: 
після смерті осіб з інвалідністю -162 автомобілі, після 10 років експлуатації - 
125 автомобілів.

За рішенням Мінсоцполітики в 2017 році передано у власність 
автомобілів після смерті осіб з інвалідністю - 51 автомобілі, після 10 років 
експлуатації-382 автомобілів, в 2016 році передано у власність автомобілів 
після смерті осіб з інвалідністю-102 автомобілі, після 10 років експлуатації-98, 
2015 році передано у власність автомобілів після смерті осіб з інвалідністю—
13.

19. Про заборгованість із заробітної плати
Згідно статистичних даних станом на 01.09.2017 заборгованість із 

заробітної плати була на 29 - ти підприємствах області у сумі 15,1 млн. грн, у 
тому числі: 7 діючих (економічно активних) підприємств -  5,5 мли. грн або
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36,2% від загального боргу, 21 підприємстві, які перебувають в стадії 
банкрутства — 9,5 млн. грн або 63,3%, 1 економічно неактивному підприємстві
-  0,1 млн. грн (0,5 %).

У серпні поточного року зменшили обсяг заборгованості 5 підприємств 
на суму 462,6 тис. грн, одночасно зросли борги на 3 підприємствах-боржниках 
на суму 130,3 тис. грн, таким чином заборгованість по регіону у порівнянні до 
попереднього місяця зменшилася на 332,3 тис. грн або на 2,2%.

Основними причинами боргів на економічно активних підприємствах є 
брак обігових коштів у зв’язку з несвоєчасними розрахунками замовників за 
виконані роботи (надані послуги), різке зменшення обсягів замовлень або 
взагалі їх відсутність, залежність фінансування від вищестоящої організації, на 
підприємствах банкрутах - відсутність покупців при реалізації майна 
підприємств, а також відсутність активів та майна на деяких з них.

Вжиті заходи:
Стан погашення заборгованості із заробітної плати постійно 

розглядається на засіданнях обласної, міських та районних тимчасових комісіях 
з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового 
забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

Так у січні - серпні 2017 року проведено 128 засідань таких комісій, на 
яких заслухано 317 керівників підприємств-боржників, всіх їх попереджено про 
відповідальність за порушення законодавства про працю. З керівниками 
підприємств-боржників проводиться відповідна робота щодо скорочення 
непродуктивних витрат та оптимізації структури підприємств, активізації 
проведення претензійно-позовної роботи з дебіторами, забезпечення виконання 
графіків погашення заборгованості із заробітної плати з урахуванням 
фінансових можливостей підприємств.

Крім того, з початку поточного року:
- проаналізовано ситуацію на 35 підприємствах-боржниках із виплати 

заробітної плати, інформацію по яких передано до контролюючих та 
правоохоронних органів для вжиття відповідних заходів реагування до 
посадових осіб підприємств за порушення законодавства про працю;

керівникам підприємств-боржників надано 46 рекомендацій щодо 
усунення виявлених порушень чинного законодавства та недопущення їх в 
подальшому;

надіслано листи - звернення до Міністерства аграрної політики та 
продовольства України, керівництва ДП «Укрспирт» щодо сприяння 
погашенню боргів на підприємствах спиртової галузі.

Завдяки вжитим заходам впродовж 2017 року виплачено майже 3,5 млн. 
грн. заборгованої заробітної плати, забезпечено своєчасну виплату заробітної 
плати працівникам бюджетної сфери, досягнуто повного погашення 
заборгованості із заробітної плати в 19 із 33 районів і міст обласного значення.

Крім того, в регіоні активізовано роботу районних та міських робочих 
груп з питань забезпечення контролю за додержанням законодавства про працю 
та зайнятість населення. З початку 2017 року проведено 246 засідань обласної, 
районних та міських робочих груп, на яких розглядались питання дотримання 
мінімальних гарантій, питання по недопущенню використання праці найманих
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осіб без належного оформлення трудових відносин та виплати роботодавцями 
доходів у вигляді заробітної плати без сплати податків до бюджету, заслухано 
звіти 952 керівників підприємств. Протягом січня-серпня 2017 року в області 
було виявлено 1590 фізичних осіб без належного документального оформлення, 
якими сплачено до бюджету 2,5 млн. грн. податків.

Директор Департаменту 
соціальної та молодіжної
політики облдержадміністрації ^Наталя ЗАБОЛОТНА


