Підсумки роботи соціальної та молодіжної галузі
за 9 місяців 2020 року
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Забезпечення соціальної підтримки громадян

Житлові субсидії

1268,0

488,8

194,6

683,3
345,7
759,6

01.01.2017

2019 рік

Кількість
домогосподарств

01.01.2017

Загальна сума
нарахувань (млн грн)

2020 рік

Кількість домогосподарств, яким здійснено
автоматичне перепризначення субсидій

Забезпечення соціальної підтримки громадян
Державні соціальні адресні допомоги
Муніципальна няня 686

Матері героїні 31
Постраждалі від торгівлі людьми 7

Патронатні вихователі 3
ДБСТ та ПС 204

Матеріальна допомога 609

86964
Особи з інвалідністю з дитинства
19121

одержувачів

Тимчасова державна допомога
125

1 млрд 647,1
млн грн

Багатодітні сім’ї 8310
Малозабезпечені сім’ї 4331

Тимчасова допомога особам,
які не мають права на пенсію
1219
Щомісячна допомога особі,
яка здійснює догляд за
особою з інвалідністю
внаслідок психічного розладу
1813
Державна допомога особам,
які не мають права на пенсію 6216

Сім’ї з дітьми 39619
Щомісячна компенсаційна виплата непрацюючій працездатній
особі на догляд 4670

Забезпечення соціальної підтримки громадян
Антикризові заходи для соціального захисту населення

Допомога на дітей фізичним
особам підприємцям
3494
одержувач

32,7
млн. грн

Постанова Кабінету Міністрів України
від 22.04.2020 №329
«Деякі питання соціальної підтримки сімей
з дітьми»

Одноразова грошова допомога в
розмірі 1000 грн
19800
одержувачів

19,8
млн. грн

Постанова Кабінету Міністрів України
від 01.04.2020 №251
«Деякі питання підвищення пенсійних
виплат і надання соціальної підтримки
окремим категоріям населення у 2020 році»

Забезпечення соціальної підтримки громадян
Пільги на оплату ЖКП, придбання твердого палива і скрапленого газу
11582
152757

Створення «фронт»-офісів в ОТГ з надання адміністративних
послуг соціального характеру із використанням
ПК «Соціальна громада»
Наближення послуг до мешканців громад

41 «фронт»- офіс
Прийнято 4377
електронних
документів, які
передано до ОСЗН
(«бек»-офіс) для
прийняття
управлінських
рішень щодо
соціальної
підтримки

Робота Комісії з визначення статусу осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та
катастроф, військових навчань із застосуванням ядерної зброї
2020 рік

Проведено засідань Комісії
Розглянуто справ

6
359

Визначено статус

347
Відмовлено

3
Залишено на доопрацювання

9

в т.ч. в період
карантину

4
173
165
1
7

Розпорядження голови облдержадміністрації від 17 серпня 2018 року №642 «Про комісію з визначення
статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та
випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї» (зі змінами, відповідно до яких члени
Комісії можуть брати участь у засіданні дистанційно за допомогою засобів електронного зв’язку)

Реабілітація дітей з інвалідністю

Забезпечення технічними та іншими засобами
реабілітації (використання коштів)

102
24

208

50393

Подали заяви
Зареєстровано договорів в органах
Держказначейства
Пройшли реабілітацію

24469
23328
13590
7365 7078

крісла колісні.

4251

протезно
ортопедичні
вироби.

потреба в коштах

2817 2691

мала механізація

профінансовано

357

316

316

спец. засоби для
орієнтування та
спілкування

використано

Заклади системи соціального захисту населення області

•

дитячі будинки-інтернати

•

«Обласний центр
комплексної реабілітації для
осіб з інвалідністю внаслідок
інтелектуальних порушень»

•

Козятинський обласний
соціальний центр матері та
дитини

•

Обласний
комплексний центр
надання
соціальних послуг

Клієнтів: 1837 осіб
Працівників: 1560 шт.одиниць

•

Психоневрологічні будинкиінтернати

•

Обласний пансіонат для осіб
з інвалідністю та осіб
похилого віку;

•

Тиврівський обласний

будинок-інтернат для осіб з
інвалідністю та осіб
похилого віку
•

Вінницький обласний центр
«Обрій»

•

Жмеринський обласний
соціальний гуртожиток

Територіальні центри соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)/Центри надання
соціальних послуг в ОТГ

33 633 осіб потребують
соціальних послуг
31 021 осіб
отримують соціальні послуги

 35 територіальних центрів
соціального обслуговування
(надання соціальних послуг),
в яких функціонують:
36
відділень
соціальної
допомоги вдома 17 849 клієнтів
23
відділення
постійного
проживання 491 клієнт
 14 центрів надання
соціальних
послуг:
14 відділень соціальної
допомоги вдома
1039 клієнтів

Середній відсоток охоплення
соціальними послугами – 93,1%

Середній відсоток охоплення
соціальними послугами в ОТГ – 96%

Стан виплати щорічної разової грошової допомоги
до 5 травня
45 257,00
0,1%

45 257,00
Субсидії та
пільги на
ЖКП
(грошова
готівкова і
безготівкова
форми)

0,1%

45 934 особи

99,9%
60 471
493,00

Перераховано на банки та поштові відділення, грн
Залишок на рахунках ОСЗН, грн

99,9%
60 426
236,00

Отримано ветеранами, грн

Не отримано, грн

З них 14 593 ветерана АТО/ООС
отримали виплату на суму 20 919 000 грн

Стан забезпечення житлом деяких пільгових категорій
громадян:

Постанова КМУ
№719

15,3
млн
грн

Постанова КМУ
№206

Постанова КМУ
№280

Постанова КМУ
№214

3,4
млн
грн

3,4
млн
грн

12,5
млн
грн

0,7
млн
грн

2 млн
грн
18
сім’ям

3
сім’ям

3
сім’ям

1 млн
грн

12
сім’ям

0,6
млн
грн

1 сім’ї

2
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1 сім’ї

1 сім’ї
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Надано компенсацію

Стан реалізації Програми підтримки учасників
АТО/ООС
 В рамках програми «Психосоціальна реабілітація
ветеранів АТО/ООС та членів їхніх сімей» проведено 1479
індивідуальних психологічних консультацій та 66 групових
занять
 Проведено «Обласний рафтинг-тур по річці Південний
Буг» для 30 учасників АТО/ООС та членів їх сімей
 Організовано відвідування 250 дітьми учасників
АТО/ООС
кінотеатру в рамках заходу «Культурне
дозвілля»
 Внесено зміни до Програми в частині надання
одноразової та щорічної матеріальної допомоги сім’ям
загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, організації
поховання загиблих (померлих) осіб, які брали участь в
АТО/ООС та надання матеріальної допомоги на
поховання.
 Розроблено порядки:
 «Порядок використання коштів обласного бюджету
для надання щорічної матеріальної допомоги членам
сімей захисників України, які загинули в боротьбі за
незалежність, суверенітет та цілісність України»;
 «Порядок використання коштів обласного бюджету
для здійснення почесної церемонії поховання осіб, які
загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та
цілісність України»

 Затверджено список студентів
учасників бойових дій та їхніх дітей для
здійснення компенсаційної виплати за
навчання протягом І та II семестру 20192020 навчального року

Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування та осіб з їх числа за рахунок коштів
державної субвенції

Виділено коштів,
млн грн

38,3
2019 рік
2020 рік

37,6

Реалізація молодіжної політики
IV Обласний молодіжний форум
«Вінниччина молодіжна – ініціюй та дій!»

Розвиток сучасних ІТ-технологій, поширення
молодіжного руху IT-SCOUTS, засвоєння
навичок і знань з основ програмування та
робототехніки

 70 учасників та учасниць з усієї області
 5 днів роботи в групах, стратегування та інтерактиву
 5 довгострокових проєктів, які увійдуть до Обласної
програми «Молодь Вінниччини» на 2021 – 2025 роки

Реалізація молодіжної політики
Розвиток молодіжних дорадчих органів
Студентська Рада Вінниччини
 2 онлайн курси з неформальної освіти
 2 анонімних опитування щодо якості дистанційної
освіти
 2 онлайн наради з Головою обласної державної
адміністрації та профільними заступниками
 7 робочих зустрічей з ОСС
 презентації діяльності СРВ в 16 начальних закладах
області
 2 робочі зустрічі з представниками Молодіжного
Сейміку Св’єнтокшиського воєводства
 звітно-виборча конференція
 надано консультації щодо
створення молодіжних рад для 40 ОТГ
 організовано зустрічі з
ініціативними групами та
представниками ОМС в 9 ОТГ
 проведено навчання для 25
представників ОТГ за програмою
«Молодіжний працівник»
створено молодіжні ради
при Жмеринській міській раді та
при Дашівській селищній раді

Розпочато формування складу Молодіжного
Конгресу Вінниччини

Реалізація молодіжної політики
Національно-патріотичне виховання
Спільно з громадськими організаціями
патріотичного спрямування реалізовано 6
проєктів та заходів на загальну суму 543, 5
тис.грн

Спільно з Міністерством молоді та спорту
України проведено Всеукраїнський семінартренінг «Співпраця 2020»

Реалізація молодіжної політики
Молодіжний центр «Квадрат»
 організовано та проведено 125 власних заходів
та 42 спільних заходи
 9237 учасників офлайн заходів
 39127 учасників онлайн заходів

Затверджено перелік платних послуг
 виготовлення деталей на 3D принтері
«ULTIMAKER 2+»
 проведення заходів у «Великій залі»
На рахунок закладу надійшло 16 849,80 грн

Засобами відео зв’язку проведено 80 заходів

10
35

13

22
відео наради - 35 (12 з яких проведено з Міністерством соціальної
політики України та Міністерством молоді та спорту України)
online навчання, вебінари - 22
засідання експертних рад, комісій - 13
online обговорення проєктів державних концепцій, програм та інше - 10
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