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І. Вступ 
 

У період з грудня 2018 року по грудень 2020 року у Вінницькій міській 

територіальній громаді проведено заходи з реалізації ініціативи ЮНІСЕФ 

«Громада, дружня до дітей та молоді».  

З метою проведення самооцінки успішності реалізації даної ініціативи 

розпорядженням міського голови від 15.02.2021 р. №24-р затверджено склад 

робочої групи для проведення внутрішнього оцінювання виконання Плану дій з 

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

територіальній громаді за період 2018-2020 років. До складу робочої групи 

увійшли учні закладів загальної середньої освіти  - члени  Дитячої дорадчої ради, 

представники структурних підрозділів Вінницької міської ради та громадських 

організацій, діяльність яких пов’язана з дітьми та молоддю. 

Самооцінку проведено за критеріями, визначеними у методології 

Представництва ЮНІСЕФ в Україні, а саме: «відповідність», «результативність», 

«ефективність», «вплив», «сталість».  

Робочою групою з проведення самооцінки розроблено індикатори 

успішності  за кожним із 5-ти критеріїв. 

Оцінювання за кожним індикатором здійснювалося за системою: 

2 бали – «Так» / «Досягнуто повністю» 

1 бал – «Частково» / «Досягнуто частково» 

0 балів – «Ні» / «Не виконано». 

Для проведення самооцінки членами робочої групи організовано опитування 

мешканців громади у формі інтерв’ю (лютий 2021 р.) та опитування стейкхолдерів 

реалізації ініціативи (квітень 2021 р.). Узагальнені результати опитувань 

викладено у додатках 1 та 2. 

Окрім того, були використані такі методи оцінювання: аналіз даних 

моніторингу реалізації Плану дій ініціативи, аналіз програмних документів 

міської ради, вивчення окремих практик. 

Результати самооцінки успішності реалізації ініціативи «Громада, дружня 

до дітей та молоді» у Вінницькій МТГ викладено у наступному розділі. 
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ІІ. Результати самооцінки успішності реалізації ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді»  

у Вінницькій МТГ за період 2018-2020 років 
Оцінювання здійснюється за системою: 

2 бали – «Так» / «Досягнуто повністю» 

1 бал – «Частково» / «Досягнуто частково» 

0 балів – «Ні» / «Не виконано» 

 
№ 

з/п 

Критерії Індикатори успішності Метод збору 

інформації 

Відповідальні 

виконавці 

Загальний висновок Оцінка Макс. 

бал 

1. Відповідність 
(яким чином 

реалізація Плану 

дій сприяла 

вирішенню 

проблем дітей та 

молоді? Наскільки 

він відповідав 

потребам громади) 

1.1. Наявність у Плані дій 

заходи, які спрямовані на 

вирішення проблем дітей та 

молоді, визначені в 

аналітичному звіті щодо 

стану забезпечення прав 

дітей та молоді у громаді у  

2018 р. 

Аналіз 

документів 

(Аналітичний 

звіт 2018 р., План 

реалізації 

ініціативи ГДД 

на 2018-2020 рр.) 

Члени Дитячої 

дорадчої ради у 

складі робочої 

групи з 

проведення оцінки 

реалізації 

ініціативи  

У Плані реалізації ініціативи на 

2018-2020 роки передбачені 

заходи, спрямовані на вирішення 

проблем, визначених в 

Аналітичному звіті щодо 

забезпечення прав дітей та молоді 

у м. Вінниця (2018 р.) 

2 2 

1.1. Опис результатів оцінки 

Проблематика, визначена в Аналітичному звіті щодо забезпечення прав дітей та молоді у м. Вінниця (2018 р.): 

- низький рівень доступності до основних послуг та розвиток міської інфраструктури, необхідної для потреб дітей з особливим потребами; 

- безперешкодний доступ дітей та молоді з обмеженими фізичними можливостями до будівель і приміщень освітніх закладів; 

- забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування криміногенна активність неповнолітніх; 

- поширення наркоманії в підлітковому й молодіжному середовищі; 

- безпека дітей у громаді. 

 

На вирішення зазначених проблем у  Плані дій з реалізації ініціативи на 2018-2020 роки передбачено низку заходів, серед 

яких: 

1.1.3.  Класи з інклюзивним навчанням для дітей з особливим освітніми потребами віком від 6 до 18 років у закладах загальної середньої освіти 

створено 

1.1.4.  Інклюзивні групи в закладах дошкільної освіти для дітей віком від 2 до 6 років створено, інклюзивні «play-зони» в них облаштовано  

1.1.10.   Житло для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (в т.ч. осіб з їх числа, яким виповнилось 18 років), придбано 

1.1.11.  Дитячі будинки сімейного типу у місті створено 
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1.1.12. Діти соціально вразливих категорій (які опинилися у складних життєвих обставинах, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського 

піклування, діти із сімей АТО/ООС та внутрішньо переміщених осіб) забезпечені соціальним супроводом 

1.1.15. Для дітей із соціально вразливих категорій віком від 3 до 16 років забезпечено доступ до безоплатного навчання у мистецьких школах 

міста 

1.1.21. Забезпечено доступність до послуг дошкільної освіти для дітей з різних мікрорайонів міста шляхом створення нових місць у закладах 

дошкільної освіти 

1.2.1.  Інклюзивно-ресурсні центри в місті створено (придбано необхідне обладнання, сформовано сучасну матеріально-технічну базу центру, 

здійснено набір спеціалістів) 

1.2.2.  Діти віком від 2 до 18 років отримують комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку 

1.2.5. Для дітей з особливими освітніми потребами віком від 6 до 18 років у закладах загальної середньої освіти корекційно-розвиткові заняття 

проведено 

1.3.2. Мережу шкіл і дитячих садків міста, облаштованих пандусами розширено  

1.3.3.  Для забезпечення комфортних умов перебування у школах дітей з особливими освітніми потребами, навчальні, ресурсні кімнати та 

санвузли адаптовано 

1.3.4.   Для забезпечення мобільності дітей та молоді з інвалідністю, батьків дітей до 3-х років з візками, міський парк громадського транспорту 

модернізовано та розширено 

1.3.5. Для безпечного переміщення по місту дітей та молоді з порушенням зору звукові світлофори на вулицях міста встановлено 

2.1.1.  Інформаційно-просвітницьку кампанію щодо профілактики злочинів та правопорушень серед дітей і молоді віком до 24 років проведено 

2.1.4.  Громадським представництвом уповноважених з прав дітей (дитячими омбудсменами) спільно представниками поліції та ради 

підприємців, рейди з метою виявлення фактів продажу тютюнових, алкогольних виробів неповнолітнім проведено 

2.1.5.  Рейди з метою профілактики дитячої бездоглядності, безпритульності та запобігання правопорушенням серед дітей віком до 18 років 

проведено 

2.1.7.  З метою правового виховання дітей та молоді віком 3-19 років інтерактивні пізнавальні проекти «Підліток у правовому суспільстві», 

«Право для наймолодших», «Клуб правових дебатів», «Безпечне місто»,  «Безпечне літо» (курс прямих ефірів) реалізовано 

2.1.8. Молодіжні акції, спрямовані на запобігання поширення захворювання на ВІЛ/СНІД проведено 

2.2.2. Мережу зовнішніх засобів відеоспостереження в громадських місцях та закладах освіти розширено  

2.3.2. Для підвищення безпеки дітей на пішохідних переходах біля шкіл та дитячих садків, оранжеві дитячі фігури для привертання уваги водіїв 

встановлено 

2.3.3. Біля пішохідних переходів, розташованих поблизу шкіл у години перед початком уроків та після уроків організовано чергування 

відповідальних працівників шкіл міста 

2.4.6. 9-ти ступеневі системи очищення питної води в закладах освіти міста встановлено  

2.5.4. Інформаційний марафон «Здоров’я як стиль життя» в закладах загальної середньої та дошкільної освіти міста серед дітей віком від 4 до 

18 років проведено та інші. 
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№ 

з/п 

Критерії Індикатори успішності Метод збору 

інформації 

Відповідальні 

виконавці 

Загальний висновок Оцінка Макс. 

бал 

1. Відповідність 
(яким чином 

реалізація Плану 

дій сприяла 

вирішенню 

проблем дітей та 

молоді? Наскільки 

він відповідав 

потребам громади) 

1.2. Чи спостерігалась 

позитивна динаміка в 

показниках індикаторів 

виконання заходів, які 

спрямовані на задоволення 

потреб дітей та молоді 

 

Аналіз  

моніторингового 

звіту реалізації 

ініціативи ГДД у 

2018-2020 рр. 

Члени Дитячої 

дорадчої ради у 

складі робочої 

групи з 

проведення оцінки 

реалізації 

ініціативи 

Встановлено, що більшість 

показників індикаторів виконання 

заходів Плану є позитивною, проте 

в наявності і індикатори з 

негативною динамікою, що 

свідчить про часткову 

відповідність Плану дій потребам 

дітей та молоді у громаді 

1 2 

1.2. Опис результатів оцінки 
 

Вибірковий перелік індикаторів з позитивною динамікою 
 

 Ціль 1. Кожна дитина та молода людина відчуває визнання, повагу та справедливе ставлення у своїй громаді 

Індикатор 2018 рік 2020 рік Індикатор 2018 рік 2020 рік 

   Частка дітей з особливими освітніми 

потребами, охоплених соціальними послугами  

від загальної кількості дітей з інвалідністю,% 

За видами послуг: 

 - освітні; 

 - медичні; 

 - соціально-реабілітаційні, корекційно-

розвиткові 

 

 

 

 

96 

100 

78 

 

 

 

 

 

100         

 100  

 87 

Кількість створених інклюзивно-ресурсних 

центрів (ІРЦ) у місті, одиниць 

1 2  

Кількість (частка) дітей віком від 6 до 18 років, 

охоплених інклюзивним навчанням в школах, 

від загальної кількості дітей шкільного віку з 

особливими освітніми потребами, осіб (%) 

 

73 (15%) 

 

188 (29%) 

 

Кількість дітей з ООП, для яких в ІРЦ 

проведено комплексну психолого-педагогічну 

оцінку розвитку дитини 

159 645 

Кількість (частка дітей, охоплених 

інклюзивним навчанням у групах закладів 

дошкільної освіти, від загальної кількості дітей 

дошкільного віку з особливими освітніми 

потребами віком від 2 до 6 років,% 

 

39 (4,4%) 

 

69 (8%) 

 

Кількість проведених корекційно-розвиткових 

занять, годин 

318 2710 

 Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа, які 

отримали житло у звітному періоді, осіб 

5 15 Кількість (частка) шкіл та дитячих садків, 

облаштованих пандусами, од (%) 

За видами закладів: 

 - школи; 

 -дитячі садки 

 

32 (36%) 

   

 18 (50%) 

 14 (26%) 

 

50 (49%) 

   

 25 (59%) 

 25 (41%) 
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Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, влаштованих на 

виховання у дитячі будинки сімейного типу, 

осіб 

- 6 Кількість шкіл з наявними адаптованими 

приміщеннями для дітей з обмеженою 

мобільністю та особливими потребами, одиниць 

За видами приміщень: 

 - навчальні кімнати; 

 - ресурсні кімнати 

 - санвузли 

 

 

 

 

15 

 5 

 5 

 

 

 

 

30 

 15 

 10 

Кількість дітей соціально вразливих категорій 

щодо яких здійснено соціальний супровід 

працівниками МЦСС, осіб 

262 319 Кількість муніципальних низькополих 

автобусів, тролейбусів, пристосованих для 

користування людей на візках, одиниць 

За видами транспорту: 

 - автобуси; 

 - тролейбуси 

 

 

 

 

66 

45 

 

 

 

 

67 

 51 

Кількість дітей, які навчаються в мистецьких 

школах безоплатно, осіб 

550 603 Кількість встановлених пристроїв звукового 

супроводу пішохідної фази за звітний період, 

одиниць 

115 156 

Кількість нових місць у закладах дошкільної 

освіти, створених у звітному періоді, одиниць 

225 538    

Кількість дітей дошкільного віку на 100  місць 

у закладах дошкільної освіти, осіб 

159 144    

 

 Ціль 2. Кожна дитина та молода людина живе в безпечному та чистому середовищі 

Індикатор 2018 рік 2020 рік Індикатор 2018 рік 2020 рік 
 Кількість дітей, які вчинили 

правопорушення в розрахунку на 1000 

дітей, осіб 

5,3 

 

 

4,6 

 

Частка дітей та молодих людей (13-17 

років) та їх батьків, які вважають дорогу до 

школи (зі школи) безпечною, % 

74% 76% 

Кількість дітей, які стали жертвами 

правопорушень на 1000 дітей, осіб 

1 0,8 Кількість небезпечних ділянок доріг, 

облаштованих попереджувальними знаками 

у вигляді фігур оранжевих хлопчиків, 

одиниць  

17 

 

24 

 

Частка зафіксованих порушень продажу 

неповнолітнім заборонених товарів від 

кількості перевірених торгових точок, % 

43% 

 

38% 

 

Кількість закладів, в яких встановлено 

системи очищення води, одиниць  

51 

 
91 

 

Кількість відеокамер, встановлених у 

щколах, дитячих садках та позашкільних 

закладах, одиниць  

91 

 
192 

 
Кількість шкіл, у яких запроваджено 

роздільний збір сміття, одиниць 
6 36 

Частка дітей, які вказали на те, що 

потерпали від фізичного або 

психологічного насилля однолітків або 

вчителів у школах, % 

18% 11% Кількість шкіл, територію яких було 

озеленено в рамках акції, одиниць 

10 22 
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 Ціль 3. Кожна дитина та молода людина має право насолоджуватися життям в сім’ї, іграми та відпочинком  

Індикатор 2018 рік 2020 рік Індикатор 2018 рік 2020 рік 
 Частка дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які виховуються 

у сімейних формах виховання, 

усиновлених % 

91% 

 

 

94,5% 

 

Кількість встановлених спортивних ядер, 

одиниць 

7 

 
10 

 

Кількість дітей з громади, які виховуються 

в закладах інституційного догляду, в тому 

числі розташованих за межами громади 

65 48 Частка дітей і батьків, які вказали на те, що 

поруч з будинком є місце з обладнаним 

майданчиком, де діти можуть гратися, 

займатися фізичними вправами, % 

72% 

 

80% 

 

Кількість збудованих, реконструйованих 

та капітально відремонтованих дитячих та 

спортивних майданчиків у звітному 

періоді, одиниць 

8 15 Частка дітей і батьків, які вказали на те, що 

в районі будинку (на відстані не більше 15 

хвилин пішої доступності) є місця, де діти 

можуть перебувати в контакті з природою 

(сквери, парки),% 

71% 

 
83% 

 

Частка закладів загальної середньої та 

дошкільної освіти, на базі яких встановлено 

та оновлено спортивні та ігрові 

майданчики, % 

69% 85% 

 
   

 

Вибірковий перелік індикаторів з негативною динамікою 
 

Індикатор 2018 рік 2020 рік Індикатор 2018 рік 2020 рік 
 Частка дітей (6-17), які відпочивали 

більше ніж 1 тиждень протягом року поза 

межами свого міста (відвідували дитячий 

табір, відпочивали із батьками тощо),% 

77% 

 

 

69% 

 

Частка сімей, виведених з-під соціального 

супроводу з позитивним результатом - 

подолання СЖО,% 

23% 

 
17% 

 

Частка дітей та молоді, які займаються 

спортом щонайменше 1 раз в тиждень (не 

враховуючи шкільні заняття 

фізкультури),% 

77% 72% Рівень задоволення дітей (8-12), дітей (13-

17) та батьків дітей шкільного віку (6-12) 

якістю загальної середньої освіти 

86% 

 

72% 

 

Частка дітей, які відвідували культурний 

захід (виставу, цирк, концерт, виставку 

тощо) протягом останніх 12 місяців,% 

78% 61% Частка дітей і батьків, які вказали на те, що 

в районі будинку (на відстані не більше 15 

хвилин пішої доступності) є місця, де діти 

можуть перебувати в контакті з природою 

(сквери, парки),% 

71% 

 
83% 
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Рівень задоволення дітей (6-17) та батьків 

якістю організації відпочинку та дозвілля 

для дітей та молоді в громаді,% 

72% 64% 

 

Частка батьків дітей до 3 років, які 

вважають, що: 

(І) у громаді забезпечено безперешкодний 

доступ із дитячими візочками до 

громадських будівель,%   

(ІІ)транспортна система є «дружньою» до 

батьків із дитячими візочками,% 

 

 

65% 

 

 

74% 

 

 

61% 

 

 

60% 
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№ 

з/п 

Критерії Індикатори успішності Метод збору 

інформації 

Відповідальні 

виконавці 

Загальний висновок Оцінка Макс. 

бал 

1. Відповідність 
(яким чином 

реалізація Плану 

дій сприяла 

вирішенню 

проблем дітей та 

молоді? Наскільки 

він відповідав 

потребам громади) 

1.3. Чи був прогрес у 

вирішення проблем дітей та 

молоді за звітний період за 

оцінкою мешканців 

громади  

Інтерв’ю з 

мешканцями 

громади (лютий 

2021р.) 

Робоча група з 

проведення оцінки 

реалізації 

ініціативи 

За результатами інтерв’ю 

мешканці оцінюють прогрес у 

вирішенні проблем дітей та молоді 

у громаді наступним чином: 

- зменшення проявів 

дискримінації дітей та 

молоді…………………………… 

- налагодження підтримки дітей та 

молодих людей, постраждалих 

від різних форм дискримінації ... 

- підвищення рівня безпеки життя 

дітей та молоді…………………. 

- підвищення рівня комфортності 

життя дітей та молоді у громаді..  

 

8 
 

 

 
 

 
2 

 

 
 

2 

 
2 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

1.3. Опис результатів оцінки  
 

Витяг з результатів інтерв’ю мешканців громади  (додаток 1) 

 
№ 

питання 
Питання Кількість 

респондентів 

Макс. 

 бал 

Сума балів 

респондентів 

 (% від макс. балу) 

Оцінка 

70%-100% від максимального балу – 2 

40%-69,9% від максимального балу –1 

0%-39,9% від максимального балу – 0 
Питання 6. За останні 3 роки проявів 

дискримінації дітей та молоді за 

будь-якою ознакою стало менше 

360 

 

1800 

 

1337 (74%) 

 

2 

Питання 7. У громаді налагоджена підтримка 

дітей та молодих людей, 

постраждалих від різних форм 

дискримінації 

360 

 

1800 

 

1389 (77%) 

 

2 

Питання 8. За останні роки життя дітей та 

молоді у громаді стало безпечнішим 
360 

 

1800 

 

1569 (87%) 

 

2 

Питання 9. За останні роки у громаді життя 

дітей та молоді стало більш 

комфортним 

360 

 

1800 

 

1482 (82%) 

 

2 

Сума балів 8 
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№ 

з/п 

Критерії Індикатори успішності Метод збору 

інформації 

Відповідальні 

виконавці 

Загальний висновок Оцінка Макс. 

бал 

1. Відповідність 
(яким чином 

реалізація Плану 

дій сприяла 

вирішенню 

проблем дітей та 

молоді? Наскільки 

він відповідав 

потребам громади) 

1.4. Чи були залучені діти 

та молодь до впровадження 

ініціативи  

1) Аналіз 

результатів 

моніторингового 

звіту реалізації 

ініціативи ГДД у 

2018-2020 рр. 

2) Інтерв’ю з 

мешканцями 

громади  

(лютий 2021р.) 

Робоча група з 

проведення оцінки 

реалізації 

ініціативи 

Оцінку участі дітей та молоді до 

ініціативи здійснено на підставі:  

 

1) даних Переліку обов’язкових 

індикаторів становища дітей та 

молоді у Вінницькій міській 

територіальній громаді станом 

на 01.01.2021 р. В усіх 

показниках досягнуто 

очікуваного кінцевого значення 

2) результатів інтерв’ю з 

мешканцями громади 

 

25 

 
 

20 

 

 

 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

1.4. Опис результатів оцінки 
 

1) Витяг  з Переліку обов’язкових індикаторів становища дітей та молоді у Вінницькій міській територіальній громаді 

 (станом на 01.01.2021) 
 

 Назва показника Початкове 

значення 

Значення на 

01.01.2021 

Очікуване 

кінцеве 

значення 

Оцінка 

2.1 Частка дітей (13-17) і батьків, які вказали на те, що вони 

отримували інформацію про те, які рішення щодо дітей приймалися 

в громаді протягом останніх 12 місяців, % 

66% 68% 
 

 

68% 2 

2.2 Частка дітей та молоді, які знають про можливість участі у 

громадському житті громади,% 

54% 67% 

 

60% 2 

2.3 В громаді існує механізм інформування дітей та батьків про 

рішення громади, які їх стосуються, так/ні 

Так Так Так 2 

2.4 В громаді створений дитячий  та / або молодіжний дорадчо-

консультативний орган із власним Статутом, що передбачає 

можливість впливати на рішення у молодіжній політиці, щодо 

інфраструктури для молоді та розподілу бюджету на заходи, що 

стосуються дітей та молоді, так/ні 

Так Так Так 2 

2.5 Частка учасників дитячого та / або молодіжного дорадчо-

консультативного органу, які вважають, що їхню думку враховують 

при прийнятті рішень у громаді,% 

86%  95% 

 

92% 2 
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2.6 Кількість рішень громади, які ініціювали або на які вплинули дитячі 

чи молодіжні дорадчо-консультативні органи, од. 

3 8 6 2 

2.7 У громаді передбачено механізм фінансової підтримки молодіжних 

проектів та/або діяльності молодіжних організацій (наприклад, 

бюджети участі, конкурси проектів, малі гранти та ін.); у плануванні 

та здійсненні цих ініціатив беруть участь молоді люди (віком 10-24 

роки), так/ні 

Так  

(вік від 16 років) 

Так (вік від 10 

років) 

Так 

(вік від 10 

років) 

2 

2.8 У громаді є програма реалізації молодіжної політики на місцевому 

рівні, яка базується на результатах аналізу проблем молоді, так/ні 

Так Так Так 2 

2.9 Кількість дитячих та молодіжних проектів / ініціатив, які отримали 

фінансування від громади, од. 

2 36 10 2 

2.10 Рівень задоволення дітей 13-17 років власною участю в 

громадському житті та прийнятті рішень, а також ступінь 

задоволення батьків залученням їх в обговорення питань, які 

стосуються інтересів дітей 

66% 70% 
 

70% 2 

Сума балів 20 
 

2) Витяг з результатів інтерв’ю мешканців громади (додаток 1) 
 

№ 

питання 
Питання Кількість 

респондентів 

Максимальний 

бал 

Сума балів 

респондентів 

 (% від макс. балу) 

Оцінка 

70%-100% від максимального балу – 2 

40%-69,9% від максимального балу –1 

0%-39,9% від максимального балу – 0 
Питання 10. Діти та молодь у нашій громаді 

мають право брати участь у 

прийнятті рішень на рівні 

навчального закладу, громади 

360 

 

1800 

 

1447 (80%) 

 

2 

Питання 11. Діти та молодь нашої громади 

мають можливість на рівні з 

дорослими звернутись до 

адміністрації закладів, місцевої 

влади з питаннями, пропозиціями 

260 1300 944 (73%) 

 

1 

Питання 12. Діти та молодь відчувають повагу 

та справедливе ставлення у 

громаді 

260 1300 1024 (79%) 

 

2 

Сума балів 5 
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№ 

з/п 

Критерії Індикатори успішності Метод збору 

інформації 

Відповідальні 

виконавці 

Загальний висновок Оцінка Макс. 

бал 

1. Відповідність 
(яким чином 

реалізація Плану 

дій сприяла 

вирішенню 

проблем дітей та 

молоді? Наскільки 

він відповідав 

потребам громади) 

1.5. Чи дотримано 

принципи недискримінації 

дітей та молоді за різними 

ознаками при реалізації 

ініціативи 

1) Аналіз 

нормативних 

документів, 

звітної 

документації 

міської ради  

2) Інтерв’ю з 

мешканцями 

громади  

(лютий 2021р.) 

3) Проведення 

самооцінки 

стейкхолдерів 

Робоча група з 

проведення оцінки 

реалізації 

ініціативи 

Оцінку дотримання принципів 

недискримінації дітей та молоді у 

ході реалізації ініціативи здійснено 

на підставі різних джерел 

інформації:  

1) Аналіз нормативних 

документів, звітної 

документації міської ради  

2) Результати інтерв’ю з 

мешканцями громади (лютий 

2021р.) 

 

21  

 

 
 

 

16 

 
 

 
 

8 

 
 
 

 

32 

1.5 Опис результатів оцінки 
 

1) Аналіз нормативних документів, звітної документації ВМР застосовано для оцінювання роботи з таких питань: 
 

№ 

з/п 

Питання Стан виконання  Оцінка 

1 Чи були діти або групи дітей, щодо 

яких існує ризик дискримінації, 

визначені під час проведення 

ситуаційного аналізу? 

В Аналітичному звіті «Про стан забезпечення прав дітей та молоді» (2018 р.)  

серед проблемних питань визначено: 

- забезпечення прав на освітні, соціально-реабілітаційні, корекційно-

розвиваючі послуги дітей з особливими освітніми проблемами; 

- забезпечення доступності до будівель закладів для дітей та молоді з 

обмеженої мобільністю; 

- захист законних прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей у складних життєвих обставинах 

Проте не визначено такі групи, щодо яких існує ризик дискримінації: діти 

– представники національних меншин, діти, які проживають у віддалених 

мікрорайонах громади. 

1 

2. Чи є в громаді стратегія, програми 

або інші нормативні документи, 

які враховувати різноманітність 

дітей та рівний підхід до всіх та 

недопущення дискримінації? 

Принципи недискримінації дітей та підлітків та заходи з її подолання 

задекларовані у наступних документах Вінницької міської ради: 

 Стратегія розвитку «Вінниця – 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 
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 Міська програма «Вінницька громада, дружня до дітей» на період 2014-

2020 років  

 План реалізації ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді» у 

Вінницькій міській ОТГ на 2018-2020 роки (рішення міської ради від  

31.11.2018 №1437 зі змінами) 

 Програма соціального захисту сімей з дітьми, які опинились у складних 

життєвих обставинах, та дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, у Вінницькій міській територіальній громаді на 2016-2021 

роки» зі змінами (рішення Вінницької міської ради від 28.10.2016 року 

№460 

 Комплексна програма «Основні напрямки соціальної політики 

Вінницької міської територіальної громади на 2015-2021 роки» зі 

змінами (рішення міської ради від 26.12.2014 року №1944)   

 Комплексна правоохоронна програма на 2019-2021 роки (рішення міської 

ради від  22.02.2019 №1563) 

 Програма «Місто молодих» на 2015-2020 рок (рішення міської ради від  

22.02.2019 №1563)   

3. Чи є в Плані дій з реалізації 

ініціативи антидискримінаційні 

заходи 

У Плані реалізації ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді» у 

Вінницькій міській ОТГ на 2018-2020 роки антидискримінаційні заходи в 

наявності. 

Завдання 1.1. Плану містить 22 заходи, що спрямовані на забезпечення 

справедливого ставлення до дітей та молоді, рівного доступу до соціальних 

послуг. Серед запланованих заходів: 

- забезпечення доступності освітніх послуг для дітей з особливими освітніми 

потребами  у закладах загальної середньої та дошкільної освіти; 

- організація безоплатного харчування для дітей різних соціально вразливих 

категорій у школах та дитячих садках; 

- забезпечення шкільною та спортивною формами дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей загиблих в АТО/ООС; 

- безкоштовне навчання у мистецьких школах для дітей соціально вразливих 

категорій; 

- організація спортивних та розважальних заходів  для дітей різних категорій 

- просвітницькі акції, фестивалі на підтримку дітей з аутизмом, які потрапили 

у складні життєві обставини, з багатодітних родин, представників 

національних меншин; 

- корекційні та соціально-реабілітаційні послуги у комунальному закладі 

«Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з 

функціональними обмеженнями «Гармонія» та інші. 

2 

4. Чи визначені в громаді методи 

збору інформації про реалізацію 

Питання забезпечення прав дітей вивчалось в рамках підготовки щорічного 

звіту про виконання Програми «Вінницька громада, дружня до дітей» на 
1 
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прав дітей та ризику 

дискримінації? 

період 2014-2020 років, та опитування дітей, молоді та батьків в рамках 

моніторингу реалізації ініціативи. 

Окремо інформація щодо ризиків дискримінації дітей та молоді не збиралась 

5. Які заходи були прийняті 

місцевою владою для просування 

рівності і викорінення 

дискримінації: 

1) на адміністративному і 

структурному рівнях? 

2) в дитячому середовищі і в 

послугах, що надаються дітям? 

3) у відношенні і діях широких 

верств населення громади 

1) Заходи на адміністративному і структурному рівнях: 

- розроблення Інтеркультурної стратегії м. Вінниці (https://cutt.ly/yx0RTK5 );  

- затвердження Програми «Громада за рівність» щодо забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2023 року» (рішення 

міської ради від 22.02.2019 р. №1567); 

2) Заходи в дитячому середовищі і в послугах, що надаються дітям: 

- розширення мережі закладів освіти, облаштованих пандусами;  

- збільшення кількості адаптованих та облаштованих ресурсних кімнат, 

санвузлів у закладах освіти для дітей з особливими потребами; 

- розширення мережі звукових світлофорів для безпеки на дорозі для дітей та 

молоді з вадами зору; 

- встановлення попереджувальних знаків у вигляді фігур оранжевих 

хлопчиків для підвищення рівня безпеки дітей на переходах біля навчальних 

закладів; 

- робота Клініки, дружньої до дітей. 

3) Заходи для просування рівності і викорінення дискримінації у 

відношенні і діях широких верств населення громади: 

- залучення мешканців громади до участі та голосування за проєкти конкурсу 

«Бюджет громадських ініціатив», які спрямовані на покращення життя дітей 

та молоді у громаді; 

- інформаційно-просвітницькі заходи серед батьківської громадськості щодо 

протидії усіх форм насильства над дітьми. 

2 

6. Чи працює муніципалітет проти 

дискримінації у співпраці з 

громадянським суспільством? 

Приклади співпраці з громадянським суспільством у боротьбі з 

дискримінацією дітей та молоді: 

 25.11.2020 р. підписано Меморандум про співпрацю з ГО «Справа 

Кольпінга в Україні», що передбачає підтримку у реалізації низки заходів 

та проєктів з дітьми та молоддю з особливими освітніми потребами. У 2020 

році реалізовано спільний проєкт по розробці і випуску 500 екземплярів 

посібника «Доступна математика. Дочисловий період» для дітей з 

особливими освітніми потребами, які навчаються в перших інклюзивних 

класах закладів загальної середньої освіти Вінницької міської громади. 

 Восени 2020 року у співпраці з ГО «ДІА-ДІТИ» реалізовано проєкт 

«Підтримка діа-молоді», мета якого – підвищення рівня обізнаності 

мешканців громади щодо особливостей життя дітей та молодих людей, 

хворих на діабет, та розширення знань щодо надання допомоги таким 

хворим в екстрених ситуаціях. 

2 

https://cutt.ly/yx0RTK5
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 Вінницька міська рада тісно співпрацює з ГО «Гармонія», за ініціативою 

якої у 2007 році створено Міський центр соціально-психологічної 

реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Гармонія», 

що фінансується з бюджету громади. 

 Фонд громади «Подільська громада» спільно із ГО "Вінницький Бізнес 

Клуб”, за підтримки ІСАР Єднання запровадив стипендіальну програму,  - 

це грант, який має на меті підтримувати й розвивати талановитих дітей та 

молодь, шляхом надання коштів для оплати навчання, участь у розвиваючих 

курсах, гуртках чи придбання необхідного обладнання. 

7. Чи існують загальноприйняті 

процедури для втручання в разі 

дискримінації 

У випадку виявлення дискримінації дітей представниками влади, закладів 

освіти, соціальних служб та поліції вживаються відповідно до діючих 

Порядків реагування, затверджених у нормативних актах: 

- Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»; 

- Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству (лист 

МОН України від 18.05.2018  № 1/11-5480); 

- Наказ МОН України від 28.12.2019  № 1646 «Деякі питання реагування 

на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного 

впливу в закладах освіти» тощо 

2 

8. Чи надається дитині, яка піддалася 

дискримінації, підтримка в її 

захисті або її права? 

Підтримка та захист прав дітей здійснюється  в рамках : 

- роботи комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Вінницької міської ради; 

- психолого-педагогічного супроводу дітей у закладах загальної середньої 

та дошкільної освіти; 

- соціального супроводу дітей та сімей з дітьми. 

2 

9. Чи збирається інформація про 

дискримінацію, з якою стикаються 

діти та молодь систематично 

Інформація про дискримінацію систематично не збирається. 0 

10. Чи здійснюється регулярна оцінка 

заходів по боротьбі з 

дискримінацією та їх 

ефективність? 

Окремо оцінка заходів по боротьбі з дискримінацією не здійснюється, 

вибіркове оцінювання проводиться в рамках підготовки щорічних звітів про 

виконання програм, планів 

1 

11. Чи були заходи по боротьбі з 

дискримінацією оцінені дітьми 

Окремо оцінка дітьми заходів по боротьбі з дискримінацією не здійснюється. 

У грудні 2020 року діти у складі фокус-груп провели аналіз заходів Плану з 

реалізації ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді», у якому є також 

антидискримінаційні заходи  

1 

 Сума балів 16 
 

 

 



17 
 

2) Витяг з результатів інтерв’ю мешканців громади (додаток 1) 
 

№ 

питання 
Питання Кількість 

респондентів 

Макс. 

бал 

Сума балів 

респондентів 

 (% від макс. балу) 

Оцінка 

75%-100% від максимального балу – 2 

40%-74,9% від максимального балу –1 

0%-39,9% від максимального балу – 0 
Питання 1. Проблема дискримінації дітей та 

молоді за національністю / мовною 

ознакою не є актуальною для Вінниці 

360 

 

1800 

 

1309 (73%) 

 

1 

 

Питання 2. Проблема дискримінації дітей та 

молоді за станом здоров’я / 

інвалідністю не є актуальною для 

Вінниці 

360 

 

1800 

 

1247 (69%) 

 

1 

Питання 3. Проблема дискримінації дітей та 

молоді за статтю не є актуальною для 

Вінниці 

360 

 

1800 

 

1295 (72%) 

 

1 

Питання 4. Проблема дискримінації дітей та 

молоді за майновим станом не є 

актуальною для Вінниці 

360 

 

1800 

 

1090 (61%) 

 

1 

Питання 5 . Проблема дискримінації дітей та 

молоді за релігійними переконаннями/ 

політичними поглядами не є 

актуальною для Вінниці 

360 

 

1800 

 

1284 (71%) 

 

1 

Сума балів 5 
  

№ 

з/п 

Критерії Індикатори успішності Метод збору 

інформації 

Відповідальні 

виконавці 

Загальний висновок Оцінка Макс. 

бал 

1. Відповідність 
(яким чином 

реалізація Плану 

дій сприяла 

вирішенню 

проблем дітей та 

молоді? Наскільки 

він відповідав 

потребам громади) 

1.6. Результати оцінки 

стейкхолдерів 

Аналіз 

результатів 

оцінки 

стейкхолдерів 

Робоча група з 

проведення оцінки 

реалізації 

ініціативи 

За результатами опитування 

стейкхолдерів сума оцінок  

успішності реалізації ініціативи 

«Громада, дружня до дітей та 

молоді» у Вінницькій МТГ за 

період 2018-2020 років складає 29 

балів із 30 можливих. 

29 30 

1.6. Опис результатів оцінки 
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Витяг з результатів опитування стейкхолдерів (додаток 2) 
 

№ 

з/п 
Індикатор успішності 

Максимальний 

бал 

Сума балів 
респондентів 

(% від макс. 

балу) 

Оцінка 
75%-100% від максимального балу – 2 

40%-74,9% від максимального балу –  1 

0%-39,9% від максимального балу – 0 

1. Відповідність (яким чином реалізація Плану дій із впровадження 

ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді» сприяла 

вирішенню проблем дітей та молоді? Наскільки він відповідав 

потребам громади) 

- - 
(Загальна оцінка за критерієм 1)  

29 

1.1 Реалізація Плану дій із впровадження ініціативи «Громада, дружня до 

дітей та молоді» у Вінницькій МТГ у 2018-2020 роках сприяла 

підвищенню рівня комфортності проживання дітей та молоді у громаді 

70 66 (94%) 2 

1.2 Реалізація Плану дій із впровадження ініціативи «Громада, дружня до 

дітей та молоді» у Вінницькій МТГ у 2018-2020 роках сприяла 

підвищенню рівня безпеки проживання дітей та молоді у громаді 

70 65 (93%) 2 

1.3 Проблема дискримінації дітей та молоді за національністю / мовною 

ознакою не є актуальною для Вінниці 
70 61 (87%) 2 

1.4 Проблема дискримінації дітей та молоді за станом здоров’я / 

інвалідністю не є актуальною для Вінниці 
70 58 (83%) 2 

1.5 Проблема дискримінації дітей та молоді за статтю не є актуальною для 

Вінниці 
70 62 (88%) 2 

1.6 Проблема дискримінації дітей та молоді за майновим станом не є 

актуальною для Вінниці 
70 51 (73%) 1 

1.7 Проблема дискримінації дітей та молоді за релігійними переконаннями/ 

політичними поглядами не є актуальною для Вінниці 
70 59 (84%) 2 

1.8 За останні 3 роки проявів дискримінації дітей та молоді за будь-якою 

ознакою стало менше 
70 58 (83%) 2 

1.9 У громаді налагоджена підтримка дітей та молодих людей, 

постраждалих від різних форм дискримінації  
70 61 (87%) 2 

1.10 Діти та молодь мають право брати участь у прийнятті рішень на рівні 

навчального закладу, громади  
70 64 (91%) 2 

1.11 Діти та молодь мають можливість на рівні з дорослими звернутись до 

адміністрації закладів, місцевої влади з питаннями, пропозиціями  
70 62 (88%) 2 

1.12 Працівники структурних підрозділів, які працюють з дітьми, 

поінформовані з питань дискримінації дітей та молоді 
70 66 (94%) 2 

1.13 У повсякденному житті на принципах рівності будується комунікація: 

- між дорослими та дітьми; 
70 56 (80%) 2 

- між дітьми; 70 60 (86%) 2 
- в молодіжному середовищі 70 60 (86%) 2 
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№ 

з/п 

Критерії Індикатори успішності Метод збору 

інформації 

Відповідальні 

виконавці 

Загальний висновок Оцінка Макс. 

бал 

2. Результативність 
(наскільки План дій 

забезпечив 

досягнення 

визначених 

показників 

результативності) 

2.1. Частка  показників 

індикаторів, визначених у 

Плані моніторингу 

реалізації ініціативи, які 

досягнуто повністю та 

перевиконано 

Аналіз  

моніторингового 

звіту реалізації 

ініціативи ГДД 

на 2018-2020 рр. 

Члени Дитячої 

дорадчої ради у 

складі робочої 

групи з 

проведення оцінки 

реалізації 

ініціативи 

Загальний відсоток досягнутих 

повністю та перевиконаних 

показників Плану моніторингу 

складає 76%, прогресу досягнуто у 

93% показників 

18 22 

2.1. Опис результатів оцінки 
 

Результати аналізу досягнення запланованих показників індикаторів,  

визначених у Плані моніторингу реалізації ініціативи 
 

№ з/п Завдання Частка 

досягнутих 

показників, 

% 

Оцінка 
75%-100% від максимального балу – 2 

40%-74,9% від максимального балу –  1 

0%-39,9% від максимального балу – 0 
Ціль 1.  Кожна дитина та молода людина відчуває визнання, повагу та справедливе ставлення 

1.1. Діти та молодь міста мають рівний доступ до соціальних послуг незалежно від етнічного 

походження, релігії, доходів, статі, здібностей чи життєвої ситуації 
  73% 1 

1.2. Діти та молодь віком до 24 років з особливими освітнім потребами отримують якісні 

корекційні та соціально-реабілітаційні послуги 
82% 2 

1.3. Забезпечено архітектурну доступність до установ, навчальних закладів. Створено 

інклюзивний простір у громаді 
78% 2 

Ціль 2 . Кожна дитина та молода людина живе в безпечному та чистому середовищі 
2.1. Діти та молодь до 24 років отримують інформацію про наслідки негативних проявів та 

правопорушень 
83% 2 

2.2. Діти та молодь відчувають себе у безпеці під час навчання в закладах освіти та вдома 77% 2 
2.3. Діти та молодь відчувають себе безпечно на дорогах міста 60% 1 
2.4. Діти та молодь міста проживають в безпечному екологічному середовищі 73% 1 
2.5. Діти та батьки обізнані з питань профілактики захворюваності дітей 75% 2 

Ціль 3 . Кожна дитина та молода людина має право насолоджуватися життям в сім’ї, іграми та відпочинком 

3.1. Діти та молодь обізнані з питань відповідального батьківства та важливості сімейних 

цінностей 
58% 1 

3.2. Діти та підлітки віком до 18 років мають право та забезпечені оздоровленням і 

відпочинком 
100% 2 

3.3. Діти та молодь мають можливість вільно відпочивати, насолоджуватись дозвіллям, 

займатися спортом та навчатись мистецтву 
79% 2 

Всього: 18 
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№ 

з/п 

Критерії Індикатори успішності Метод збору 

інформації 

Відповідальні 

виконавці 

Загальний висновок Оцінка Макс. 

бал 

2. Результативність 
(наскільки План дій 

забезпечив 

досягнення 

визначених 

показників 

результативності) 

2.2. Частка  показників 

обов’язкових індикаторів, 

що застосовуються 

ЮНІСЕФ для оцінки 

прогресу становища дітей 

та молоді в громаді, які 

досягнуто повністю та 

перевиконано 

Аналіз  

показників 

обов’язкових 

індикаторів за 

2018-2020 рр. 

Члени Дитячої 

дорадчої ради у 

складі робочої 

групи з 

проведення оцінки 

реалізації 

ініціативи 

Загальний відсоток показників із 

Переліку обов’язкових 

індикаторів, що застосовуються 

ЮНІСЕФ для оцінки прогресу 

становища дітей та молоді в 

громаді, які досягнуто повністю та 

перевиконано складає 64%, 

прогресу досягнуто у 76% 

показників 

7 10 

2.2. Опис результатів оцінки 
 

Результати аналізу досягнення запланованих показників обов’язкових індикаторів,  

що застосовуються ЮНІСЕФ для оцінки прогресу становища дітей та молоді в громаді 
 

№  

з/п 
Завдання Частка 

досягнутих 

показників,  

% 

Оцінка 
75%-100% від максимального балу – 2 

40%-74,9% від максимального балу –  1 

0%-39,9% від максимального балу – 0 

1. Ціль 1.  Кожна дитина та молода людина відчуває визнання, повагу та 

справедливе ставлення 
82% 2 

2. Ціль 2. Кожна дитина та молода людина має право, щоб їхній голос, 

потреби та пріоритети були почуті та враховані в нормативних актах, 

політиці та програмах громади 

100% 2 

3. Ціль 3. Кожна дитина та молода людина має право на доступ до якісних 

послуг (освітніх, медичних, соціальних) 
54% 1 

4. Ціль 4. Кожна дитина та молода людина живе в безпечному та чистому 

середовищі 
75% 2 

5. Ціль 5. Кожна дитина та молода людина має право насолоджуватися 

життям в сім’ї, іграми та відпочинком 
27% 0 

Всього: 7 
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№ 

з/п 

Критерії Індикатори успішності Метод збору 

інформації 

Відповідальні 

виконавці 

Загальний висновок Оцінка Макс. 

бал 

2. Результативність 
(наскільки План дій 

забезпечив досягнення 

визначених показників 

результативності) 

2.3. Наявність успішних 

практик, які спрямовані на 

покращення життя дітей та 

молоді 

Аналіз  матеріалів 

у ЗМІ, звітних 

матеріалів 

структурних 

підрозділів ВМР 

Робоча група з 

проведення оцінки 

реалізації 

ініціативи 

У звітному періоді реалізовано 

успішні практики які спрямовані 

на покращення життя дітей та 

молоді. 

2 2 

2.3. Опис результатів оцінки 
За час реалізації ініціативи у Вінницькій громаді збудовано та відкрито нову школу, відділення постнатальної реабілітації та другого етапу 

виходжування передчасно народжених дітей у міському Центрі матері та дитини, значно покращено спортивну інфраструктуру: побудовано 3 

спортивних ядра, 10 спортивних майданчиків на території громади, встановлено та оновлено 20 спортивних та ігрових майданчиків у закладах 

загальної середньої та дошкільної освіти, відкрито новий комплексний заклад позашкільної освіти Центр розвитку «Origami». 

З метою розвитку дитячої та молодіжної партисипації у 2019 році запроваджено два конкурси «Бюджет шкільних проєктів» та конкурс 

учнівських екологічних ініціатив «Ековектор», які створюють для школярів громади можливість пропонувати та реалізовувати свої ідеї щодо 

розвитку закладів, у яких навчаються, та всієї громади. 

Важливими досягненнями Вінницької громади є перемоги у першому Міжнародному конкурсі кращих практик для натхнення спільноти 

громад, дружніх до дітей і молоді - 2019 (Child Friendly Cities Inspire Awards 2019), який організовано Дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ, та 

Всеукраїнському конкурсі «Кращі практики місцевого самоврядування 2020» в номінації «Влада та громада: інформування, діалог, участь»  з 

проєктом «Партисипація молоді для вирішення екологічних проблем» (2020 р.). 

2. Результативність 
(наскільки План дій 

забезпечив досягнення 

визначених показників 

результативності) 

2.4. Результати оцінки 

стейкхолдерів 

Аналіз 

результатів 

оцінки 

стейкхолдерів 

Робоча група з 

проведення оцінки 

реалізації 

ініціативи 

За результатами опитування 

стейкхолдерів сума оцінок  успішності 

реалізації ініціативи «Громада, дружня 

до дітей та молоді» у Вінницькій МТГ 

за період 2018-2020 років складає 4 

бали із 4 можливих. 

4 4 

2.4. Опис результатів оцінки 

Витяг з результатів опитування стейкхолдерів (додаток 2)  

№ 

 з/п 
Індикатор успішності 

Максимальний 

бал 

Сума балів 

 респондентів 

(% від макс. балу) 

Оцінка 
75%-100% від максимального балу – 2 

40%-74,9% від максимального балу –  1 

0%-39,9% від максимального балу – 0 
2. Результативність (наскільки План дій забезпечив 

досягнення визначених показників результативності) 
- - 

(Загальна оцінка за критерієм 2)  

4 

2.1 У Вінниці за період з 2018 по 2020 рік реалізовано 

успішні практики, які спрямовані на покращення 

життя дітей та молоді 

70 67 (96%) 2 

2.2. Реалізація Плану дій із впровадження ініціативи 

«Громада, дружня до дітей та молоді» була 

результативною 

70 67 (96%) 2 
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№ 

з/п 

Критерії Індикатори успішності Метод збору 

інформації 

Відповідальні 

виконавці 

Загальний висновок Оцінка Макс. 

бал 

3. Ефективність 
(наскільки в ході 

реалізації Плану дій 

було досягнуто 

його цілей у 

визначені строки та 

в рамках 

запланованого 

бюджету) 

 

3.1. Частка коштів, 

витрачених на 

реалізацію Плану, від 

запланованих погіршено 

результат у порівнянні з 

вихідним значенням 

Аналіз 

фінансового звіту 

з реалізації 

ініціативи  у 

2018-2020 рр. 

Робоча група з 

проведення оцінки 

реалізації 

ініціативи 

На реалізацію Плану заплановано 

1 143 698,676 тис. грн, 

профінансовано  1 079 677,349 тис. 

грн, що складає 94% від 

запланованою суми 

2 2 

3.2. Результативність 

виконання плану (частка 

показників, в яких 

досягнуто прогресу у 

порівнянні із вихідними 

значеннями) 

Аналіз  

моніторингового 

звіту реалізації 

ініціативи ГДД 

на 2018-2020 рр. 

Робоча група з 

проведення оцінки 

реалізації 

ініціативи 

Результативність виконання плану 

реалізації ініціативи прогресу -  93% 

(частка показників, у яких досягнуто 

прогресу) 

2 2 

3.3. Ефективність: 

співвідношення 

результативності 

виконання Плану до 

затрачених коштів   

- 

 

Робоча група з 

проведення оцінки 

реалізації 

ініціативи 

Ефективність виконання плану: 

93/94*100%=99% 
2 2 

3.4. Результати оцінки 

стейкхолдерів 

Аналіз 

результатів 

оцінки 

стейкхолдерів 

Робоча група з 

проведення оцінки 

реалізації 

ініціативи 

За результатами опитування 

стейкхолдерів сума оцінок  

успішності реалізації ініціативи 

«Громада, дружня до дітей та молоді» 

у Вінницькій МТГ за період 2018-

2020 років складає 2 бали із 2 

можливих. 

2 2 

3.4. Опис результатів оцінки 

Витяг з результатів опитування стейкхолдерів (додаток 2)  

№ 

 з/п 
Індикатор успішності 

Максимальний 

бал 

Сума балів 
респондентів 

(% від макс. балу) 

Оцінка 
75%-100% від максимального балу – 2 

40%-74,9% від максимального балу –  1 

0%-39,9% від максимального балу – 0 

3. Ефективність (наскільки в ході реалізації Плану дій було 

досягнуто його цілей у визначені строки та в рамках 

запланованого бюджету) 

- - 
(Загальна оцінка за критерієм 3)  

2 

3.1 Робота з виконання Плану дій була ефективною 70 59 (84%) 2 
 



23 
 

№ 

з/п 

Критерії Індикатори успішності Метод збору 

інформації 

Відповідальні 

виконавці 

Загальний висновок Оцінка Макс. 

бал 

4. Вплив  
(який вплив 

справив План дій 

на зміни в громаді) 

4.1. Чи вважають мешканці, 

що їх громада, дружня до 

дітей та молоді  

Аналіз 

результатів 

опитування 

мешканців 

(лютий 2021 р.) 

Члени Дитячої 

дорадчої ради у 

складі робочої 

групи з 

проведення оцінки 

реалізації 

ініціативи 

86% опитаних стверджують, що 

Вінницька громада – дружня, до 

дітей та молоді 

2 2 

4.2. Чи відбулись позитивні 

зміни у звітному періоді: 

1) у розвитку 

інфраструктури громади, 

що покращує життя дітей 

та молоді; 

2) у залученості дітей та 

молоді до прийняття 

рішень; 

3) у якості надання 

освітніх, соціальних, 

медичних послуг; 

4) у захисті законних 

інтересів та прав дітей 

5) у безпеці дітей та молоді 

у громаді 

Аналіз матеріалів 

ЗМІ за 2018-2020 

рік, аналіз 

моніторингових 

звітів з реалізації 

ініціативи у  2019 

та  2020 рр.  

Члени Дитячої 

дорадчої ради у 

складі робочої 

групи з 

проведення оцінки 

реалізації 

ініціативи 

За результатами аналізу звітних 

матеріалів позитивні зміни у 

звітному періоді оцінені 

наступним чином: 

1) у розвитку інфраструктури 

громади, що покращує життя дітей 

та молоді; 

2) у залученості дітей та молоді до 

прийняття рішень; 

3) у якості надання освітніх, 

соціальних, медичних послуг; 

4) у захисті законних інтересів та 

прав дітей 

5) у безпеці дітей та молоді у 

громаді 

8 

 

 
 

2 

 

 
2 

 

1 

 

1 

 
 

2 
 

 

 

10 

4.2. Опис результатів оцінки 

1) Збудовано та відкрито нову школу, відділення постнатальної реабілітації та другого етапу виходжування передчасно 

народжених дітей у міському Центрі матері та дитини, значно покращено спортивну інфраструктуру: побудовано 3 спортивних ядра, 

10 спортивних майданчиків на території громади, встановлено та оновлено 20 спортивних та ігрових майданчиків у закладах 

загальної середньої та дошкільної освіти, відкрито новий комплексний заклад позашкільної освіти Центр розвитку «Origami» 

2) У 2019 році Запроваджено два нових конкурси «Бюджет шкільних проєктів» та конкурс учнівських екологічних ініціатив 

«Ековектор», які є інструментом залучення дітей до прийняття рішень щодо розвитку закладів, у яких навчаються, та всієї громади 
 

3)        Збільшилася частка дітей з інвалідністю, охоплених соціальними послугами (2018 р. - 78%, 2020 р. – 87%), відкриття відділення 

постнатальної реабілітації та другого етапу виходжування передчасно народжених дітей у міському Центрі матері та дитини мало 

позитивний вплив на зменшення рівня смертності немовлят (2019 р. – 5,3 на 1000 дітей, 2020 р. – 3,4). Проте в умовах карантинних 
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обмежень  і запровадженому з цієї причини дистанційному навчанню спостерігається зниження успішності учнів за результатами ЗНО 

з української мови та математики, знизився і рівень задоволеності якістю освіти (2018 р. – 86%, 2020 р. – 75%) 
 

4)       - У звітному періоді збільшився відсоток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у сімейних 

формах виховання чи усиновлені (2019 р. – 90%, 2020 р. – 94,5%).  

      - 10 дітей з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, у період з 2018 по 2020 р. отримали житло. 

      - Збільшилась кількість дітей соціально вразливих категорій, які перебувають під соціальним супроводом (2018 р. – 262 дітей, 

2020 р. – 319 дітей). 

Проте знизилась частка сімей, виведених з-під соціального супроводу з позитивним результатом подолання СЖО (2018 р. – 23%, 

2020 р. 17,3%). 

5)      - Зросла частка дітей та молоді, які вважають місто Вінницю безпечним для проживання (2018 р. – 74%, 2020 р. – 90%) 

  - Кількість дітей, які вчинили правопорушення в розрахунку на 1000 дітей у 2018 р. – 5,3, у 2020 р. – 4,6 

- Кількість дітей, які стали жертвами правопорушень на 1000 дітей у 2018 р. – 1, у 2020 р. – 0,8. 

 

4. Вплив  
(який вплив 

справив План дій 

на зміни в громаді) 

4.3. Результати оцінки 

стейкхолдерів 

Аналіз 

результатів 

оцінки 

стейкхолдерів 

Робоча група з 

проведення оцінки 

реалізації 

ініціативи 

За результатами опитування 

стейкхолдерів сума оцінок  

успішності реалізації ініціативи 

«Громада, дружня до дітей та 

молоді» у Вінницькій МТГ за 

період 2018-2020 років складає 12 

балів із 12 можливих. 

12 12 

4.3. Опис результатів оцінки 

Витяг з результатів опитування стейкхолдерів (додаток 2) 

№ 

 з/п 
Індикатор успішності 

Максимальний 

бал 

Сума балів 
респондентів 

(% від макс. балу) 

Оцінка 
75%-100% від максимального балу – 2 

40%-74,9% від максимального балу –  1 

0%-39,9% від максимального балу – 0 

4. Вплив (який вплив справив План дій на зміни в 

громаді) 
- - 

(Загальна оцінка за критерієм 3)  

12 

4.1. У звітному періоді відбулись позитивні зміни: 

1) у розвитку інфраструктури громади, що покращує 

життя дітей та молоді; 

70 66 (94%) 2 

2) у залученості дітей та молоді до прийняття рішень; 70 65 (93%) 2 
3) у якості надання освітніх, соціальних, медичних 

послуг; 
70 60 (86%) 2 

4) у захисті законних інтересів та прав дітей 70 62 (88%) 2 
5) у безпеці дітей та молоді у громаді 70 61 (87%) 2 

4.2 Вінницька громада – дружня, до дітей та молоді! 70 62 (88%) 2 
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№ 

з/п 

Критерії Індикатори успішності Метод збору 

інформації 

Відповідальні 

виконавці 

Загальний висновок Оцінка Макс. 

бал 

5. Сталість 
(чи справлятиме 

реалізація Плану 

дій позитивний 

вплив на становище 

дітей та молоді в 

громаді після 

закінчення його 

виконання) 

5.1. Наявність нормативних 

документів, які включають 

цілі та заходи щодо 

поліпшення життя дітей та 

молоді громади у 

наступному за звітним 

періоді 

Аналіз 

нормативних 

документів  

Члени Дитячої 

дорадчої ради у 

складі робочої 

групи з 

проведення оцінки 

реалізації 

ініціативи 

Цілі та заходи на 2021-2030 роки, 

що сприяють становленню 

громади, дружньої до дітей та 

молоді, включені у наступних 

документах органу місцевого 

самоврядування: 

- Стратегія розвитку громади 

«Вінниця 3.0»; 

-  План реалізації ініціативи 

«Громада, дружня до дітей та 

молоді» у Вінницькій міській 

ОТГ на 2021-2023 роки (рішення 

міської ради від 26.03.2021 №318) 

- Програма «Місто молодих» на 

2021 - 2023 роки (рішення 

міської ради від 24.12.2020 

№114); 

- інші галузеві програми. 

2 2 

5.2. Наявність у Плані 

реалізації ініціативи 

заходів, результатами 

виконання яких  діти та 

молодь громади зможуть 

користуватись у 

наступному за звітним 

періоді 

Аналіз Плану та 

моніторингового 

звіту реалізації 

ініціативи ГДД 

на 2018-2020 рр. 

Члени Дитячої 

дорадчої ради у 

складі робочої 

групи з 

проведення оцінки 

реалізації 

ініціативи 

Приклади реалізованих у 2018-

2020 роках заходів, що спрятимуть 

покращенню життя дітей та молоді 

громади у наступних роках: 

 Відкриття нової школи на 1300 

дітей у мікрорайоні Поділля; 

 Створення 313 нових місць у 

закладах дошкільної освіти; 

 Відкриття нових 3 спортивних 

ядер та 10 спортивних 

майданчиків на території 

громади 

 Встановлення та оновлення 20 

спортивних та ігрових 

майданчиків у закладах 

2 2 
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загальної середньої та 

дошкільної освіти 

 Створення дитячого будинку 

сімейного типу 

 Відкриття нового Інклюзивно-

ресурсного центру 

 Вставлення камер відеонагляду 

за правопорядком у закладах 

освіти 

 Запровадження нових традицій 

в розвитку учнівського 

врядування, конкурсів 

учнівських ініціатив тощо 

 

5.3. Результати оцінки 

стейкхолдерів 

Аналіз 

результатів 

оцінки 

стейкхолдерів 

Робоча група з 

проведення оцінки 

реалізації 

ініціативи 

За результатами опитування 

стейкхолдерів сума оцінок  

успішності реалізації ініціативи 

«Громада, дружня до дітей та 

молоді» у Вінницькій МТГ за 

період 2018-2020 років складає 4 

бали із 4 можливих. 

4 4 

5.3. Опис результатів оцінки 

 

Витяг з результатів опитування стейкхолдерів (додаток 2) 

№ 

 з/п 
Індикатор успішності 

Максимальний 

бал 

Сума балів 
респондентів 

(% від макс. балу) 

Оцінка 
75%-100% від максимального балу – 2 

40%-74,9% від максимального балу –  1 

0%-39,9% від максимального балу – 0 

5. Сталість (чи справлятиме реалізація Плану дій 

позитивний вплив на становище дітей та молоді в 

громаді після закінчення його виконання) 

- - 
(Загальна оцінка за критерієм 3)  

4 

5.1. Ініціативи,  реалізовані в рамках Плану дій на 2018-2020 

роки, мають сталий вплив на поліпшення життя дітей та 

молоді у громаді  

70 66 (94%) 2 

5.2 В нормативних документах структурних підрозділів міської 

ради (програмах, планах, меморандумах) в наявності 

заходи, спрямовані на покращення життя дітей та молоді 

громади у наступному періоді (2021-2030 рр.) 

70 69 (99%) 2 
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ІІІ. Висновки 
 

Результат самооцінки успішності реалізації ініціативи «Громада, дружня до 

дітей та молоді», проведеної робочої групою з урахуванням результатів 

опитування стейкхолдерів та мешканців громади різного віку, наведено у таблиці 

нижче. Загальний бал за результатами самооцінки  відповідно до розроблених 

індикаторів успішності складає 155 балів (87% від максимально можливого 

результату). 

Найменші оцінки виставлено за індикаторами «Дотримання принципу 

недискримінації дітей та молоді за різними ознаками» (67% від максимального 

балу) та «Частка показників індикаторів, визначених у Плані моніторингу 

реалізації ініціативи, які досягнуто повністю та перевиконано» (82% від 

максимального балу).  

 Отже, за висновком робочої групи реалізація ініціативи «Громада, дружня 

до дітей та молоді» у Вінницькій міській територіальній громаді у 2018-2020 

роках є успішною. Виявлені недоліки будуть враховані у роботі у наступному 

періоді реалізації ініціативи. 

 
Загальний результат самооцінки 

 

Критерій Індикатор успішності Оцінка Максимальний 

бал 

1. Відповідність 1.1. Наявність у Плані дій заходи, які 

спрямовані на вирішення проблем дітей 

та молоді, визначені в аналітичному 

звіті щодо стану забезпечення прав 

дітей та молоді у громаді у  2018 р. 

2 2 

1.2. Чи спостерігалась позитивна 

динаміка в показниках індикаторів 

виконання заходів, які спрямовані на 

задоволення потреб дітей та молоді 

1 2 

1.3. Чи був прогрес у вирішення проблем 

дітей та молоді за звітний період за 

оцінкою мешканців громади 

8 8 

1.4. Чи були залучені діти та молодь до 

впровадження ініціативи  
25 26 

1.5. Чи дотримано принципи 

недискримінації дітей та молоді за 

різними ознаками при реалізації 

ініціативи 

21 32 

1.6. Результати оцінки стейкхолдерів 29 30 

2. Результативність 2.1. Частка  показників індикаторів, 

визначених у Плані моніторингу 

реалізації ініціативи, які досягнуто 

повністю та перевиконано 

18 22 

2.2. Частка  показників обов’язкових 

індикаторів, що застосовуються 

ЮНІСЕФ для оцінки прогресу становища 

дітей та молоді в громаді, які досягнуто 

повністю та перевиконано 

7 10 
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2.3. Наявність успішних практик, які 

спрямовані на покращення життя дітей та 

молоді 

2 2 

2.4. Результати оцінки стейкхолдерів 4 4 

3. Ефективність 3.1. Частка коштів, витрачених на 

реалізацію Плану, від запланованих 

погіршено результат у порівнянні з 

вихідним значенням 

2 2 

3.2. Результативність виконання плану 

(частка показників, в яких досягнуто 

прогресу у порівнянні із вихідними 

значеннями) 

2 2 

3.3. Ефективність: співвідношення 

результативності виконання Плану до 

затрачених коштів   

2 2 

3.4. Результати оцінки стейкхолдерів 2 2 

4. Вплив 4.1. Чи вважають мешканці, що їх 

громада, дружня до дітей та молоді  
2 2 

4.2. Чи відбулись позитивні зміни у 

звітному періоді: 

1) у розвитку інфраструктури громади, 

що покращує життя дітей та молоді; 

2) у залученості дітей та молоді до 

прийняття рішень; 

3) у якості надання освітніх, соціальних, 

медичних послуг; 

4) у захисті законних інтересів та прав 

дітей 

5) у безпеці дітей та молоді у громаді 

8 10 

4.3. Результати оцінки стейкхолдерів 12 12 

5. Сталість 5.1. Наявність нормативних документів, 

які включають цілі та заходи щодо 

поліпшення життя дітей та молоді 

громади у наступному за звітним періоді 

2 2 

5.2. Наявність у Плані реалізації 

ініціативи заходів, результатами 

виконання яких  діти та молодь громади 

зможуть користуватись у наступному за 

звітним періоді 

2 2 

5.3. Результати оцінки стейкхолдерів 4 4 
ВСЬОГО 155 

(87% від 

максимально 

можливого 

результату) 

178 
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Додаток 1 

Результати опитування мешканців громади 

в рамках проведення внутрішньої оцінки виконання  

Плану дій з реалізації ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді»  

у Вінницькій міській територіальній громаді за період 2018-2020 років 

 

Термін проведення: 18.02.2021 р. -28.02.2021 р. 

Форма опитування: інтерв’ю 

Інтерв’юери: члени робочої групи з проведення оцінки внутрішньої оцінки виконання Плану дій з реалізації ініціативи 

«Громада, дружня до дітей та молоді» у Вінницькій МТГ за період 2018-2020 років 

Інформація про респондентів: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка тверджень по кожному питанню здійснювалась за школою від 1 до 5 за принципом:                

1 – повністю не згодний  

2 – в основному не згодний (більшою мірою) 

3 – 50/50 

4 –  більше згодний, ніж не згодний  

5 – повністю згодний 

Загальна кількість респондентів – 360 осіб 

З них: 

- діти та молодь – 260 осіб 

- батьки та опікуни – 100 осіб 

  За віком: За статтю: За категорією: 

10-14   

15-17  

18-24 

25-35 

36-45 

46-55 

56+ 

 

- 80 

- 100 

- 80 

- 28 

- 46 

- 19 

- 7 

 

 Жіноча  

  Чоловіча          
- 240 

- 120 

 Опікуни, піклувальники, прийомні батьки, 

батьки-вихователі; 

 Батьки, які виховують дітей, які опинились у 

складних життєвих обставинах; 

 Батьки із сімей, які опинились у складних 

життєвих обставинах 

 Батьки  

 Діти та молодь 

- 20 

 

- 20 

 

- 20 

 

- 40 

- 260 

 

Загалом 360    360 
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№ 

з/п 

Питання Кількість 

респондентів 

Максимальний 

бал 
Сума балів 

респондентів 
 (% від макс. 

балу) 

Оцінка 
75%-100% від максимального балу – 2 

40%-74,9% від максимального балу –  1 

0%-39,9% від максимального балу – 0 

1.  Проблема дискримінації дітей та молоді за національністю / 

мовною ознакою не є актуальною для Вінниці 
360 

 

1800 

 

1309 (73%) 

 

1 

 

2.  Проблема дискримінації дітей та молоді за станом здоров’я / 

інвалідністю не є актуальною для Вінниці 
360 

 

1800 

 

1247 (69%) 

 

1 

3.  Проблема дискримінації дітей та молоді за статтю не є 

актуальною для Вінниці 
360 

 

1800 

 

1295 (72%) 

 

1 

4.  Проблема дискримінації дітей та молоді за майновим станом 

не є актуальною для Вінниці 
360 

 

1800 

 

1090 (61%) 

 

1 

5.  Проблема дискримінації дітей та молоді за релігійними 

переконаннями/ політичними поглядами не є актуальною для 

Вінниці 

360 

 

1800 

 

1284 (71%) 

 

1 

6.  За останні 3 роки проявів дискримінації дітей та молоді за 

будь-якою ознакою стало менше 
360 

 

1800 

 

1337 (74%) 

 

1 

7.  У громаді налагоджена підтримка дітей та молодих людей, 

постраждалих від різних форм дискримінації 
360 

 

1800 

 

1389 (77%) 

 

2 

8.  За останні роки життя дітей та молоді у громаді стало 

безпечнішим 
360 

 

1800 

 

1569 (87%) 

 

2 

9.  За останні роки у громаді життя дітей та молоді стало більш 

комфортним 
360 

 

1800 

 

1482 (82%) 

 

2 

10.  Діти та молодь у нашій громаді мають право брати участь у 

прийнятті рішень на рівні навчального закладу, громади 
360 

 

1800 

 

1447 (80%) 

 

2 

11.  Діти та молодь нашої громади мають можливість на рівні з 

дорослими звернутись до адміністрації закладів, місцевої 

влади з питаннями, пропозиціями 

260 1300 944 (73%) 

 

1 

12.  Діти та молодь відчувають повагу та справедливе ставлення у 

громаді 
260 1300 1024 (79%) 

 

2 

13.  Вінницька громада – дружня, до дітей та молоді! 360 

 

1800 

 

1542 (86%) 

 

2 

 
Загальна оцінка: 19 балів із 26 можливих 
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Додаток 2 

                                                                            Результати опитування стейкхолдерів                                                                       

для оцінки успішності реалізації ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді» у Вінницькій МТГ  

у 2018-2020 роках 

 

Термін проведення: 06.04.2021-10.04.2021 р. 

Форма опитування: анкетування 

Інформація про респондентів: 

 

 

  

 

 

 

 

Оцінка тверджень по кожному питанню здійснювалась за школою від 1 до 5 за принципом:                
   1 – повністю не згодний  

   2 – в основному не згодний (більшою мірою) 

   3 –  50/50 

   4 –  більше згодний, ніж не згодний 

   5 – повністю згодний 

 

№ з/п Індикатор успішності Максимальний бал 

Сума балів 

респондентів 

(% від макс. балу) 

Оцінка 
75%-100% від максимального балу – 2 

40%-74,9% від максимального балу –  1 

0%-39,9% від максимального балу – 0 
1. Відповідність (яким чином реалізація Плану дій із впровадження 

ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді» сприяла вирішенню 

проблем дітей та молоді? Наскільки він відповідав потребам громади) 

(Максимальний бал розділу 1) 

1050 

(Сума балів розділу 1)  

909 (86%) 

(Загальна оцінка за критерієм 1)  

29 

1.1 Реалізація Плану дій із впровадження ініціативи «Громада, 

дружня до дітей та молоді» у Вінницькій МТГ у 2018-2020 роках 

сприяла підвищенню рівня комфортності проживання дітей та 

молоді у громаді 

70 66 (94%) 2 

1.2 Реалізація Плану дій із впровадження ініціативи «Громада, 

дружня до дітей та молоді» у Вінницькій МТГ у 2018-2020 роках 
70 65 (93%) 2 

Загальна кількість  респондентів (організацій, які долучились до оцінки) – 14 

З них: 

- Дитячі та молодіжні консультативно-дорадчі органи – 3  

- Структурні підрозділи Вінницької міської ради – 8 

- Громадські організації  - 2 

- Комунальний заклад «Центр підліткових клубів за місцем проживання» - 1 
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сприяла підвищенню рівня безпеки проживання дітей та молоді 

у громаді 

1.3 Проблема дискримінації дітей та молоді за національністю / 

мовною ознакою не є актуальною для Вінниці 
70 61 (87%) 2 

1.4 Проблема дискримінації дітей та молоді за станом здоров’я / 

інвалідністю не є актуальною для Вінниці 
70 58 (83%) 2 

1.5 Проблема дискримінації дітей та молоді за статтю не є 

актуальною для Вінниці 
70 62 (88%) 2 

1.6 Проблема дискримінації дітей та молоді за майновим станом не 

є актуальною для Вінниці 
70 51 (73%) 1 

1.7 Проблема дискримінації дітей та молоді за релігійними 

переконаннями/ політичними поглядами не є актуальною для 

Вінниці 

70 59 (84%) 2 

1.8 За останні 3 роки проявів дискримінації дітей та молоді за будь-

якою ознакою стало менше 
70 58 (83%) 2 

1.9 У громаді налагоджена підтримка дітей та молодих людей, 

постраждалих від різних форм дискримінації  
70 61 (87%) 2 

1.10 Діти та молодь мають право брати участь у прийнятті рішень на 

рівні навчального закладу, громади  
70 64 (91%) 2 

1.11 Діти та молодь мають можливість на рівні з дорослими 

звернутись до адміністрації закладів, місцевої влади з 

питаннями, пропозиціями  

70 62 (88%) 2 

1.12 Працівники структурних підрозділів, які працюють з дітьми, 

поінформовані з питань дискримінації дітей та молоді 
70 66 (94%) 2 

1.13 У повсякденному житті на принципах рівності будується 

комунікація: 

- між дорослими та дітьми; 

70 56 (80%) 2 

- між дітьми; 70 60 (86%) 2 
- в молодіжному середовищі 70 60 (86%) 2 

2. Результативність (наскільки План дій забезпечив 

досягнення визначених показників 

результативності) 

(Максимальний бал розділу 2) 

140 
(Сума балів розділу 2)  

134 (96%) 
(Загальна оцінка за критерієм 2)  

4 

2.1 У Вінниці за період з 2018 по 2020 рік реалізовано успішні 

практики, які спрямовані на покращення життя дітей та молоді 
70 67 (96%) 2 

2.2. Реалізація Плану дій із впровадження ініціативи «Громада, 

дружня до дітей та молоді» була результативною 
70 67 (96%) 2 

3. Ефективність (наскільки в ході реалізації Плану 

дій було досягнуто його цілей у визначені строки 

та в рамках запланованого бюджету) 

(Сума балів розділу 3)  

70 
(Сума балів розділу 3)  

59 (84%) 
(Загальна оцінка за критерієм 3)  

2 
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3.1 Робота з виконання Плану дій була ефективною 

Для довідки: На реалізацію Плану використано 94% від 

запланованої суми, повністю виконано та досягнуто прогресу у 

93% заходів Плану  

70 59 (84%) 2 

4. Вплив (який вплив справив План дій на зміни в 

громаді) 

(Максимальний бал розділу 4) 

420 
(Сума балів розділу 4)  

376 (89%) 
(Загальна оцінка за критерієм 4)  

12 
4.1. У звітному періоді відбулись позитивні зміни: 

1) у розвитку інфраструктури громади, що покращує життя 

дітей та молоді; 

70 66 (94%) 2 

2) у залученості дітей та молоді до прийняття рішень; 70 65 (93%) 2 
3) у якості надання освітніх, соціальних, медичних послуг; 70 60 (86%) 2 
4) у захисті законних інтересів та прав дітей 70 62 (88%) 2 
5) у безпеці дітей та молоді у громаді 70 61 (87%) 2 

4.2 Вінницька громада – дружня, до дітей та молоді! 70 62 (88%) 2 

5. Сталість (чи справлятиме реалізація Плану дій 

позитивний вплив на становище дітей та молоді в 

громаді після закінчення його виконання) 

(Максимальний бал розділу 5) 

140 
(Сума балів розділу 5)  

135 (96%) 
(Загальна оцінка за критерієм 5)  

4 

5.1. Ініціативи,  реалізовані в рамках Плану дій на 2018-2020 роки, 

мають сталий вплив на поліпшення життя дітей та молоді у 

громаді  

70 66 (94%) 2 

5.2 В нормативних документах структурних підрозділів міської ради 

(програмах, планах, меморандумах) в наявності заходи, 

спрямовані на покращення життя дітей та молоді громади у 

наступному періоді (2021-2030 рр.) 

70 69 (99%) 2 

 

 

 

 


