ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
Від 24.12.2020 № 73

4 сесія 8 скликання

м. Вінниця

Про внесення змін до рішення міської
ради від 26.12.2014 року № 1944 «Про
затвердження Комплексної програми
«Основні напрямки соціальної політики
у м. Вінниці на 2015-2020 роки», зі змінами
З метою забезпечення соціального захисту окремих категорій громадян
Вінницької міської територіальної громади, керуючись пунктом 22 частини 1
статті 26, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни до Комплексної програми «Основні напрямки соціальної
політики Вінницької міської територіальної громади на 2015-2021 роки», яка
затверджена рішенням міської ради від 26.12.2014 року №1944 (зі змінами), а
саме:
1.1. Розділ 6.1. «Надання муніципальних пільг, допомог та компенсацій
жителям Вінницької міської територіальної громади» доповнити пунктом 45,
та викласти пункти 3, 39, 42 в новій редакції, згідно з додатком до даного
рішення;
1.2. Розділ 6.4. «Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю, які належать
до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах,
надання їм соціальних послуг. Розвиток волонтерського руху» доповнити пунктом
30, згідно з додатком до даного рішення.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії
міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення
(В.Мацера) та з питань планування, фінансів, бюджету та соціально- економічного
розвитку (С. Ярова).
Міський голова

С. Моргунов

Додаток
до рішення міської ради
від 24.12.2020 № 73
6.1. Надання муніципальних пільг, допомог та компенсацій жителям Вінницької міської територіальної громади
№
п/п

3.

39.

Заходи Комплексної програми

Відповідальний
виконавець

Надавати пільги на проїзд у міському електротранспорті та
автомобільному транспорті загального користування, який Департамент соціальної
працює в звичайному режимі руху, батькам багатодітних політики міської ради,
сімей, які мешкають на території Вінницької міської
комунальне
об’єднаної територіальної громади та в яких виховується
підприємство
п’ятеро і більше дітей віком до 18 років, шляхом надання «Вінницька транспортна
електронного проїзного квитка з необмеженою кількістю
компанія»,
поїздок (безліміт), який розміщується на безконтактній
комунальне
смарткартці, що видається зазначеній категорії громадян
підприємство
безкоштовно
«Вінницякартсервіс»
Департамент соціальної
Надавати пільги на проїзд у міському електротранспорті та
політики міської ради,
автомобільному транспорті загального користування, який
комунальне
працює в звичайному режимі руху в кількості не більше 60
підприємство
безоплатних поїздок на місяць, шляхом надання
«Вінницякартсервіс»,
електронного
квитка,
який
розміщується
на
комунальне
персоналізованій картці (пільгова), що видається
підприємство
безкоштовно, для наступних категорій громадян:
«Вінницька транспортна
- учасники бойових дій;
компанія»

Термін
виконання

Орган, який
визначає
порядок
виконання

2015-2021
роки

Виконавчий
комітет
міської ради

2020-2021
роки

Виконавчий
комітет
міської ради

- особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них
особи;
- ветерани військової служби;
- ветерани органів внутрішніх справ;
- ветерани Національної поліції;
- ветерани податкової міліції;
- ветерани державної пожежної охорони;
- ветерани Державної кримінально-виконавчої служби
України; - ветерани служби цивільного захисту;
- ветерани Державної служби спеціального зв’язку та
захисту інформації України;
- реабілітовані особи, які отримали інвалідність внаслідок
репресій або є пенсіонерами;
- колишні неповнолітні в'язні концентраційних таборів,
гетто, інших місць примусового тримання;
- колишні малолітні в'язні концентраційних таборів, гетто
та інших місць примусового тримання, визнані особами з
інвалідністю;
- особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, віднесені до категорії 1;
- учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС, віднесені до категорії 2;
- діти віком від шести років, потерпілі від Чорнобильської
катастрофи, яким встановлено інвалідність, пов’язану з
Чорнобильською катастрофою;
- особи з інвалідністю І групи та особи, які їх
супроводжують*;
- особи з інвалідністю ІІ групи;
- особи з інвалідністю ІІІ групи;
- діти з інвалідністю та особи, які їх супроводжують*;
- діти віком від шести років з багатодітних сімей;

- батьки військовослужбовців, які загинули чи померли або
пропали безвісти під час проходження військової служби;
- пенсіонери за віком;
- члени сімей (батьки, вдови (вдівці) та діти, віком від
шести років) загиблих учасників бойових дій в Афганістані
в період з квітня 1978 року по грудень 1989 року, загиблих
військовослужбовців, які брали участь в проведенні
антитерористичної операції та/або здійсненні заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації у
Донецькій та Луганській областях, що здійснюються
шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС), та
загиблих Героїв України.
* Примітка: особам, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи
або дітей з інвалідністю (не більше однієї особи, яка супроводжує
особу з інвалідністю I групи або дитину з інвалідністю) окрема
персоналізована картка на пільговий проїзд не видається. Право на
пільговий проїзд для такої категорії громадян забезпечується
шляхом встановлення у подвійному обсязі кількості безоплатних
поїздок на персоналізованих картках осіб з інвалідністю І групи та
дітей з інвалідністю.
42.

Надавати щомісячну соціальну матеріальну допомогу
(щомісячну муніципальну доплату до пенсійних виплат,
окремих державних соціальних допомог) в розмірі від 100
до 500 грн окремим категоріям громадян Вінницької
міської об’єднаної територіальної громади, а саме:
непрацюючим пенсіонерам, розмір пенсійних виплат
яких (з урахуванням всіх надбавок, підвищень, додаткових
пенсій, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі

Департамент соціальної
політики міської ради

липень
2020 року березень
2021 року

Міська рада

заслуги перед Україною та інших доплат, встановлених
законодавством) не перевищує 2000 грн;
непрацюючим особам, які є одержувачами державної
соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію
та особам з інвалідністю;
непрацюючим особам з інвалідністю з дитинства , які
є одержувачами державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства в розмірі , що не перевищує 2000
грн;
особам, що здійснюють догляд за тяжкохворою
дитиною, які є одержувачами допомоги відповідно до
розділу V-Б Закону України «Про державну допомогу сім’ям
з дітьми»;
особам, які отримують допомогу на дітей з
інвалідністю віком до 18 років підгрупи «А» відповідно до
чинного законодавства
45.

Забезпечувати санаторно-курортним лікуванням членів
сімей загиблих ветеранів війни, які брали участь в
проведенні антитерористичної операції та/або операції
об'єднаних сил, членів сімей загиблих під час участі у
Революції Гідності шляхом виплати зазначеним категоріям
громадян грошової компенсації за фактичні витрати
самостійно проведеного санаторно-курортного лікування в
розмірі до 15 000 грн.

Департамент соціальної
політики міської ради

2021 рік

Виконавчий
комітет
міської ради

6.4. Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у
складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг. Розвиток волонтерського руху.
№
з/п

Заходи Комплексної програми

Реалізовувати проект «Правильний вибір! – курси для дітей учасників
бойових дій та загиблих учасників АТО/ООС», який є переможцем
30.
конкурсу проектів в рамках «Бюджету громадських ініціатив
Вінницької міської об’єднаної територіальної громади» у 2020 році.

Міський голова

Відповідальні виконавці
Департамент соціальної
політики міської ради
Вінницький міський центр
соціальних служб
Громадські організації
(за згодою)

С. Моргунов

Термін
виконання

2021 рік

Департамент соціальної політики міської ради
Малачевська Ірина Валентинівна
Заступник директора Департаменту – начальник відділу організаційної роботи

