
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 04.12.2020 № 24          2 сесія 8 скликання  
           м. Вінниця 

 

 

Про хід виконання у 2020 році 

Програми «Вінницька громада –

дружня до дітей» на період 2015-

2020 роки» 
 

 

Забезпечення поваги та справедливого ставлення до дітей та молоді у 

громаді, створення безпечного середовища та забезпечення права на дитинство 

– одне із пріоритетних завдань Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади. 

 Починаючи з 2010 року, у Вінниці реалізуються заходи в рамках Програми 

«Вінниця – місто, дружнє до дітей», яку в 2019 році було перейменовано на 

«Вінницька громада - дружня до дітей». До виконання Програми залучені всі 

структурні підрозділи виконавчого комітету Вінницької міської ради.  

У місті проживає близько 72000 дітей. Для забезпечення якісної освіти 

функціонує розвинена мережа закладів дошкільної, загальної середньої, 

позашкільної освіти різних типів та форм власності.  

У громаді активно функціонують дитячі та молодіжні громадські 

об’єднання: Дитяча дорадча рада, Вінницька молодіжна рада, громадське 

об’єднання старшокласників «Лідер», громадське представництво 

Уповноважених з прав дітей (дитячих омбудсменів). У 2020 році продовжено 

реалізацію успішних практик дитячої та молодіжної партисипації. Зокрема, 

проведено конкурс «Бюджет шкільних проєктів», конкурс учнівських 

екологічних ініціатив, День молодіжного місцевого самоврядування. У жовтні 

2020 року Вінницька міська ОТГ здобула перемогу у Всеукраїнському конкурсі 

«Кращі практики місцевого самоврядування у 2020 році» за успішну реалізацію 

ініціативи  «Партисипація молоді для вирішення екологічних викликів». 

Проводиться робота щодо створення умов для збереження здоров’я дітей. З 

метою покращення якості харчування в закладах загальної середньої освіти з 

01.09.2020 року збільшено вартість харчування для учнів 1-4 класів з 5,00 грн. до 

7,00 грн. в день. 

У закладах дошкільної освіти та загальної середньої освіти забезпечується 

безкоштовне харчування дітей та учнів пільгових категорій, у тому числі й 

харчування дітей, батьки яких є учасниками АТО/ООС. З 01.10.2020 року 

запроваджено безкоштовне харчування дітей у закладах дошкільної освіти  та 

учнів у закладах загальної середньої освіти із числа внутрішньо переміщених 



осіб та дітей, які мають статус дитини, що постраждала внаслідок воєнних дій і 

збройних конфліктів. 

У зв’язку зі складною епідеміологічною ситуацією внаслідок 

розповсюдження пандемії COVID-19 у 2020 році відмінено організацію літнього 

відпочинку у пришкільних таборах з денним перебуванням дітей. 

Упродовж 2020 року для дітей та молоді у місті проведено низку творчих 

конкурсів, культурно-мистецьких заходів, інтелектуальних турнірів, спортивних 

змагань. У зв’язку з карантинними обмеженнями багато заходів 

переформатовано у режим онлайн. 

На постійному контролі у структурних підрозділів міської ради перебуває 

питання безпеки та захисту прав дітей у громаді. З метою профілактики раннього 

соціального сирітства, популяризації сімейних форм влаштування дітей 

представниками Служби у справах дітей упродовж 10 місяців 2020 року 

проведено 69 виступів на місцевих радіо та телебаченні, в мережі Інтернет. 

Фахівцями Вінницького міського центру соціальних служб, які працюють у 

консультаційних пунктах при пологових будинках, проведено 11 групових 

заходів із профілактики соціального сирітства та відповідального батьківства, 

142 індивідуальні консультації для вагітних жінок. У результаті проведеної 

роботи 2 жінки з 4-х, які мали намір відмовитись від новонародженої дитини, 

змінили своє рішення та залишили дітей у родині. 

Станом на 01.11.2020 року на обліку Служби у справах дітей міської ради 

перебуває 12 дітей, які потерпіли від насильства у сім’ї. Проводяться 

інформаційно-просвітницькі заходи щодо попередження всіх проявів насильства 

з прийомними батьками, опікунами та піклувальниками. У 2020 році проведено 2 

круглі столи на теми «Діалог про свободу від насильства» та «Як запобігти 

булінгу серед дітей міста?». 

З метою запобігання випадкам булінгу в учнівському середовищі у закладах 

загальної середньої освіти розроблено відповідні Плани заходів,  функціонують 

Шкільні служби розв’язання конфліктів, продовжується впровадження 

технології «Медіація однолітків». 

На початку 2020 року проведено спільні рейди дитячих омбудсменів зі 

спеціалістами Вінницького міського центру соціальних служб, співробітниками 

сектору ювенальної превенції Вінницького відділу поліції та представниками 

Ради підприємців при міському голові з метою контролю за дотриманням 

законодавства щодо заборони продажу тютюнових виробів та алкоголю 

неповнолітнім. Із проінспектованих 8 точок продажу в 3-х зафіксовано  

правопорушення. З порушниками проведені профілактичні бесіди щодо 

заборони продажу алкогольних та тютюнових виробів неповнолітнім. 

У громаді проводиться робота по захисту прав та законних інтересів дітей 

міста, які опинились у складних життєвих обставинах. Протягом 10 місяців 2020 

року проведено 33 засідання комісії з питань захисту прав дитини при 

виконавчому комітеті Вінницької міської ради, на яких розглянуто 491 питання 

щодо захисту законних прав та інтересів дітей, 17 профілактичних рейдів, 

обстежено умови проживання 441 дитини, надано 2635 консультацій з питань 

соціального захисту дітей, їх житлових та майнових прав, проведено 2442 

профілактично-виховні бесіди з метою з’ясування причин та умов, які призвели 

до порушення прав дітей, розглянуто 6107 усних та письмових звернень 



громадян, установ та організацій, підготовлено 2089 запитів, клопотань, 

інформацій до закладів охорони здоров’я, освіти, органів внутрішніх справ тощо.  

Департаментом соціальної політики забезпечено своєчасне призначення 

та  виплата  адресних державних допомог сім’ям з дітьми,  інвалідам з дитинства 

та дітям з інвалідністю, дітям-сиротам  та дітям, позбавлених батьківського 

піклування, батькам вихователям і прийомним батькам за надання соціальних 

послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях. За 9 місяців  

2020 року профінансовано допомог на суму 325,0 млн. грн. 

Комунальним підприємством  «Вінницька транспортна компанія» надано 

729 проїзних квитків  для  проїзду  в муніципальному пасажирському транспорті 

(автобусі, трамваї, тролейбусі) батькам із багатодітних сімей. За 9 місяців 2020 

року департаментом соціальної політики проведено відшкодування за проїзд на 

загальну суму 364,500 тис. грн. 

Пріоритетним залишається питання забезпечення прав дітей з особливими 

освітніми потребами. Для дітей з ранніми проявами туберкульозної інфекції, 

малими та затухаючими формами туберкульозу у місті працюють санаторні 

заклади дошкільної освіти  №21,35,37,67. Діти з вадами зору, які виховуються у 

спеціалізованому дошкільному закладі №28 та в спеціальних групах закладів 

дошкільної освіти №60,13,71, отримують належну допомогу фахівців. Придбано 

комп’ютерні комплекси, що використовують новітні технології в лікуванні дітей 

та покращенні їх зору. Створено новий сучасний кабінет зору в закладі 

дошкільної освіти №60. У місті також функціонує спеціальній клас для дітей з 

вадами зору, які восьмий рік навчаються в КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 16 Вінницької міської ради». 

Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів з дошкільним відділенням 

для дітей з порушеннями психічного розвитку забезпечує навчально-виховний 

процес та соціальну адаптацію для 185 дітей. 

У 2020-2021 навчальному році 173 дитини з особливими освітніми 

потребами навчаються за інклюзивною формою в 128 класах у 25 закладах 

загальної середньої освіти. В інклюзивні класи введено 128 ставок асистента 

вчителя. 64 дитини з особливими освітніми потребами виховуються в 36 

інклюзивних групах у 26 закладах дошкільної освіти, в які введено 36 ставок 

асистента вихователя. 

Для задоволення потреб сімей, що виховують дітей з особливими освітніми 

потребами, функціонують 2 інклюзивно-ресурсних центра, які здійснюють 

комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, надають психолого-

педагогічні та корекційно-розвиткові послуги. 

Продовжується робота з розвитку інфраструктури Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади, комфортної для дітей та сімей. Станом на 

жовтень 2020 року облаштовані пандусами 25 закладів загальної середньої 

освіти та 1 заклад позашкільної освіти. У закладах загальної середньої освіти 

№4,9,11,12,20,22,31,33,  Вінницькому міському палаці дітей та юнацтва, а також 

у закладі дошкільної освіти №24 адаптовано спеціальні санвузли для 

вищезазначеної категорії дітей,  в гімназіях №6 та №24 такі санвузли розміщені 

на кожному поверсі. У 15 закладах загальної середньої освіти  та 8 закладах 

дошкільної освіти спеціально обладнані ресурсні кімнати, яка використовується 

для релаксації дітей з особливими освітніми потребами.  



У  60 розважальних центрах  та закладах ресторанного господарства міста 

передбачено проведення різноманітних дитячих свят та є дитячі меню, 36 

об’єктів ресторанного господарства й торгівельних центрів міста обладнано 

спеціальними дитячими кімнатами, 30  - мають  дитячі майданчики.  

У 2020 році завершуються роботи з будівництва дитячого та спортивного 

майданчиків на прибудинкових територіях по вул. Медова, б/н (мікрорайон 

П’ятничани) та дитячого майданчика по вул. Сергія Зулінського, 49а.  

У поточному році виконані роботи з реконструкції спортивного 

майданчика на площі Шкільній та волейбольного майданчика на території КП 

«Центральний міський стадіон» по вул. Замостянській, 16.  

За звітний період встановлено додаткове ігрове обладнання на дитячих 

ігрових майданчиках у закладах дошкільної освіти №3,4,25,72,74, Деснянському 

НВК. Сума видатків із бюджету на придбання обладнання та монтаж становить 

1,123 млн. грн. 

У 2020 році завершено роботи з будівництва: 

- спортивного майданчика для ігрових видів спорту на території комунального 

закладу «Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-

гімназія №2 ВМР»; 

- спортивних ядер у закладах загальної середньої освіти №20 та №33. 

У 2020 році завершується дія Програми «Вінницька громада – дружня до 

дітей» на період 2015-2020 років. Подальша робота щодо забезпечення умов для 

комфортного проживання дітей та молоді у громаді, врахування їх потреб та 

інтересів здійснюватиметься відповідно до Плану дій з реалізації ініціативи 

«Громада, дружня до дітей та молоді» у Вінницькій міській територіальній 

громаді. 

Зважаючи на вищевикладене, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 та 

частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 
 

1. Інформацію директора департаменту освіти «Про хід виконання у 2020 році 

Програми «Вінницька громада – дружня до дітей» на період 2015-2020 роки» 

взяти до відома. 

2. Вважати стан виконання Програми «Вінницька громада – дружня до дітей»  

у 2020 році задовільним. 

3. Рішення міської ради від 26.12.2014 року №1949 «Про виконання Програми 

«Вінниця – місто, дружнє до дітей» у 2014 році та затвердження Програми 

«Вінниця – місто, дружнє до дітей» на період 2015-2020 роки» зі змінами 

втрачає чинність з 01.01.2021 року. 

4. З метою продовження роботи по забезпеченню умов для комфортного 

проживання дітей та молоді у громаді, врахування їх потреб та інтересів 

структурним підрозділам Вінницької міської ради: 

- підготувати до 15.12.2020 року пропозиції до Плану дій та Плану 

моніторингу й оцінки з реалізації ініціативи «Громада, дружня до дітей та 

молоді» у Вінницькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки; 

-  при формуванні проекту бюджету на відповідні роки передбачити видатки, 

пов’язані з виконанням вказаного Плану дій. 



5. Департаменту освіти міської ради до 31.01.2021 року узагальнити пропозиції 

структурних підрозділів та підготувати План дій з реалізації ініціативи 

«Громада, дружня до дітей та молоді» у Вінницькі міській територіальній 

громаді на 2021-2023 роки та План моніторингу й оцінки реалізації ініціативи 

«Громада, дружня до дітей та молоді» у Вінницькі міській територіальній 

громаді на 2021-2023 роки. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури і спорту 

(Малінін В.В.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                          С. Моргунов 

 

 



Департамент освіти 

Перекрестенко Наталія Василівна 

Начальник відділу виховання та позашкільної роботи                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


