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1. Передумови прийняття Програми 
 

Забезпечення умов повноцінного життя та розвитку наймолодших членів 

міської громади – дітей та підлітків – є одним з найважливіших завдань 

Вінницької міської ради.  

Пріоритетами міської політики є максимальне сприяння: 

- здоровому розвитку дітей та підлітків;  

- рівному доступу дітей до якісної освіти;  

- повноцінному вихованню у дітей моральних якостей, громадянської 

позиції та патріотизму; 

- розвитку творчості та самовираження дітей та підлітків; 

- захисту прав дітей та безпечному проживанню у місті; 

- забезпеченню соціального захисту тих категорій дітей та підлітків, які 

потребують додаткової підтримки міської громади;  

- максимальному залученню дітей та підлітків до громадського життя 

міста, прийняття рішень у всіх стратегічних питаннях щодо інтересів 

дітей та підлітків;  

- адаптації дітей та підлітків до дорослого життя, у тому числі їх 

професійній підготовці та соціальній адаптації. 

В основу Програми «Вінниця – місто, дружнє до дітей» закладено 

методологію міжнародного проекту ЮНІСЕФ (Дитячого фонду ООН) «Міста, 

дружні до дітей». Ідея Міст, дружніх до дітей, відстоює можливість прийняття 

на місцевому рівні таких правил демократичного міського врядування, які 

забезпечували б реалізацію прав наймолодших громадян: 

- висловлювати своє бачення того, яким має бути їх місто; 

- впливати на відповідні рішення міської влади; 

- бути повноправним членом своєї родини та громади міста, активним 

учасником суспільного життя; 

- отримувати якісні соціальні послуги: освіту, медицину, соціальний 

захист тощо; 

- отримувати захист від будь-яких форм насильства, експлуатації та 

приниження гідності; 

- відчувати себе безпечно на вулицях міста; 

- організовувати змістовне, соціально позитивне дозвілля; 

- жити в екологічно чистому середовищі; 

- бути учасником культурного та соціального життя, рівноправним 

громадянином свого міста, мати вільний доступ до всіх послуг, 

незалежно від своєї національності, релігійних поглядів, соціального 

походження, майнового стану, статі та фізичного розвитку. 

Програма являє собою основу для фундаментальної зміни в підходах до 

відносин між дітьми та містом і розроблена для підвищення ефективності 

зусиль, які здійснюються Вінницькою міською радою спільно з профільними 

закладами та громадськими організаціями для забезпечення реалізації 

пріоритетів міської ради по відношенню до дітей та підлітків.  

Цільовими групами програми є: 

- діти різних вікових категорій; 

- батьки та особи, що їх замінюють;  



 

- педагогічні працівники закладів освіти міста; 

- представники громадських організацій, діяльність яких спрямована на 

виховання підростаючого покоління; 

- представники органів міської влади та територіальних органів державної 

влади, які зацікавлені у виконанні основних завдань Програми. 

 

2. Дослідження та аналіз 

 

2.1. Оцінка поточної ситуації 

У процесі розробки Програми опрацьовано статистичні дані по Вінниці та 

Україні (Джерело інформації: Державна служба статистики, Міністерство 

соціальної політики України): 

Дані по Вінниці 2011 2012 2013 

Динаміка народжуваності, % 11,4 11,6 11,04 

Кількість дітей-інвалідів 1236 1286 1307 

Загальна кількість дітей з особливими потребами, 

які отримують соціальну допомогу, у тому числі 

дітей з інвалідністю  

1186 1284 1304 

Кількість закладів громадського харчування, 

дружніх до малят та дітей (містять дитячі 

кімнати, меню, майданчики як зовнішні, так і 

внутрішні; обладнані пандусами для колясок, 

столиками для пеленання) 

9 14 20 

Кількість ДНЗ 48 50 50 

Кількість дітей у ДНЗ (тис. дітей) 14,044 15,664 16,493 

Кількість ЗНЗ 40 41 41 

Кількість дітей у ЗНЗ (тис. дітей) 33,687 33,710 34,0 

Охоплення дітей навчанням у школах 

естетичного виховання (тис. дітей) 
3,466 3,441 3,403 

Охоплення дітей позашкільною освітою у 

позашкільних навчальних закладах (тис. дітей) 
5,562 6,057 8,453 

Охоплення дітей оздоровленням та відпочинком 

(тис. дітей) 
6,588 7,639 8,431 

Загальна кількість дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування 
365 345 332 

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які перебувають у 

державних закладах 

100 96 76 

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які виховуються у 

прийомних сім’ях 

16 16 31 

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які влаштовані до 

будинків сімейного типу 

7 7 7 

Кількість усиновлених дітей 25 20 21 

 



 

Вихідні дані по Україні 2011 2012 2013 

Динаміка народжуваності, % 11,0 11,4 11,0 

Кількість дітей-інвалідів (тис. осіб) 165,2 167,1 164,2 

Кількість ДНЗ 16100 16396 16680 

Кількість дітей у ДНЗ (тис. дітей) 1354,7 1428,4 1470,8 

Кількість ЗНЗ  19900 19700 19300 

Кількість дітей у ЗНЗ (тис. дітей) 4292,3 4222,1 4204,3 

Охоплення дітей позашкільною освітою у 

позашкільних навчальних закладах (тис. дітей) 

1257,0 1259,0 1349,0 

Охоплення дітей оздоровленням та відпочинком 

(тис. дітей) 

2 662,0 2 847,0 3 327,0 

Загальна кількість дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування (тис. дітей) 

95,9 92,9 90,7 

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які перебувають у 

державних закладах (тис. дітей) 

20,121 17,855 13,605 

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які виховуються у 

прийомних сім’ях (тис. дітей) 

5,765 6,819 7,579 

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які влаштовані до 

будинків сімейного типу (тис. дітей) 

3,795 2,407 2,488 

Кількість усиновлених дітей (тис. осіб) 3,084  2,822  2,499  

 

2.2. Аналіз законодавчої бази 

 

Підставами при визначенні цілей, завдань, ключових принципів, 

пріоритетних напрямів і основних заходів Програми служать міжнародні 

документи, ратифіковані Україною: Конвенція ООН про права дитини, 

Європейська конвенція про здійснення прав дітей та Європейська конвенція 

про визнання та виконання рішень стосовно опіки над дітьми та поновлення 

опіки над дітьми, а також державна законодавча база: Конституція України; 

Декларація прав дитини; Загальнодержавна програма «Національний план дій 

щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року»; 

Основи законодавства про охорону здоров'я; Сімейний кодекс та Закони 

України: 

- «Про освіту»; 

- «Про позашкільну освіту»; 

- «Про місцеві державні адміністрації»; 

- «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

- «Про охорону дитинства»; 

- «Про державну допомогу сім`ям з дітьми»; 

- «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»; 

- «Про попередження насильства в сім’ї», 



 

- «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту 

(СНІД) та соціальний захист населення»; 

- «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 

- «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю». 

Документи, прийняті на регіональному рівні: 

- «Стратегія регіонального розвитку Вінницької області на період до 2015 

року»; 

- «Єдина комплексна програма розвитку галузі культури та духовного 

відродження у Вінницькій області на 2013-2017 рр.»; 

- «Обласна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2013-

2017 роки». 

Міський рівень 

- «Стратегія розвитку Вінниця – 2020»;  

- «Програма розвитку освіти м. Вінниці на період 2013-2020 роки»; 

- «Програма розвитку культури і мистецтва м. Вінниця на 2011-2015 

роки»; 

- «Програма підтримки молодіжних ініціатив та створення умов для 

самореалізації молоді у м. Вінниці на 2013-2015 роки»; 

- Програма «Здоров’я вінничан» на 2013-2016 рр. 

- Програма «Місто Вінниця зручне для всіх» на 2011-2015 рр.» 

Програма відповідає «Стратегії розвитку Вінниці – 2020», яка 

затверджена рішенням міської ради від 30.08.2013 року №1405. Стратегічний 

пріоритет 4 – Якість соціального життя, ціль 1: Місто, дружнє до дитини. 

 

2.3. Аналіз корисних практик 

 

Місцева політика в області дитинства ґрунтується на використанні 

передового досвіду, сучасних соціальних технологій. Створюються умови для 

залучення висококваліфікованих кадрів до роботи з дітьми, ознайомлення з 

міжнародним досвідом створення сприятливих умов для проживання та 

розвитку дітей у місті, вивчення кращих практик міст України. Виходячи із 

завдань Програми, на першочергову увагу заслуговує: 

Місто Феррара, Італія  

Долучення дітей до вирішення питань щодо використання міського 

простору для облаштування комфортних місць відпочинку дітей (ігрові та 

спортивні майданчики, клуби, стадіони, паркові зони). 

Місто Пула, Хорватія 

Створення і реалізація цілісної Програми дій, що охоплює всі сфери 

життя дитини в місцевому співтоваристві; діяльність дитячої міської ради, 

взаємодія з органами влади міста. 

Місто Суми, Україна 

Створення відкритого он-лайн ресурсу – карти громадських закладів 

міста, дружніх до дітей (обладнані пандусами для колясок, столиками для 

пеленання, містять дитячі кімнати, стільці для дітей та дитяче меню, дитячі 

майданчики як зовнішні так і внутрішні). 

 



 

3. Мета, завдання та принципи Програми 

 

3.1. Мета Програми 

Формування та реалізація в місті політики, спрямованої на комплексне 

забезпечення прав та інтересів дітей, створення найкращих умов для життя й 

розвитку кожної дитини, з особливою увагою до потреб і проблем соціально 

незахищених груп дітей. 

 

3.2. Основні завдання та принципи Програми 

Основні завдання Програми спрямовані на реалізацію положень 

Конвенції ООН про права дитини та відповідають напрямам і завданням 

Стратегії розвитку «Вінниця – 2020»: 

- активне залучення дітей та підлітків до вирішення значущих міських 

проблем в інтересах дітей; 

- забезпечення захисту прав дітей; 

- сприяння тісній співпраці та ефективній координації зусиль всіх 

виконавчих органів міської ради, представництв державних органів, 

дитячих закладів та установ для забезпечення максимально сприятливих 

умов проживання та розвитку дітей у м. Вінниці; 

- запровадження нових міських ініціатив по відношенню до дітей та 

підлітків; 

- залучення міжнародного досвіду створення сприятливих умов для 

проживання та розвитку дітей у місті, кращих практик міст України та 

інших країн. 

Програма базується на наступних принципах, які визначають «дитячу 

політику» в місті: 

- Принцип недискримінації (стаття 2 Конвенції ООН про права дитини). 

Дискримінація в будь-якій формі визнається неприпустимою. У місті 

дотримуються усі права всіх дітей, незалежно від статі, стану здоров'я, 

майнового становища, етнічної приналежності тощо. 

- Принцип найкращого забезпечення інтересів дитини (стаття 3 

Конвенції). При прийнятті будь-яких рішень, навіть не пов'язаних 

безпосередньо з дітьми, забезпечення інтересів дитини. 

- Родина – найкраще оточення для дитини (статті 5, 9 Конвенції). У місті 

створюються всі можливості для того, щоб дитина могла виховуватися в 

родині, переважно – у своїй кревній родині. Політика міста спрямована 

на підтримку родин і дітей. 

- Принцип поваги поглядів дитини (стаття 12 Конвенції). Забезпечується  

участь дітей в обговоренні всіх дотичних до них питань. Погляди дітей  

враховуються, а їхня точка зору береться до уваги. 

- Принцип інвестування в дитинство. Міський бюджет формується з 

урахуванням потреб дітей. 

 

 

 

 



 

4. Розробник та співвиконавці Програми 

 

Розробник програми: Департамент освіти Вінницької міської ради. 

Співвиконавці: Служба у справах дітей; Департамент правової політики 

та якості; Департамент охорони здоров’я; Департамент культури; Департамент 

адміністративних послуг; Департамент соціальної політики, Департамент 

комунального господарства та благоустрою; Департамент міського 

господарства; Департамент енергетики, транспорту та зв’язку; Комітет по 

фізичній культурі і спорту; Відділ у справах молоді та туризму; Відділ з питань 

надзвичайних ситуацій, мобілізаційної і оборонної роботи та режиму 

секретності; Вінницький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді; Кримінальна міліція у справах дітей; КП «Інститут розвитку міст». 

 

5. Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету (в межах коштів, передбачених на відповідний бюджетний рік), інших 

джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством. 

 

 



 

6. Основні заходи Програми 

 

Розділ І. Інституційна основа забезпечення інтересів дітей 

 

№ Захід 
Роки 

виконання 
Виконавці 

1.1. Оновлювати склад Дитячої 

дорадчої ради з представників 

дитячих омбудсменів, членів 

громадських організацій дітей та 

молоді з обмеженими фізичними 

можливостями та дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування, молодіжних лідерів, 

голів рад учнівського 

самоврядування шкіл, 

представників школи місцевого 

самоврядування, представників 

екологічної ліги та інших дитячих 

об’єднань (за згодою) 

Щорічно, 

до 01.12. 

Департамент освіти, 

служба у справах 

дітей, відділ у справах  

молоді та туризму, 

Вінницький міський 

центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей 

та молоді, 

Департамент охорони 

здоров’я 

1.2. Проводити моніторинги щодо 

якості життя дітей у місті  

2015-2020 Координаційна рада 

1.3. Забезпечити роботу дитячого 

правового консультативного 

центру на базі Громадської 

приймальні Уповноважених з прав 

дітей (дитячих омбудсменів міста) 

2015-2020  Вінницький міський 

центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей 

та молоді, служба у 

справах дітей, 

Громадське 

представництво 

Уповноважених з 

прав дітей 

1.4. Продовжити практику щорічних 

звітів про стан дітей у м. Вінниці 

2015-2020 Координаційна рада 

1.5. Сприяти розвитку дитячого 

самоврядування в дитячо-

молодіжних колективах за місцем 

навчання. Проводити навчання 

дитячого та молодіжного активу 

2015-2020 Відділ у справах  

молоді та туризму, 

керівники навчальних 

закладів, громадські 

організації  

(за згодою) 

1.6. Розробити спеціальні проекти по 

залученню дітей до участі у 

програмах соціально-економічного 

розвитку міста та проектах 

збереження та відновлення 

довкілля     

2015-2020  Координаційна рада, 

Дитяча дорадча рада, 

благодійний фонд 

«Подільська громада» 

(за згодою) 



 

1.7. Продовжити проведення міського 

конкурсу з наданням грантів на 

реалізацію локальних проектів та 

ініціатив, спрямованих на 

соціальний розвиток та 

самореалізацію дітей у місті, захист 

їх прав, представництво інтересів, 

зміцнення фізичного, психічного, 

духовного здоров’я дітей, 

запобігання негативних явищ тощо 

2015-2020 Департамент правової 

політики та якості,  

відділ у справах  

молоді та туризму, 

Вінницький міський 

центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей 

та молоді, служба у 

справах дітей, 

благодійний фонд 

«Подільська громада» 

(за згодою) 

 

Розділ ІІ.  Здоров’я дітей 

 

№ Захід 
Роки 

виконання 
Виконавці 

2.1. Забезпечити роботу лікарів, 

медичних сестер у всіх навчальних 

закладах 

2015-2020 Департамент 

охорони здоров’я 

2.2. Проводити щорічні комплексні 

профілактичні медичні огляди 

дітей у дошкільних навчальних 

закладах та учнів у 

загальноосвітніх навчальних 

закладах 

2015-2020 Головні лікарі ЛПЗ 

2.3. Здійснювати контроль за наданням 

медичної допомоги дітям та 

підліткам у лікувально-

профілактичних закладах  

2015-2020 Департамент  

охорони здоров’я, 

управління 

Державної санітарно-

епідеміологічної 

служби 

2.4. Забезпечувати позачергове надання 

медичних послуг та документів 

дітям, які опинилися у складних 

життєвих обставинах, що 

перебувають під соціальним 

супроводом 

2015-2020  Головні лікарі ЛПЗ 

2.5. Забезпечити раціональне, 

збалансоване, якісне харчування 

дітей у загальноосвітніх та 

дошкільних навчальних закладах 

відповідно до норм харчування, 

віку дітей та стану здоров’я  

2015-2020 Департамент освіти, 

управління 

Державної санітарно-

епідеміологічної 

служби, 

шкільно-дошкільне 

відділення міської 



 

лікарні «Центр 

матері та дитини» 

2.6. Забезпечити функціонування 

пришкільних таборів з денним 

перебуванням дітей 

2015-2020 Департамент освіти 

2.7. Забезпечувати відпочинок та 

оздоровлення дітей, які потребують 

особливої соціальної уваги 

2015-2020 Департамент освіти, 

Департамент 

охорони здоров’я, 

Департамент 

соціальної політики, 

комітет по фізичній 

культурі і спорту 

2.8. Організовувати літнє оздоровлення 

дітей у дошкільних навчальних 

закладах, розробку і впровадження 

прогресивних методів 

загартовування дитячого організму 

2015-2020 Департамент освіти, 

Департамент 

охорони здоров’я 

2.9. Продовжити співпрацю щодо 

обслуговування вагітних жінок, 

сімей, де є діти віком від 

народження до 3 років, які 

опинилися у складних життєвих 

обставинах, неповнолітніх вагітних 

жінок, які мають намір відмови від 

новонародженої дитини, та дітей, 

які тимчасово були влаштовані до 

будинку дитини 

2015-2020 Вінницький міський 

центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей 

та молоді, 

Департамент  

охорони здоров’я, 

Департамент освіти, 

служба у справах 

дітей 

2.10. Проводити інформаційно-

просвітницьку роботу серед 

медичних працівників щодо 

профілактики раннього соціального 

сирітства, проведення обстеження 

стану здоров’я дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, оформлення медичної 

документації  

2015-2020 Головні лікарі ЛПЗ, 

служба у справах 

дітей 

2.11. Забезпечити направлення на 

санаторне лікування дітей із сімей, 

які опинилися у складних життєвих 

обставинах, у санаторних закладах 

системи охорони здоров’я за 

наявності медичних показань для 

санаторно-курортного лікування 

2015-2020 Головні лікарі 

центрів первинної 

медико-санітарної 

допомоги, служба у 

справах дітей 

 

 



 

Розділ ІІІ.  Гармонійний розвиток дітей 

 

№ Захід 
Роки 

виконання 
Виконавці 

3.1. Забезпечити якісну освіту дітей  2015-2020 Департамент освіти, 

керівники закладів 

освіти 

3.2. Забезпечити всебічний розвиток 

дітей та охоплення позашкільною 

освітою 

2015-2020 Департамент освіти, 

Департамент 

культури, комітет по 

фізичній культурі і 

спорту 

3.3. Сприяти участі обдарованих дітей 

та підлітків у конкурсах, 

фестивалях, виставках різного 

рівня, а також у загальноміських 

святах та заходах 

2015-2020 Департамент 

культури, 

Департамент освіти, 

керівники закладів 

освіти та культури 

3.4. Забезпечити змістовне дозвілля 

дітей у пришкільних таборах 

2015-2020 Департамент освіти, 

Департамент 

культури, комітет по 

фізичній культурі і 

спорту, відділ у 

справах молоді та 

туризму, відділ з 

питань надзвичайних 

ситуацій, 

мобілізаційної і 

оборонної роботи та 

режиму секретності 

3.5. Проводити традиційні та 

започатковувати нові 

загальноміські конкурси, 

фестивалі, виставки, олімпіади, 

квести, інтелектуальні ігри, акції, 

проекти, майстер-класи тощо 

2015-2020 Департамент 

культури, 

Департамент освіти 

3.6. Започаткувати мистецькі проекти 

на базі ПСМНЗ (шкіл естетичного 

виховання) міста: 

- «Улюблені мелодії»  

- фестиваль «Подільські 

візерунки» 

- «Писанковий дивосвіт» 

- фестиваль «Мистецтво без 

кордонів» 
- «Розфарбуй буденність свого 

міста» 

 

 

 

2015 

2015 

 

2015-2020 

2015, 2017 

2019 

2015-2016 

Департамент 

культури 



 

3.7. Проводити спортивні акції, 

спартакіади, змагання серед учнів 

загальноосвітніх та вихованців 

дошкільних навчальних закладів  

2015-2020 Департамент  освіти, 

комітет по фізичній 

культурі і спорту 

3.8. Проводити спортивно-масові 

заходи для дітей з обмеженими 

фізичними можливостями, 

вихованців дитячих будинків та 

притулків 

2015-2020 Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

3.9. Організовувати спортивні табори в 

період літнього відпочинку дітей 

(проведення навчально-

тренувальних зборів на базі 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл) 

2015-2020 Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

3.10. Реалізувати проект роботи з дітьми 

творчих аніматорів у літній період 

2015-2020 Відділ у справах 

молоді та туризму,  

КЗ «Центр підлітко-

вих клубів за місцем 

проживання», Вінни-

цька Молодіжна Рада 

3.11. Проводити культурно-масові та 

розважальні заходи: 

«Забіг у повзунках», 

«Веселі старти»,  

«Дитяче караоке» 

2015-2020 Відділ у справах 

молоді та туризму, 

комунальний заклад 

«Центр підліткових 

клубів за місцем 

проживання», 

Вінницька 

Молодіжна Рада, 

комунальне 

підприємство 

«Подільський 

туристично-

інформаційний 

центр» 

3.12. Проводити екскурсії щодо 

ознайомлення з визначними 

місцями рідного краю на трамваї-

кав’ярні «Везунчик» 

2015-2020 Відділ у справах 

молоді та туризму, 

КЗ «Центр 

підліткових клубів за 

місцем проживання», 

КП «Подільський 

туристично-

інформаційний 

центр» 

3.13. Проводити спільні заходи, 

орієнтовані на дітей, з партнерами 

з інших міст 

2015-2020 Координаційна рада 



 

Розділ ІV.  Безпека дітей у міському середовищі 

 

№ Захід 
Роки 

виконання 
Виконавці 

4.1. Забезпечувати захист прав дітей від 

будь-яких форм психічного чи 

фізичного насильства 

2015-2020 Служба у справах 

дітей, кримінальна 

міліція у справах 

дітей,  Департамент 

освіти, керівники 

навчальних закладів,  

Вінницький міський 

центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей 

та молоді 

4.2. Проводити превентивну роботу по 

забезпеченню безпеки дітей: 

- проект «Право для 

найменших» спільно з дитячими 

омбудсменами; 

- проект «Клуб правових 

дебатів»;  

- правовий лекторій для учнів 

7-8 класів «Я і вулиця»;  

- правовий лекторій для учнів 

9-11 класів та студентів «Підліток 

у правовому суспільстві», 

- рейди «Діти вулиці», 

«Дитина в сім’ї», «Урок». 

2015-2020 Служба у справах 

дітей, Департамент 

освіти, Громадське 

представництво 

Уповноважених з 

прав дітей  

4.3. Проводити роботу щодо сімей, 

батьків або осіб, які їх замінюють, 

та мають тривалу хворобу, що 

перешкоджає їм виконувати свої 

батьківські обов'язки, або 

порушують права й обмежують 

законні інтереси дитини, 

ухиляються або не виконують 

батьківські обов'язки належним 

чином у зв'язку із зловживанням 

алкоголем, вживанням 

наркотичних засобів, психотропних 

речовин тощо 

2015-2020 Служба у справах 

дітей, 

Департамент  освіти, 

Департамент охорони 

здоров’я, Вінницький 

міський центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

4.4. Узгоджувати відрахування дітей з 

навчальних закладів та надавати  

допомогу у влаштуванні їх на 

навчання та працевлаштування (за 

потребою) 

2015-2020  Служба у справах 

дітей, керівники 

навчальних закладів 



 

4.5. Проводити серед учнівської молоді 

заходи по профілактиці 

розповсюдження наркотиків, 

кампанію соціальної реклами проти 

вживання дітьми та молоддю 

слабоалкогольних напоїв 

2015-2020 Департамент освіти,  

служба у справах 

дітей, Кримінальна 

міліція у справах 

дітей, Вінницький 

міський центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

4.6. Проводити рейди щодо перевірки 

дотримання законодавства про 

заборону продажу тютюнових та 

алкогольних виробів неповнолітнім  

2015-2020 Вінницький міський 

центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей 

та молоді, 

кримінальна міліція у 

справах дітей, служба 

у справах дітей, 

Громадське 

представництво 

Уповноважених з 

прав дітей 

4.7. Проводити заходи по профілактиці 

негативних явищ у молодіжному 

середовищі за участі волонтерів 

громадських організацій, що 

працюють за програмою «Рівний - 

рівному» 

2015-2020 Вінницький міський 

центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей 

та молоді 

4.8. Проводити заходи для школярів, 

спрямовані на просвіту у сфері 

сімейних відносин, формування 

сімейних цінностей 

2015-2020 Керівники закладів 

освіти та охорони 

здоров’я  

4.9. Проводити навчання педагогів 

формам і методам виховної роботи 

з формування цінності здоров’я, 

профілактики паління, алкоголізму 

й наркоманії 

2015-2020 Міський методичний 

кабінет, керівники 

закладів освіти та 

охорони здоров’я 

4.10. Організувати діяльність за 

проектом «Маршрут безпеки», 

профілактичну роботу стосовно 

запобігання негативним явищам 

серед дітей  

2015-2020 Вінницький міський 

центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей 

та молоді 

4.11. Продовжити роботу молодіжного 

театру соціальної реклами 

2015-2020 Вінницький міський 

центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей 

та молоді 

 
 

 



 

Розділ V.  Правовий та соціальний захист дітей 

 

№ Захід 
Роки 

виконання 
Виконавці 

5.1. Провести серед учнів 9-10 класів 

відкритий конкурс щодо обрання 

уповноважених з прав дітей міста 

(Дитячих омбудсменів) 

2015, 2017, 

2019 

Департамент освіти, 

Вінницький міський 

центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей 

та молоді 

5.2. Проводити міжшкільні та 

загальноміські дебатні турніри за 

участю шкільних омбудсменів  

2015-2020 Вінницький міський 

центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей 

та молоді   

5.3. Інформувати вінничан з питань 

прав та обов’язків дітей, 

формування культури ставлення 

громадян до дітей 

 

2015-2020 Служба у справах 

дітей, 

Вінницький міський 

центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей 

та молоді 

5.4. Забезпечити захист майнових та 

особистих прав дітей 

2015-2020  Департамент 

соціальної політики, 

керівники закладів 

освіти, 

служба у справах 

дітей, Вінницький 

міський центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

5.5. Формувати бази даних про осіб, які 

одержують державну соціальну 

допомогу і соціальні послуги, та 

надавати інформацію про виплати 

за запитом служби у справах дітей 

2015-2020  Департамент 

соціальної політики 

 

5.6. Здійснювати соціальний супровід 

сімей з дітьми, що знаходяться у 

складних життєвих обставинах 

2015-2020  Вінницький міський 

центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей 

та молоді 

5.7. Забезпечувати збір пакету 

документів відповідно до порядку 

призначення всіх видів адресних 

державних допомог особам з числа 

сімей, які опинилися у складних 

життєвих обставинах, та передачу 

їх до органів соціального захисту 

2015-2020  Вінницький міський 

центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей 

та молоді,  

служба у справах 

дітей,  

Департамент 

соціальної політики 



 

5.8. Готувати клопотання до інших 

структурних підрозділів органів 

місцевого самоврядування, 

підприємств, установ, організацій 

щодо надання необхідної допомоги 

сім'ям, які опинилися у складних 

життєвих обставинах 

2015-2020  Департамент 

соціальної політики, 

Вінницький міський 

центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей 

та молоді, 

служба у справах 

дітей 

5.9. Здійснювати контроль за умовами 

проживання та виховання 

усиновлених дітей, дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які проживають в 

сім'ях опікунів, піклувальників, 

прийомних сім'ях 

2015-2020  Департамент 

соціальної політики, 

Вінницький міський 

центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей 

та молоді, 

служба у справах 

дітей 

5.10. Продовжити впровадження 

соціального проекту «Є контакт» у 

загальноосвітніх навчальних 

закладах міста  

2015-2020 Департамент освіти 

5.11. Забезпечувати рівний доступ до 

освіти та надання комплексної 

педагогічної, психологічної, 

корекційно-розвиваючої допомоги 

дітям дошкільного віку, які 

потребують корекції фізичного та 

розумового розвитку, тривалого 

лікування та реабілітації; 

розширювати мережу груп та 

закладів спеціального призначення, 

впроваджувати інклюзивну освіту, 

продовжувати роботу Центру для 

дітей з ДЦП 

2015-2020 Департамент освіти 

5.12. Здійснювати соціально-

психологічну підтримку ВІЛ-

інфікованих вагітних жінок, дітей, 

молоді та членів їх сімей (згідно 

звернень) 

2015-2020  Вінницький міський 

центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей 

та молоді 

5.13. Проводити соціально-психологічну 

реабілітацію дітей та молоді з 

функціональними обмеженнями 

2015-2020  Вінницький міський 

центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей 

та молоді 

5.14. Здійснювати контроль за 

дотриманням законодавства про 

працю неповнолітніх на 

підприємствах, в установах, 

2015-2020  Служба у справах 

дітей 



 

організаціях усіх форм власності (у 

разі необхідності)  

5.15. Організувати роботу «English Club» 

для дітей віком 6-10 років з сімей, 

що знаходяться у складних 

життєвих обставинах, в т.ч. з сімей, 

переміщених із зони АТО, та 

перебувають на супроводі у 

ВМЦСССДМ, за участю 

волонтерів зі США, англійською 

мовою 

2015  Вінницький міський 

центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей 

та молоді 

5.16. Забезпечувати медичне 

обслуговування сімей, у складі 

яких є діти-інваліди, захворювання 

яких пов’язане з аварією на ЧАЕС 

2015-2020  Департамент  

охорони здоров’я, 

Департамент 

соціальної політики 

5.17. Організовувати та проводити 

соціальну роботу з багатодітними 

сім’ями шляхом надання їм 

соціальних послуг 

2015-2020  Вінницький міський 

центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей 

та молоді 

 

Розділ VI.  Інфраструктура міста, комфортна для дітей та сімей 

 

№ Захід 
Роки 

виконання 
Виконавці 

6.1. Сприяти відкриттю приватними 

структурами нових дитячих кафе, 

розважальних закладів 

2015-2020  Департамент 

адміністративної 

політики 

6.2. Рекомендувати закладам 

ресторанного господарства 

передбачити дитяче меню, а також 

запроваджувати програми 

святкування дитячих днів народжень 

та проведення різноманітних дитячих 

свят 

2015-2020  Департамент 

адміністративної 

політики 

6.3. Здійснювати контроль за 

дотриманням Інтернет-клубами 

правил роботи 

2015-2020  Департамент 

адміністративної 

політики, 

служба у справах 

дітей,  

Департамент освіти 

6.4. Створювати нові, експлуатувати та 

утримувати в належному стані 

існуючі спортивні споруди, 

атракціонну техніку, дитячі ігрові та 

спортивні майданчики  

2015-2020 Департамент міського 

господарства,  

Департамент освіти, 

комітет по фізичній 

культурі і спорту, 

Департамент 



 

житлового 

господарства,  

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою, відділ у 

справах молоді та 

туризму, асоціація 

органів 

самоорганізації 

населення 

6.5. Створювати нові та модернізувати 

існуючі заклади інфраструктури з 

урахуванням потреб дітей з 

обмеженими фізичними 

можливостями 

2015-2020 Департамент міського 

господарства,  

Департамент освіти, 

комітет по фізичній 

культурі і спорту, 

Департамент 

житлового 

господарства,  

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою, відділ у 

справах молоді та 

туризму, асоціація 

органів 

самоорганізації 

населення 

 

  



 

7. Очікувані результати Програми 
 

Реалізація програмних заходів покликана забезпечити:  

- Правовий та соціальний захист дітей. 

- Активну участь дітей у житті міста, врахування їх думок і поглядів при 

прийнятті рішень. 

- Пріоритетний розгляд всіх питань в органах місцевої влади в інтересах 

дітей. 

- Ефективне вирішення питань за результатами моніторингів якості життя 

дітей у місті. 

- Підвищення поінформованості серед дорослих і дітей відносно питань, 

пов'язаних із правами дітей. 

- Ефективну діяльність Громадського представництва уповноважених з 

прав дітей. 
 

8. Зв’язок між Програмою та Стратегією розвитку «Вінниця - 2020» 
 

Основні завдання та заходи Програми сформовані відповідно до основних 
орієнтирів Стратегії розвитку «Вінниця - 2020» щодо покращення соціального 
простору міста, підвищення соціальної згуртованості та інтеграції різних 
секторів: освіта, безпека дитини, культура, охорони здоров’я, а саме: 

стратегічний пріоритет 2 «Якість соціального життя», головною метою 
якого є фундаментальні зміни в підходах до відносин між дітьми та містом, 
включення прав дітей в якості ключового компонента у цілі, політику, 
програми і організаційні заходи у системі місцевого самоврядування. 

Ціль 1: Місто, дружнє до дитини 
Місто постійно підвищує обізнаність громади про права дітей, покращує 

власний потенціал для моніторингу їх дотримання та реалізує суть дружнього 
ставлення міста до дітей через розробку та впровадження різноманітних 
програм, орієнтованих на безпеку, розвиток та самореалізацію дітей.   

У фокусі уваги міста, згідно з цією ціллю, прагнення зробити дітей 
активними учасниками міського життя, враховувати їх думки та ідеї при 
прийнятті рішень місцевого значення. Вінниця намагається створити безпечне 
середовище та найкращі умови для навчання та виховання, всебічного розвитку 
та самореалізації, комунікації та взаємодії, забезпечити соціальну та 
психологічну підтримку для дітей усіх вікових категорій. 
 

9. Впровадження та моніторинг Програми 
 

Виконавчі органи міської ради, відповідальні за здійснення запланованих 

Програмою заходів, забезпечують їх реалізацію в повному обсязі та у визначені 

терміни.  

До оцінок результатів виконання програми, участі у розробці поточних 

звітних аналітичних матеріалів та щорічної аналітичної доповіді щодо стану 

виконання програми залучаються незалежні експерти, представники дитячих 

неурядових організацій. 

Забезпечено роботу Internet-сайтів та інших інформаційних каналів для 

звернень з проблемними питаннями до посадових осіб – виконавців програми, 

до Дитячої дорадчої ради, омбудсменів.  



 

Узагальнення матеріалів від виконавців програми здійснює Департамент 

освіти міської ради. З метою забезпечення контролю за досягненням 

поставлених цілей визначено перелік показників моніторингу ефективності 

реалізації програми. Для визначення необхідності коригування документу 

щорічно проводитиметься аналіз ефективності дії програми, виходячи з 

фактичних показників індикаторів.  

Внесення змін до Програми здійснюватиметься за процедурою внесення 

змін до місцевих нормативних актів.  

Звіт про виконання програми щорічно виноситься на розгляд виконавчого 

комітету міської ради з подальшим схваленням міською радою одночасно з 

пропозиціями щодо внесення змін та коригувань. 

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на 

забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому 

бюджетним законодавством України. 
 

10. Показники моніторингу реалізації Програми  
 

Результативність виконання Програми визначається за допомогою 

наступних показників (ключових індикаторів): 

 

Ключові індикатори 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

%  дітей, влаштованих до 

сімейних форм виховання 

73 75 76 78 80 81 

% дітей, охоплених 

оздоровленням та 

відпочинком  

24 24 24 24,5 24,5 25 

% дітей, охоплених 

позашкільною освітою 

39,2 39,4 39,5 39,6 39,8 40,0 

Кількість дітей-інвалідів, 

інтегрованих у навчально-

виховний процес 

100 120 140 160 180 200 

Кількість закладів побутового 

обслуговування, дружніх до 

дітей 

21 23 25 27 29 31 

Кількість реалізованих заходів 

та проектів, орієнтованих на 

дітей 

50 60 60 70 70 80 

Кількість подій, пов’язаних з 

участю дітей у прийнятті 

важливих для міста рішень 

5 7 9 9 10 11 

Кількість спільних з 

партнерами інших міст 

заходів, орієнтованих на дітей 

20 24 24 26 26 28 

 

 

 

Секретар міської ради           С. Моргунов 



 

                                                                                                      Додаток 2 

                                                                                            до рішення міської ради 

                   від 26.12.2014 № 1949 
 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Координаційну раду із впровадження програми  

«Вінниця – місто, дружнє до дітей» 

 

1. Координаційна рада (далі – Рада) є громадським органом, утвореним для 

координації заходів, пов’язаних із реалізацією проекту «Вінниця – місто, 

дружнє до дітей», впровадженням державної політики, залученням 

громадськості до обговорення проблемних питань у сфері охорони 

дитинства. Рада забезпечує координацію дій у вирішенні питань, пов'язаних 

із життєзабезпеченням та розвитком дітей, залученням їх до участі у 

політичному, культурному і духовному житті міста, здійсненням заходів 

щодо виконання Конвенції ООН про права дитини, Всесвітньої декларації 

про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, розробленням і 

реалізацією правових, організаційних та інших заходів, спрямованих на 

поліпшення становища дітей у м. Вінниці. 

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією України, 

законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 

Конвенцією ООН про права дитини, Всесвітньою декларацією про 

забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, а також цим Положенням. 

3. Основними завданнями Координаційної ради є: 

- розробка міської стратегії «Вінниця – місто, дружнє до дітей», яка 

передбачає повне виконання Конвенції ООН про права дитини; 

- проведення оцінки місцевої нормативно-правової бази щодо її 

відповідності Конвенції ООН про права дитини; визначення і наукове 

обґрунтування пріоритетних напрямів міської політики у сфері охорони 

дитинства та здійснення контролю за її реалізацією; 

- розгляд питань, які потребують міжгалузевої координації, підготовка 

пропозицій щодо виконання Конвенції ООН про права дитини, 

Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку 

дітей; 

- координація зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від 

форми власності, громадських організацій щодо реалізації міської 

політики у сфері охорони дитинства, забезпечення прав і свобод дітей 

відповідно до положень міжнародних документів та чинного 

законодавства України; 

- участь у підготовці проектів нормативно-правових актів, місцевих 

програм з питань охорони дитинства та впровадження Програми 

«Вінниця – місто, дружнє до дітей»; 



 

- координація зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від 

форми власності, громадських організацій для підготовки щорічного 

звіту про становище дітей у м. Вінниці; 

- участь, підготовка та проведення конференцій, симпозіумів, нарад, 

семінарів, слухань, круглих столів з питань соціально-економічного 

становища дітей; 

- організація підготовки та внесення в установленому порядку пропозицій 

щодо вдосконалення нормативно-правової бази з питань правового і 

соціального захисту дітей шляхом інтеграції зусиль органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування, наукових установ і 

громадськості. 

4. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань: 

- розглядає розроблені місцевими органами виконавчої влади та 

громадськими дорадчими органами пропозиції з пріоритетних напрямів 

міської політики у сфері охорони дитинства; 

- аналізує проекти нормативно-правових актів, місцевих програм, 

комплексних планів органів виконавчої влади щодо роботи з дітьми на 

відповідність їх пріоритетним напрямам державної політики у сфері 

охорони дитинства та міської стратегії «Вінниця – місто, дружнє до 

дітей», готує висновки про їх вплив на становище дітей, забезпечення 

дотримання прав та соціальних нормативів; 

- аналізує досвід роботи з дітьми на підприємствах, в установах та 

організаціях усіх форм власності; 

- вносить в установленому порядку пропозиції з питань суспільного 

становища, правового і соціального захисту дітей, що потребують 

правового врегулювання; 

- взаємодіє з органами місцевого самоврядування та виконавчої влади, 

міською Дитячою дорадчою радою, громадськими організаціями з 

питань планування і проведення роботи з дітьми; 

- залучає дитячі та молодіжні громадські організації для розроблення 

спільних заходів щодо поліпшення становища дітей; 

- здійснює координацію науково-методичної роботи, спрямованої на 

соціально-правовий захист найбільш уразливих категорій дітей: дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки та піклування, дітей-

інвалідів, дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

- сприяє залученню вітчизняних та іноземних інвестицій, грантів для 

реалізації програм, пов'язаних з поліпшенням становища дітей, та 

утворенню фондів з метою використання інших джерел фінансування, 

крім бюджетних коштів; 

- бере участь у підготовці пропозицій щодо укладання угод (договорів), 

спрямованих на поліпшення становища дітей у м. Вінниці; 

- здійснює координацію роботи з підготовки щорічного «Звіту про 

становище дітей у м. Вінниці» та затверджує його; 

- співпрацює в установленому порядку з міжнародними організаціями, 

відповідними органами зарубіжних країн з проблем дитинства; 



 

- систематично інформує громадськість, зокрема через засоби масової 

інформації, про свою діяльність, прийняття рішень та стан їх виконання. 

5. Координаційна рада з метою виконання покладених на неї завдань має 

право: 

- створювати в установленому порядку тимчасові експертні комісії та 

робочі групи, залучати до участі в них представників місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ 

та громадських організацій (за погодженням з керівниками) з метою 

підготовки пропозицій з питань правового і соціального захисту дітей та 

щорічного звіту про становище дітей у м. Вінниці; 

- одержувати в установленому порядку інформаційні та аналітичні 

матеріали, необхідні для реалізації покладених на неї завдань; 

- заслуховувати на своїх засіданнях інформацію представників місцевих 

органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій 

незалежно від форми власності з питань реалізації заходів щодо 

виконання Конвенції ООН про права дитини, Всесвітньої декларації про 

забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей та Програми 

«Вінниця – місто, дружнє до дітей»; 

- вносити в установленому порядку до органів виконавчої влади 

пропозиції щодо проблем дитинства, які вимагають першочергового 

розв'язання; 

- скликати наради, проводити конференції з питань, що належать до її 

компетенції. 

6. Координаційна рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з 

центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, громадськими організаціями, а також з відповідними 

міжнародними організаціями та органами зарубіжних країн. 

7. До складу Координаційної ради входять: керівники (представники) 

профільних Департаментів міської ради (освіти, культури, соціальної 

політики, житлового господарства, служби у справах дітей, відділу у справах 

молоді та туризму тощо); представники навчальних, лікувальних та 

культурних закладів, що працюють з дітьми; директор міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; голова комітету по фізичній 

культурі та спорту; голова постійної комісії міськради з питань освіти, 

культури, молоді, фізкультури та спорту; координатор Дитячої дорадчої 

ради; представники дитячих та молодіжних громадських організацій; 

громадських організацій, які працюють з дітьми, та інші особи, 

представники громадськості. Голова Координаційної ради обирається на 

засіданні з числа її членів. 

8. Персональний склад Ради формує та затверджує міський голова за 

рекомендаціями експертів. 

9. Голова, його заступники та члени Ради беруть участь у її роботі на 

громадських засадах. 

10. Формою роботи Ради є засідання, які проводяться у разі потреби, але не 

менше ніж один раз на місяць. Дата проведення засідання та порядок денний 

повідомляються членам Ради не пізніше ніж за 3 дні до засідання. Засідання 



 

Координаційної ради веде голова або, за дорученням голови, один з його 

заступників. Засідання Координаційної ради є правомірним, якщо на ньому 

присутні не менше половини її членів. Для участі у засіданнях 

Координаційної ради можуть запрошуватися посадові особи органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, 

організацій усіх форм власності. 

11. У випадку, коли член Ради з об’єктивних причин не може бути присутнім на 

засіданні, за попереднім погодженням з головою ради, він направляє на 

засідання представника з правом брати участь у голосуванні. 

12. Рада визначає і затверджує план та регламент роботи, у межах своєї 

компетенції приймає рішення, організовує та контролює їх виконання. 

13. Рішення Ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю 

голосів членів Координаційної ради, присутніх на засіданні. У разі рівного 

розподілу голосів вирішальним є голос голови Ради. 

14. Рішення Ради оформлюється протоколом, який підписує її голова, і є 

обов’язковим для розгляду місцевими органами виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями усіх 

форм власності, окремими посадовими особами, представниками 

громадських організацій тощо. Органи виконавчої влади, органи місцевого 

самоврядування, підприємства, установи та організації усіх форм власності, 

окремі посадові особи, представники громадських організацій повідомляють 

Раду про наслідки розгляду прийнятих нею рішень. 

15. Про свою діяльність і прийняті рішення Рада систематично інформує 

громадськість у засобах масової інформації. 

16. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює міська рада. 

17. Рада припиняє свою діяльність у зв’язку з її ліквідацією або реорганізацією 

на підставі рішення громадської ради. 

18. Зміни до даного Положення можуть бути внесені будь-яким членом Ради, 

прийняті на її засіданні та затверджені міською радою. 

 

 

 

Секретар міської ради           С. Моргунов  

 

 
  



 

                                                                      Додаток 3 

                                                                                           до рішення міської ради 

                  від 26.12.2014 № 1949 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Дитячу дорадчу раду 

 

1. Загальні положення 
1.1. Дитяча дорадча рада при міському голові (надалі Рада) створюється з 

метою залучення дітей до прийняття рішень в органах місцевого 

самоврядування, що стосуються забезпечення прав дітей. 

1.2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України, іншими 

законодавчими актами, Конвенцією ООН про права дитини, Декларацією 

прав дитини, нормативно-розпорядчими документами центральних 

органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, розпорядженнями 

міського голови та цим Положенням. 

1.3. Рада створюється розпорядженням міського голови. 

1.4. Рада створюється на основі інституту дитячих омбудсменів, які 

відбираються за результатами загальноміського конкурсу. До складу 

ради включаються також представники найбільш активних громадських 

дитячих об’єднань. Склад ради оновлюється щорічно. 

2. Основними завданнями Ради є: 

2.1. Забезпечення прав і свобод дітей відповідно до положень міжнародних 

нормативно-правових актів та чинного законодавства України. 

2.2. Підтримка громадських ініціатив, спрямованих на поліпшення 

становища дітей та підвищення їх ролі у суспільстві, розбудову 

м.Вінниці, як міста, дружнього до дитини. 

2.3. Залучення дітей до законотворчих процесів та становлення 

громадянського суспільства в Україні, підняття дитячої активності. 

2.4. Вивчення, аналіз і прогнозування соціальних, освітніх та культурних 

процесів у дитячому середовищі. 

3. Рада відповідно до покладених на неї завдань: 

3.1.  Вносить пропозиції, спрямовані на поліпшення становища дітей у місті. 

3.2. Бере участь в обговоренні та прийнятті рішень, які стосуються дітей. 

3.3. Налагоджує взаємодію органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування з громадськими організаціями з питань планування і 

проведення роботи з дітьми. 

3.4. Бере участь у підготовці щорічного Звіту про становище дітей у місті. 

3.5. Систематично інформує громадськість, зокрема через засоби масової 

інформації, про свою діяльність. 

4. Рада має право: 

4.1. Запрошувати на свої засідання представників структурних підрозділів 

виконкому Вінницької міської ради, установ, підприємств та організацій, 

що здійснюють реалізацію державної політики у сфері захисту дітей, 

членів громадських організацій. 



 

4.2. Отримувати від органів виконавчої влади офіційну інформацію для 

реалізації своїх завдань. 

4.3. Подавати пропозиції щодо поліпшення становища дітей та захисту їх 

прав. 

4.4. Скликати наради, «круглі столи» з питань, що належать до її 

компетенції. 

4.5. Залучати до своєї роботи ЗМІ, профспілкові, громадські, експертні та 

наукові організації.  

5. Організація діяльності Ради: 

5.1. Основною формою роботи Ради є її засідання, які проводяться не менше 

одного разу на квартал. 

5.2. Раду очолює міський голова. 

5.3. Для організаційного забезпечення своєї роботи, Рада утворює робочий 

орган – секретаріат у складі шести чоловік, а саме: координатор Дитячої 

дорадчої ради, два його заступники, секретар, прес-секретар. 

5.4. Координатор дитячої дорадчої ради:  

- організовує діяльність дитячої ради;  

- скликає і організовує підготовку засідання громадської ради; 

- представляє Раду у взаємовідносинах з органами виконавчої влади, 

об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами 

масової інформації; 

- обирається членами ради строком на два роки. 

5.5. Заступники заміняють координатора на час його відсутності. 

5.6.  Секретар ради здійснює діловодство. 

5.7. Координатор Дитячої дорадчої ради інформує через ЗМІ про діяльність 

Ради. 

5.8.  Голова Ради та її члени працюють на громадських засадах. 

5.9.  Ухвала вважається прийнятою, якщо за неї проголосувало більше 

половини членів Ради. 

5.10. Ухвали Ради оформлюються у вигляді протоколів та мають 

рекомендаційний характер, але є обов’язковими для розгляду 

відповідними органами державної влади та місцевого самоврядування. 

5.11. Організаційні та інші види забезпечення діяльності секретаріату Ради, 

створення необхідних умов для роботи та проведення її засідань 

здійснює міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

 

 

 

 

Секретар міської ради           С. Моргунов 


