
 

 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ 
 

Н А К А З 
 

 від 26 лютого  2021  року                  Вінниця                           № 21 

 

Про визначення переможців 

конкурсу соціального замовлення 

за рахунок бюджетних коштів 
 

 

Відповідно до статті 22 Бюджетного Кодексу України, Порядку надання 

соціальних послуг шляхом соціального замовлення та компенсації 

надавачам вартості соціальних послуг, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 450, підпункту 5.3 

пункту 5 Заходів Комплексної цільової програми соціального захисту 

населення Вінницької області на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 

37 сесії Вінницької обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року 

№750, Річного плану проведення конкурсів на надання соціальних послуг 

у Вінницькій області у 2021 році за рахунок коштів обласного бюджету, 

затвердженого наказом заступника директора Департаменту соціальної та 

молодіжної політики облдержадміністрації від 19 січня 2021 року №4, 

Календарного плану заходів на 2021 рік щодо виконання Комплексної 

цільової програми соціального захисту населення Вінницької області на 

2019-2021 роки, затвердженого наказом заступника директора 

Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації від 

17 лютого 2021 року №14 «Про підсумки розвитку соціальної та 

молодіжної політики у Вінницькій області у 2020 році та основні завдання 

на 2021 рік», протоколу засідання комісії з розгляду конкурсних 

пропозицій із залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг 

від 24 лютого 2021 № 1 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визначити переможців конкурсу соціального замовлення за рахунок 

бюджетних коштів, а саме: 

- соціальна послуга денний догляд осіб з інвалідністю старше 35 

років на суму – 199 067,98 грн. - Громадська організація «Асоціація 



захисту прав та допомоги людям з інвалідністю «ВІДКРИТІ СЕРЦЯ» 

- соціальна послуга соціальна адаптація звільнених з місць 

позбавлення волі на суму – 100 000,00 грн. - Всеукраїнська громадська 

організація «БУТИ ДОБРУ» 

- соціальна послуга консультування дітей /осіб з інвалідністю з 

числа студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти і учнів 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти на суму – 50 000,00 

грн. - Громадська організація «Вінницька міська організація соціального 

розвитку та становлення окремих малозахищених категорій молоді 

«Паросток» 

- соціальна послуга підтримане проживання осіб з інвалідністю на 

суму – 200 000,00 грн. - Громадська організація «Справа Кольпінга в 

Україні». 

 

2. Начальнику управління розвитку соціальних послуг та взаємодії з 

ОТГ (Калєтніку А.М.) забезпечити підписання договорів з переможцями 

конкурсу. 

 

3. Начальнику управління планування та розподілу фінансів       

(Захарченко Т.О.) забезпечити включення переможців конкурсу 

соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів до мережі 

розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.  

Забезпечити погодження планів використання бюджетних коштів та 

фінансування переможців відповідно до фінансових зобов’язань, 

зареєстрованих в органах Державної казначейської служби України. 

 

4. Начальнику управління розвитку соціальних послуг та взаємодії з 

ОТГ (Калєтніку А.М.) забезпечити, опублікування цього наказу на веб-

сайті Департаменту. 

 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 


