
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

 
 

Від 30.11.2018 № 1437                               35 сесія 7 скликання  
               м.Вінниця 

 

 

Про затвердження Плану дій та 

Плану моніторингу й оцінки 

реалізації ініціативи «Громада, 

дружня до дітей та молоді» у місті 

Вінниця на 2018-2020 роки 
   

 

На виконання Меморандуму про наміри та взаємодію між 

представництвом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та Вінницькою 

міською радою щодо участі міста Вінниця у програмі «Громада, дружня до 

дітей та молоді» від 05.10.2018 року, з метою реалізації дітьми та молоддю 

своїх прав, передбачених Конвенцією ООН про права дитини, керуючись 

пунктом 22 частини 1 статті 26 та частиною 1 статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 
 

1. Затвердити План дій з реалізації ініціативи «Громада, дружня до дітей та 

молоді» у місті Вінниця на 2018-2020 роки (згідно з додатком 1) та План 

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

молоді» у місті Вінниця на 2018-2020 роки (згідно з додатком 2). 

2. Структурним підрозділам Вінницької міської ради: 

2.1 забезпечити виконання Плану дій з реалізації ініціативи «Громада, 

дружня до дітей та молоді» у місті Вінниця на 2018-2020 роки; 

2.2  при формуванні проекту бюджету на відповідні роки передбачити 

видатки, пов’язані з виконанням вказаного Плану дій; 

2.3 здійснювати двічі на рік моніторинг й оцінку реалізації даної 

ініціативи згідно з додатком 2, результати надавати Департаменту 

освіти міської ради  у термін до 15 січня та 15 липня щороку. 

3. Департаменту освіти міської ради забезпечити загальну координацію 

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

на 2018-2020 роки. 



4.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту 

(О.Алекса). 
       

 

 

 

 

Міський голова                                                                                 С. Моргунов



Додаток 1 

до рішення міської ради 

від 30.11.2018 № 1437 

 

План дій з реалізації ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді» у місті Вінниці на 2018-2020 роки  

Цілі/завдання/заходи 

Індикатор 

результату, 

одиниця 

вимірювання 

Термін 

виконання 
Джерело 

фінансу-

вання 

 

Обсяг фінансування, тис. грн Відповідальний 

виконавець 

Ризики та 

припущення 

всього 
у т. ч. за роками 

2018 2019 2020 

Всього на виконання заходів Плану дій передбачено: 

Міський 

бюджет,  

державний 

бюджет,  

залучені 

кошти 

930769,995 

 

120520.802 

 

148924,894 

221303,256 

 

12333,489 

 

2961,994 

332044,238 

 

44013,522 

 

70126,400 

377422,501 

 

64173,791 

 

75836,500 

Виконавчі органи 

Вінницької міської ради 
 

Ціль 1 . 
Кожна дитина та молода 

людина відчуває 

визнання, повагу та 

справедливе ставлення у 

своїй громаді  

1) Частка дітей та 
молоді з 
інвалідністю, які 
повідомляють про 
посилення відчуття 
благополуччя, % 
 
2) В громаді 
вдосконалено та 
функціонує механізм 
залучення дітей та 
молоді із вразливих 
категорій до 
прийняття рішень, 
що їх стосуються 
(або під час 
вивчення та розгляду 
їх життєвої ситуації), 
(так/(прийнято 
нормативні акти)/ ні 
(нормативні акти 
відсутні) 

Грудень 2018 -

грудень 2020 

 

 

 

Міський 

бюджет,  

 

державний 

бюджет 

 

залучені 

кошти 

207541,384 
 
 
 

95770,802 
 
 
 

125064,0 

45727,245 
 
 
 

12333,489 
 
 
 

60,000 

65730,619 
 
 
 

31638,522 
 
 
 

50002,000 

96083,52 
 
 
 

51798,791 
 
 
 

75002,000 

Департамент освіти, 
відділ у справах молоді 

ту туризму, 
Департамент соціальної 

політики  
Міський центр 

соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, 

Служба у справах дітей, 
 Комітет з фізичної 
культури та спорту, 

Департамент культури, 
Департамент житлового 

господарства, 
Департамент 

комунального майна 
Департамент 
капітального 
будівництва, 

Департамент транспорту, 
енергетики та зв’язку, 

Департамент 
адміністративних послуг, 
Департамент економіки 

і інвестицій 

- 

Завдання 1.1. 

Діти та молодь міста 

мають рівний доступ до 

соціальних послуг 

незалежно від 

Частка дітей з 
особливими 
освітніми потребами, 
охоплених 
соціальними 
послугами (в тому 
числі установами та 
закладами 

Грудень 2018- 

грудень 2020 

Міський 
бюджет, 

державний 
бюджет, 
залучені 
кошти 

146518,52 
 

91870,602 
 

125044,0 
 
 
 

33344,947 
 

11125,889 
 

40,000 

41888,704 
 

30356,322 
 

50002,000 

71284,869 
 

50388,391 
 

75002,000 

Департамент освіти, 
відділ у справах молоді 

ту туризму, 
Департамент соціальної 

політики  
Міський центр 

соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, 

 



Цілі/завдання/заходи 

Індикатор 

результату, 

одиниця 

вимірювання 

Термін 

виконання 
Джерело 

фінансу-

вання 

 

Обсяг фінансування, тис. грн Відповідальний 

виконавець 

Ризики та 

припущення 

всього 
у т. ч. за роками 

2018 2019 2020 

етнічного походження, 

релігії, доходів, статі, 

здібностей чи життєвої 

ситуації 

соціального 
обслуговування 
органів соціального 
захисту населення, 
громадськими та 
благодійними 
організаціями), %  

 Служба у справах дітей 
Комітет з фізичної 

культури та спорту, 
Департамент культури, 
Департамент житлового 

господарства, 
Департамент 

комунального майна, 
Департамент 
капітального 
будівництва, 

Департамент економіки 
і інвестицій 

Заходи: 

 

 
       

1.1.1. Моніторинг з визначення потреб у 

різних соціальних послугах серед батьків 

дітей з особливими освітніми потребами 

віком від 2 до 14 років проведено  

Січень-лютий 

2019, 2020 
- - - - - Департамент освіти  

1.1.2. Карту поліпшення соціальних умов 

життя для дітей з особливими освітніми 

потребами міста за результатами моніторингу 

складено 

Березень-

квітень 2019 

- - - - - Департамент освіти  

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 

  Грудень 2018-  

грудень 2020 
Міський 
бюджет 

 

10714,188 2433,197 3954,628 4326,363 Департамент освіти  

1.1.4. Інклюзивні групи в закладах дошкільної 

освіти для дітей віком від 2 до 6 років 

створено, інклюзивні «play-зони» в них 

облаштовано 

Грудень 2018-  

грудень 2020 

Міський 
бюджет 

 

6583,573 1352,755 2498,003 2732,815 Департамент освіти  

1.1.5. Належні умови для занять творчого 

об’єднання дітей з інвалідністю віком 7 від 16 

років «Повір у себе» на базі Вінницького 

міського палацу дітей та юнацтва створено, 

придбано необхідні навчальні матеріали 

Грудень 2018-  

грудень 2020 

Залучені 
кошти 

Міський 
бюджет 

30,0 

 

15,0 

 

30,0 

 

3,0 

- 

 

6,0 

- 

 

6,0 

Департамент освіти 
КЗ «Вінницький 

міський палац дітей та 
юнацтва ім. Лялі 

Ратушної» 
 

 



Цілі/завдання/заходи 

Індикатор 

результату, 

одиниця 

вимірювання 

Термін 

виконання 
Джерело 

фінансу-

вання 

 

Обсяг фінансування, тис. грн Відповідальний 

виконавець 

Ризики та 

припущення 

всього 
у т. ч. за роками 

2018 2019 2020 

1.1.6. Міський фестиваль творчості «Повір у 

себе» із залученням дітей та молоді з 

функціональними обмеженнями віком від 6 до 

35 років проведено 

Квітень 2019, 

квітень 2020  

Міський 
бюджет 

1,5 - 0,7 0,8 Міський центр 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді  

 

1.1.7. Міські оздоровчо-спортивні заходи для 

дітей та молоді з інвалідністю віком до 35 

років проведено, зокрема: 

- спартакіади «Спорт розвиває людину – ми 

віримо в спорт», «Здоровий духом!»; 

- міський турнір з армспорту; 

- відкритий турнір з регбі на візках; 

- навчально-тренувальні збори для 

спортсменів з інвалідністю тощо. 

Грудень 2018-  

грудень 2020 

Міський 
бюджет 

 

531,189 

 

160,480 176,528 194,181 Комітет з фізичної 
культури та спорту, 

відділ у справах молоді 
ту туризму 

 

1.1.8. Для забезпечення спілкування на 

принципі «Рівний-рівному» в дитячому та 

молодіжному середовищі проведено 

загальноміський захід «Співпричетність» за 

участю дітей та молоді із соціально вразливих 

категорій  

Серпень 2019, 

 серпень 2020  

Міський 
бюджет 

10,3 - 5,0 5,3 Міський центр 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді  

 

1.1.9. Інформаційно-просвітницьку акцію 

«Запали синім» для поширення інформації у 

громаді про проблему дітей з аутизмом 

проведено 

Квітень 2019, 

квітень 2020  

Міський 
бюджет 

1,15 - 0,55 0,60 Міський центр 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді 

 

1.1.10. Житло для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування (в т.ч. 

осіб з їх числа, яким виповнилось 18 років), 

придбано 

Грудень  2018.- 

грудень 2020  

Міський 
бюджет, 

 
 

Державний 
бюджет 

1144,336 
 
 
 
 

5679,889 

380,336 
 
 
 
 

5679,889 

382,000 
 
 
 
- 

382,000 
 
 
 
- 

Департамент житлового 
господарства, 
Департамент 

комунального майна 
  

Не виділення із 
державного 
бюджету 
державної 
субвенції на 
проектні, 
будівельно-
ремонтні роботи, 
придбання житла 
та приміщень для 
розвитку сімейних 
та інших форм 
виховання, 
наближених до 
сімейних, та 
забезпечення 
житлом дітей-



Цілі/завдання/заходи 

Індикатор 

результату, 

одиниця 

вимірювання 

Термін 

виконання 
Джерело 

фінансу-

вання 

 

Обсяг фінансування, тис. грн Відповідальний 

виконавець 

Ризики та 

припущення 

всього 
у т. ч. за роками 

2018 2019 2020 

сиріт, осіб з їх 
числа 

1.1.11. Дитячі будинки сімейного типу у місті 

створено 

Грудень  2018.- 

грудень 2020 

Державний 
бюджет 

 
Міський 
бюджет 

 

744,713 

100,0 

 

- 

 

- 

356,322 

 

50,0 

388,391 

 

50,0 

Служба у справах дітей, 

департамент соціальної 

політики 

 

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  

Грудень 2018 - 

грудень 2020 
- - - - - Міський центр 

соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді 

 

1.1.13. Діти віком 6-18 років із соціально 

вразливих категорій забезпечені 

безкоштовним харчуванням у школах  

Грудень 2018 - 

грудень 2020 

Міський 
бюджет 

 

45884,246 13223,166 15552,895 17108,185 Департамент освіти  

1.1.14. Дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та дітей загиблих 

учасників АТО/ООС віком від 6 до 18 років 

забезпечено безкоштовною спортивною та 

шкільною формами 

Грудень 2018 - 

грудень 2020 

Міський 
бюджет 

 

543,097 176,800 178,160 188,137 Департамент освіти  

1.1.15. Для дітей із соціально вразливих 

категорій віком від  3 до 16 років забезпечено 

доступ до безоплатного навчання у 

мистецьких школах міста 

Грудень 2018 - 

грудень 2020 

Міський 
бюджет  

3945,666 

 

 

971,194 

 

 

1286,555 

 

 

1687,917 

 

 

Департамент культури  

1.1.16. Забезпечено психологічну підтримку, 

організовано дозвілля для сімей із дітьми, які 

опинились у складних життєвих обставинах, в 

Грудень 2018 - 

грудень 2020 

Міський 
бюджет 

285,6 188,3 47,5 49,8 Міський центр 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді 

 



Цілі/завдання/заходи 

Індикатор 

результату, 

одиниця 

вимірювання 

Термін 

виконання 
Джерело 

фінансу-

вання 

 

Обсяг фінансування, тис. грн Відповідальний 

виконавець 

Ризики та 

припущення 

всього 
у т. ч. за роками 

2018 2019 2020 

рамках комплексу заходів «SMILE CITY. 

Вінниця – місто усміхнених дітей»   

1.1.17. Для дітей від 14 до 18 років проведено 

цикл тренінгів з метою популяризації 

волонтерської діяльності у рамках «Малої 

молодіжної соціальної академії»  

Грудень 2018 - 

грудень 2020 

Міський 
бюджет 

16,363 5,203 5,460 5,700 Міський центр 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді 

 

1.1.18. Організовано безоплатні вистави,  

покази, дитячі свята в театрах, кінотеатрах, 

розважальних центрах для дітей з 

багатодітних родин та дітей, які опинились у 

складних життєвих обставинах 

Грудень 2018 - 

грудень 2020 
Міський 

бюджет  
242,312 

 

 

76,416 

 

 

80,925 

 

 

84,971 

 

 

Департамент соціальної 
політики,  

 
Служба у справах дітей 

 

1.1.19. Проведено загальноміський фестиваль 

національних товариств «В нас різні мови та 

обряди, та все ж єдина ми сім’я» за участю 

дітей-представників національних меншин 

Грудень 2018 - 

грудень 2020 
Міський 

бюджет 
53,0 15,0 18,0 20,0 Департамент культури 

 
 

1.1.20. Гуртки раннього розвитку для дітей 

віком від 3 місяців до 3 років на базі дитячої 

школи мистецтв «Вишенька» створені та 

функціонують 

Грудень 2018 - 

грудень 2020 

Залучені 

кошти 
14,0 10.0 2.0 2.0 Департамент культури 

 
 

1.1.21. Забезпечено доступність до послуг 

дошкільної освіти для дітей з різних 

мікрорайонів міста шляхом створення нових 

місць у закладах дошкільної освіти 

Грудень 2018 - 

грудень 2020 

Міський 

бюджет 

Залучені 

кошти 

26447,0 

 

125000,0 

4359,1 7645,8 

 

50000,0 

14442,1 

 

75000,0 

Департамент освіти, 
Департамент економіки 

і інвестицій 

 

1.1.22. Забезпечено доступність до якісних 

освітніх послуг для дітей, які проживають у 

мікрорайоні Поділля, шляхом створення нової 

школи (будівництво, облаштування 

пришкільної території, закупівля обладнання, 

набір педагогічних кадрів) 

Грудень 2018 - 

грудень 2020 

Міський 

бюджет, 

 

державний 

бюджет 

 

50000,0 

 

 

85446,0 

10000,0 

 

 

5446,0 

10000,0 

 

 

30000,0 

30000,0 

 

 

50000,0 

Департамент 
капітального 
будівництва, 

Департамент освіти 

Невчасне 
фінансування з 

державного 
фонду 

регіонального 
розвитку 

Завдання 1.2. 

Діти та молодь віком до 35 

років з особливими 

освітнім потребами 

1) Частка дітей та 
молоді з 
особливими 
освітніми 
потребами  віком 
до 24 років, 

Грудень 2018 - 

грудень 2020 
Міський 

бюджет, 

 

23256,864 
 
 
 

3858,200 
 

6682,298 
 
 
 

1165,6 

7983,915 
 
 
 

1282,2 

8590,651 
 
 
 

1410,4 

Департамент освіти, 
Департамент соціальної 

політики 
 
 

 



Цілі/завдання/заходи 

Індикатор 

результату, 

одиниця 

вимірювання 

Термін 

виконання 
Джерело 

фінансу-

вання 

 

Обсяг фінансування, тис. грн Відповідальний 

виконавець 

Ризики та 

припущення 

всього 
у т. ч. за роками 

2018 2019 2020 

отримують якісні 

корекційні та соціально-

реабілітаційні послуги 

охоплених 
корекційними, 
соціально-
реабілітаційними 
послугами, % 
2) Рівень 
задоволеності 
батьків дітей з 
порушеннями 
розвитку якістю 
отриманих 
корекційних та 
соціально-
реабілітаційних 
послуг, % 

державний 

бюджет 
 

Заходи: 
        

1.2.1. Інклюзивно-ресурсні центри в місті 

створено (придбано необхідне обладнання, 

сформовано сучасну матеріально-технічну 

базу центру, здійснено набір спеціалістів) 

Грудень 2018 - 

грудень 2020 

Міський 
бюджет  

 

Державний 
бюджет 

10302,767 

180,700 

2652,901 

180,700 

3672,465 

- 

3977,401 

- 

Департамент освіти, 
Інклюзивно-ресурсні 

центри 

 

1.2.2. Діти віком від 2 до 18 років отримують 

комплексну психолого-педагогічну оцінку 

розвитку 

Грудень 2018 - 

грудень 2020 
- - - - - Департамент освіти, 

Інклюзивно-ресурсні 
центри 

 

1.2.3. Оцінку якості надання послуг 

інклюзивно-ресурсними центрами здійснено 

Листопад 2019, 

листопад 2020 

-  - - - - Департамент освіти 
Інклюзивно-ресурсні 

центри 

 

1.2.4. Діти та молодь віком від  7 до  35 років 

з функціональними обмеженнями отримують 

корекційні та соціально-реабілітаційні 

послуги у комунальному закладі «Міський 

центр соціально-психологічної реабілітації 

дітей та молоді віком від  7 до  35 років з 

функціональними обмеженнями «Гармонія» 

Грудень 2018 - 

грудень 2020 

Міський 
бюджет  

12954,097 4029,397 4311,450 4613,250 Департамент соціальної 
політики, 

 КЗ «Міський центр 
соціально-

психологічної 
реабілітації дітей та 

молоді з 
функціональними 

обмеженнями 
«Гармонія» 

 

1.2.5. Для дітей з особливими освітніми 

потребами віком від 6 до 18 років у закладах 

загальної середньої освіти корекційно-

розвиткові заняття проведено 

Грудень 2018 - 

грудень 2020 

Державний 
бюджет 

3858,2 1165,6 1282,2 1410,4 Департамент освіти, 
заклади загальної 
середньої освіти 

Не виділення 
коштів з 
державного 
бюджету 



Цілі/завдання/заходи 

Індикатор 

результату, 

одиниця 

вимірювання 

Термін 

виконання 
Джерело 

фінансу-

вання 

 

Обсяг фінансування, тис. грн Відповідальний 

виконавець 

Ризики та 

припущення 

всього 
у т. ч. за роками 

2018 2019 2020 

Завдання 1.3. 

Забезпечено архітектурну 

доступність до установ, 

навчальних закладів. 

Створено інклюзивний 

простір у місті 
 

1) Рівень 
задоволення 
інклюзивним 
простором в місті 
серед дітей (6-18) і  
батьків, % 

2) Частка дітей 
(6-18 р.) та батьків, 
які вважають, що 
транспортна 
система є 
«дружньою» до 
батьків із дитячими 
візочками та людей 
на інвалідних 
візках,% 

3) Частка шкіл та 
дитячих садків, у 
яких забезпечено 
безперешкодний 
доступ для осіб з 
обмеженою 
мобільністю, % 

Грудень 2018 - 

грудень 2020 
Міський 

бюджет, 

державний 

бюджет, 

залучені 

кошти 
 

37766,0 
 
 

42,0 
 

20,0 

 

5700,0 
 
 

42,0 
 

20,0 

15858,0 
 
 
- 
 
- 

16208,0 
 
 
- 
 
- 

Департамент 
капітального 
будівництва, 
Департамент 

транспорту, енергетики 
та зв’язку, 

Департамент освіти, 
відділ у справах молоді 

та туризму 
 

 

Заходи: 
        

1.3.1. Оцінку потреб в облаштуванні 

пандусами адміністративних будівель, 

комунальних закладів, підприємств та інших 

будівель проведено 

Вересень 

2019 

- - - - - ГО «Освітній простір 2.0»  

1.3.2. Мережу шкіл і дитячих садків міста, 

облаштованих пандусами розширено (2018 р. 

– 32 заклад, 2019  р. - 40, 2020 р. - 49) 

Грудень 2018 - 

грудень 2020 

Міський 

бюджет 
5000,0 1100,0 1800,0 2100,0 Департамент 

капітального 
будівництва 

 

1.3.3. Для забезпечення комфортних умов 

перебування у школах дітей з особливими 

освітніми потребами, навчальні, ресурсні 

кімнати та санвузли адаптовано 

Грудень 2018 - 

грудень 2020 

Міський 
бюджет,  

 

Державний 
бюджет, 

  
 

Залучені 
кошти 

550,0 
 

 
42,0 

 
20,0 

- 
 

 
42,0 

 
20,0 

250,0 
 
 

- 
 

- 

300,0 
 
 

- 
 

- 

Департамент освіти  

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  

Грудень 2018 - 

грудень 2020 

Міський 
бюджет  

31400,0 3800,0 13800,0 

 

13800, 0 Департамент 
транспорту, енергетики 

та зв’язку 

 



Цілі/завдання/заходи 

Індикатор 

результату, 

одиниця 

вимірювання 

Термін 

виконання 
Джерело 

фінансу-

вання 

 

Обсяг фінансування, тис. грн Відповідальний 

виконавець 

Ризики та 

припущення 

всього 
у т. ч. за роками 

2018 2019 2020 

1.3.5. Для безпечного переміщення по місту 

дітей та молоді з порушенням слуху звукові 

світлофори на вулицях міста встановлено  

Грудень 2018 - 

грудень 2020 

Міський 
бюджет  

16,0 0 8,0 8,0 Департамент 
транспорту, енергетики 

та зв’язку 

 

1.3.6.  Для дітей та молоді з інвалідністю віком 

від 5 до 24 років інклюзивний простір  у  

підлітковому клубі, в рамках проекту «Чужих 

дітей не буває» створений та функціонує  

Грудень 2018 - 

грудень 2020 

Міський 
бюджет  

800,00 800,00 - - Відділ у справах молоді 
та туризму,  

КЗ «Центр підліткових 
клубів за місцем 

проживання» 

 

Ціль 2 . 
Кожна дитина та молода 

людина живе в 

безпечному та чистому 

середовищі 

1) Частка дітей та 
молоді, які 
вважають місто 
Вінницю 
безпечним для 
проживання, % 

Грудень 2018 - 

грудень 2020 
Міський 
бюджет, 
залучені 
кошти 

248575,067 
 

143,894 

38342,767 
 

84,994 

100501,600 
 

24,400 

109730,700 
 

34,500 

Муніципальний 
ситуаційний центр,  

КП «Вінницький 
інформаційний центр», 
Управління патрульної 

поліції у м. Вінниці,  
КП ВМР 

«Муніципальна 
поліція», 

Департамент у справах 
ЗМІ та зв’язків з 
громадськістю, 

Департамент освіти, 
відділ у справах молоді 

ту туризму, 
Міський центр 

соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, 

Служба у справах дітей  
Департамент капітального 

будівництва, 
Департамент транспорту, 

енергетики та зв’язку, 
Департамент економіки і 

інвестицій 

- 

Завдання 2.1. 

Діти та молодь до 24 років 

отримують інформацію 

про наслідки негативних 

проявів та правопорушень  

 

2) Кількість дітей, 
які вчинили 
правопорушення  в 
розрахунку на 1000 
дітей, осіб 

3) Кількість дітей, 
які стали жертвами 
правопорушень на 
1000 дітей, осіб 
 

Грудень 2018 - 

грудень 2020 
Міський 
бюджет,  
залучені 
кошти 

 

 

48,3 
 

4,5 
 
 
 

14,8 
 
- 

16,1 
 

2 

17,4 
 

2,5 

Департамент освіти, 
сектор ювенальної 
превенції ВП ВВП, 

Міський центр 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, 

Служба у справах дітей, 
відділ у справах молоді 

та туризму 
 

 

Заходи:       
  



Цілі/завдання/заходи 

Індикатор 

результату, 

одиниця 

вимірювання 

Термін 

виконання 
Джерело 

фінансу-

вання 

 

Обсяг фінансування, тис. грн Відповідальний 

виконавець 

Ризики та 

припущення 

всього 
у т. ч. за роками 

2018 2019 2020 

2.1.1. Інформаційно-просвітницьку кампанію 

щодо профілактики злочинів та 

правопорушень серед дітей і молоді віком до 

24 років проведено  

Грудень 2018 - 

грудень 2020 
- - - - - Департамент освіти, 

заклади загальної 
середньої освіти міста, 

сектор ювенальної 
превенції ВП ВВП 

 

2.1.2. З метою попередження вживання 

алкоголю, наркотичних та психотропних 

речовин, тютюнопаління,  учнями шкіл 

інформаційний марафон «Голосом учнів» 

серед дітей віком 12-15 років проведено  

Лютий 2019, 

лютий 2020  

- - - - - Департамент освіти, 
заклади загальної 

середньої освіти міста 

 

2.1.3. Діти, схильні до правопорушень, 

психолого-педагогічним супроводом в 

освітніх закладах забезпечені  

Грудень 2018 - 

грудень 2020 
- - - - - Департамент освіти, 

міський методичний 
кабінет 

 

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  

Грудень 2018 - 

грудень 2020 
- - - - - Міський центр 

соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді,  
Департамент освіти 

 

2.1.5. Рейди з метою профілактики дитячої 

бездоглядності, безпритульності та 

запобігання правопорушенням серед дітей 

віком до 18 років проведено 

Грудень 2018 - 

грудень 2020 
- - - - - Служба у справах дітей, 

сектор ювенальної 
превенції ВП ВВП, 

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

 

2.1.6. Курс правової освіти для учнів 4-х 

класів закладів загальної середньої освіти 

міста запроваджено 

Грудень 2018 - 

травень 2019 

 - - - - Департамент освіти 
 

 

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» 

реалізовано  

Грудень 2018 - 

грудень 2020 
Міський 
бюджет 

 
 

 

30,0 

 

9,0 

 

10,0 

 

11,0 

 
Відділ у справах молоді 
та туризму, КЗ «Центр 
підліткових клубів за 
місцем проживання», 

Служба у справах дітей 
 

 



Цілі/завдання/заходи 

Індикатор 

результату, 

одиниця 

вимірювання 

Термін 

виконання 
Джерело 

фінансу-

вання 

 

Обсяг фінансування, тис. грн Відповідальний 

виконавець 

Ризики та 

припущення 

всього 
у т. ч. за роками 

2018 2019 2020 

2.1.8. Молодіжні акції, спрямовані на 

запобігання поширення захворювання на 

ВІЛ/СНІД проведено  

Травень 2019, 

травень 2020  
Міський 
бюджет, 
Залучені 
кошти 

 

18,3 

 

4,5 

5,8 

 

- 

 

6,1 

 

2,0 

 

6,4 

 

2,5 

 

Центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та 

молоді, громадські та 
благодійні організації  

 

Завдання 2.2. 

Діти та молодь відчувають 

себе у безпеці під час 

навчання в закладах освіти 

та вдома 

1) Частка дітей, 
які вказали на те, 
що потерпали від 
фізичного або 
психологічного 
насилля однолітків 
або вчителів у 
школах, % 

2) Частка дітей, 
які вказали на те, 
що , перебуваючи 
вдома, вони 
піддавалися 
фізичному та/або 
психічному 
насильству 
протягом останніх 
12 місяців, % 

Грудень 2018 - 

грудень 2020 

Міський 
бюджет 
залучені 
кошти 

239153,667 
 

84,994 

34156,767 
 

84,994 

95995,9 
 
- 

109001,0 
 
- 

Департамент освіти,  
Муніципальний 

ситуаційний центр, 
КП «Вінницький 

інформаційний центр» 
Служба у справах дітей, 

Департамент 
інформаційних 

технологій,  
Департамент у справах 

ЗМІ та зв’язків з 
громадськістю, 
Департамент 
капітального 
будівництва, 

сектор ювенальної 
превенції ВП ВВП, 

Управління патрульної 
поліції у м. Вінниці,  

КП ВМР «Муніципальна 
поліція» 

 

Заходи:         

2.2.1. З метою забезпечення роботи єдиної 

міської системи цілодобового онлайн-

моніторингу дотримання правопорядку на 

дорогах, у місцях масового відпочинку 

громадян, в закладах освіти, Муніципальний 

ситуаційний центр розпочав роботу та 

функціонує 

Грудень 2018 - 

грудень 2020 

Міський 
бюджет 

7800,0 3800,0 2000,0 2000,0 Муніципальний 
ситуаційний центр, 

Департамент 
інформаційних 

технологій 
 

 

2.2.2. Мережу зовнішніх засобів 

відеоспостереження в громадських місцях та 

закладах освіти розширено (додатково 

встановлено 70 відеокамер у місті, 115 -  в 

дитячих садках та позашкільних закладах ) 

Грудень 2018 - 

грудень 2020 

Міський 
бюджет 

12400,0 

 

3000,0 

 

4700,0 

 

4700,0 КП «Вінницький 
інформаційний центр» 

 

2.2.3. З метою запобігання насильства в сім’ї 

та учнівському середовищі комплекс заходів  

Грудень  

2018 -2020  
- - - - - Департамент освіти   



Цілі/завдання/заходи 

Індикатор 

результату, 

одиниця 

вимірювання 

Термін 

виконання 
Джерело 

фінансу-

вання 

 

Обсяг фінансування, тис. грн Відповідальний 

виконавець 

Ризики та 

припущення 

всього 
у т. ч. за роками 

2018 2019 2020 

у школах міста «Дитинство без насильства» 

(флешмоби, акції, зустрічі з представниками 

поліції, тематичні батьківські всеобучі) 

проведено 

 

2.2.4. Цикл вистав дитячого соціально-

правового агіттеатру «Win-Stream» на тему 

«Булінг, що це таке і як з ним боротися» для 

дітей віком 12-17 років проведено 

Березень-

квітень  

2019 р. 

- - - - - Вінницький міський 
палац дітей та юнацтва 

 

 

2.2.5. Соціальні плакати щодо попередження 

булінгу в учнівському середовищі, в сім’ї 

розроблено, видано друком та розповсюджено 

у школи міста 

Грудень 2018 - 

грудень 2020 

Міський 
бюджет 

3,0 - 2,0 1,0 Департамент у справах 
ЗМІ та зв’язків з 
громадськістю, 

Департамент освіти 

 

2.2.6. Міською радою лідерів та Громадським 

представництвом уповноважених з прав дітей 

(дитячих омбудсменів) проведено моніторинг 

роботи шкільних служб розв’язання 

конфліктів, результати розглянуто на 

засіданнях органів учнівського врядування у 

школах 

Лютий 2019  
 

- - - - - Департамент освіти   

2.2.7. Профілактичні заходи (круглі столи, 

наради, виступи у ЗМІ, виступи у дитячих та 

батьківських колективах тощо) щодо 

попередження насильства, або реальної 

загрози його вчинення у сім’ях, де 

виховуються діти, проведено 

Грудень 2018 - 

грудень 2020 
- - - - - Служба у справах дітей  

2.2.8. Систематичний моніторинг наявності 

небезпечних для дітей ділянок у різних 

районах міста запроваджено шляхом 

реалізації проекту «Мапа безпеки» за участю 

уповноважених з прав дітей (дитячих 

омбудсменів)  

Січень 2019 - 

грудень 2020 

- - - - - Департамент освіти, 
Управління патрульної 

поліції у м. Вінниці,  
КП ВМР 

«Муніципальна 
поліція»,  

Департамент 
інформаційних 

технологій 

 

2.2.9. Для створення безпечних комфортних 

умов під час навчання дітей віком від 2 до 18 

Грудень 2018 - 

грудень 2020 

Міський 
бюджет 

232760,8 44166,9 89293,9 99300,0 Департамент 
капітального 
будівництва, 

 



Цілі/завдання/заходи 

Індикатор 

результату, 

одиниця 

вимірювання 

Термін 

виконання 
Джерело 

фінансу-

вання 

 

Обсяг фінансування, тис. грн Відповідальний 

виконавець 

Ризики та 

припущення 

всього 
у т. ч. за роками 

2018 2019 2020 

років здійснено термореновацію будівель 

шкіл та дитячих садків  (20 закладів за звітний 

період) 

Департамент освіти 
 

2.2.10.  Здорове харчування дітей віком від 2 

до 18 років забезпечено. Модернізацію 

харчоблоків у закладах освіти здійснено (4  

заклади за звітний період) 

Грудень 2018 - 

грудень 2020 

Міський 
бюджет, 

 

залучені 
кошти 

 

6189,867 

84,994 

3189,867 

84,994 

- 3000,0 Департамент 
капітального 
будівництва, 

Департамент освіти 
 

 

Завдання 2.3. 

Діти та молодь відчувають 

себе безпечно на дорогах 

міста  

1) Частка дітей 
та молодих людей 
(13-17 років) та їх 
батьків, які 
вважають дорогу 
до школи (зі 
школи) 
безпечною, % 

Грудень 2018 - 

грудень 2020 
Міський 
бюджет 

943,4 421,4 248,4 273,6 Департамент 
комунального 

господарства та 
благоустрою, 

Департамент освіти, 
Управління патрульної  

поліції у м. Вінниці 

 

2.3.1. Інформаційно – просвітницьку 

кампанію серед школярів віком до 18 років 

щодо дотримання правил дорожнього руху 

проведено 

Грудень 2018 - 

грудень 2020 
- - - - - Управління патрульної 

поліції у м. Вінниці, 
Департамент освіти 

 

2.3.2. Для підвищення безпеки дітей на  

пішохідних переходах біля шкіл та дитячих 

садків, оранжеві дитячі фігури для 

привертання уваги водіїв встановлено 

Грудень 2018 - 

грудень 2020 
Міський 
бюджет 

685,4 344,4 162,4 178,6 Департамент 
комунального 

господарства та 
благоустрою 

 

2.3.3.Біля пішохідних переходів, 

розташованих поблизу шкіл у години перед 

початком уроків та після уроків 

організовано чергування відповідальних 

працівників шкіл міста  

Грудень 2018 - 

грудень 2020 

Міський 
бюджет 

258,0 77,0 86,0 95,0 Департамент освіти  



Цілі/завдання/заходи 

Індикатор 

результату, 

одиниця 

вимірювання 

Термін 

виконання 
Джерело 

фінансу-

вання 

 

Обсяг фінансування, тис. грн Відповідальний 

виконавець 

Ризики та 

припущення 

всього 
у т. ч. за роками 

2018 2019 2020 

Завдання 2.4. 
Діти та молодь міста 

проживають в безпечному 
екологічному середовищі 

1) Частка дітей і 
батьків, які 
вказали на те, що 
навколо будинків 
чисто і немає 
сміття, % 
2) Частка дітей і 
батьків, які 
вказали на те, що 
проживають в 
районі із високим 
рівнем 
забруднення 
повітря та 
шуму, % 

Грудень 2018 - 

грудень 2020 

Міський 
бюджет, 
залучені 
кошти 

8429,7 
 

54,4 

3749,8 
 
- 

4241,2 
 

22,4 

438,7 
 

32,0 

Департамент освіти, 
Департамент економіки 

та інвестицій, 
Відділ у справах молоді 

та туризму, 
Департамент 
комунального 

господарства та 
благоустрою 

 

Заходи:         

2.4.1. Акцію «Зелена хвиля» по озелененню 

пришкільних територій за участю дітей віком 

14-18 років проведено  

Листопад 2019, 

листопад 2020  

Міський 
бюджет  

75,0 - 35,0 40,0 Департамент освіти, 
Департамент економіки 

та інвестицій 

 

2.4.2. Міські конкурси учнівських проектів та  

інформаційно-просвітницькі акції, спрямовані 

на виховання та екологічну освіту дітей та 

учнівської молоді віком від 6 до 18  років 

проведено  

Грудень 2018 - 

грудень 2020. 
Міський 
бюджет  

40,0 10,0 15,0 15,0 Департамент освіти  

2.4.3. Студентські екологічні суботники за 

участю молоді віком від 18 до 24 років 

проведено  

Вересень 2019, 

вересень 2020  
- - - - - Відділ у справах молоді 

та туризму 
 

2.4.4. Зелені зони на територіях загального 

користування (вулиці, сквери, алеї) із 

врахуванням думки дітей та молоді, 

батьківської громадськості облаштовано  

Грудень 2018 - 

грудень 2020 
Міський 

бюджет  
912,9 275,8 303,4 333,7 Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою 

Обсяги 
проведених 

робіт та 
фінансування 
залежать від 

потреб 
населення 

2.4.5. Парк-музей Подільського каменю на 

території КЗ «ЗШ І-ІІІ ст. №19 ВМР» створено  

2019 Міський 

бюджет  
572,8 - 572,8 - Департамент освіти  

2.4.6. 9-ти ступеневі системи очищення питної 

води в закладах освіти міста встановлено 

Грудень 2018 - 

грудень 2020 
Міський 

бюджет  
6679,0 3364,0 3315,0 - Департамент освіти  



Цілі/завдання/заходи 

Індикатор 

результату, 

одиниця 

вимірювання 

Термін 

виконання 
Джерело 

фінансу-

вання 

 

Обсяг фінансування, тис. грн Відповідальний 

виконавець 

Ризики та 

припущення 

всього 
у т. ч. за роками 

2018 2019 2020 

(2018 р. – 36 шкіл, 11 дитячих садків, 2019 – 

38 дитячих садків) 

2.4.7. Роздільний збір сміття у закладах 

загальної середньої освіти міста 

запроваджено (2019 р. – 10 шкіл, 2020 р. – 26 

шкіл) 

Вересень 2019 - 

грудень 2020 

Залучені 

кошти 
54,4 - 22,4 32,0 Департамент освіти 

 

 

2.4.8. З метою формування екологічної 

свідомості для дітей віком від 2 до 18 років 

комікси, розмальовки, екоуроки, настільні 

ігри, дитячі збірники на екологічну тематику 

розроблено, випущено друком та 

розповсюджено серед учнів початкових 

класів шкіл міста 

Грудень 2018 - 

грудень 2020 

Міський 

бюджет 
150,0 100,0 - 50,0 Департамент освіти  

Завдання 2.5 

Діти та батьки обізнані з 

питань профілактики 

захворюваності дітей  
 

1) Рівень охоплення 
дітей 
профілактичними 
щепленнями, % 

2) Рівень 
обізнаності дітей та 
батьків з питань 
профілактики 
захворювань, % 

Грудень 2018 - 

грудень 2020 

- - - - - Департамент охорони 
здоров’я, 

 Департамент освіти 

 

2.5.1. Моніторинг обізнаності серед дітей 6-18 

років та їх батьків з питання профілактики 

інфекційних захворювань проведено 

 

Лютий 2019,  

лютий 2020  

- - - - - Департамент охорони 
здоров’я, 

 Департамент освіти 

 

2.5.2. Інформаційну кампанію серед дітей та їх 

батьків щодо переваг вакцинації для 

попередження інфекційних захворювань 

проведено 

Грудень 2018 - 

грудень 2020 

- - - - - Департамент охорони 
здоров’я  

 

2.5.3. Цикл профілактичних бесід, 

тренінгових занять у школах міста з метою 

запобігання розповсюдження інфекцій, що 

передається статевим шляхом, та ранніх 

вагітностей серед дівчат віком до 18 років 

проведено  

Грудень 2018 - 

грудень 2020 

- - - - - Департамент освіти,  
Департамент охорони 

здоров’я 

 



Цілі/завдання/заходи 

Індикатор 

результату, 

одиниця 

вимірювання 

Термін 

виконання 
Джерело 

фінансу-

вання 

 

Обсяг фінансування, тис. грн Відповідальний 

виконавець 

Ризики та 

припущення 

всього 
у т. ч. за роками 

2018 2019 2020 

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 

Грудень 2018 - 

грудень 2020 

- - - - - Департамент освіти  

Ціль 3 . 
Кожна дитина та молода 

людина має право 

насолоджуватися життям 

в сім’ї, іграми та 

відпочинком 

1) Рівень 
задоволення дітей 
(6-17 років) та 
батьків якістю 
організації 
відпочинку та 
дозвілля для дітей 
та молоді в 
громаді, % 

2) Кількість дітей з 
громади, які 
виховуються в 
закладах 
інституційного 
догляду, в тому числі 
розташованих за 
межами громади 
(інтернатні заклади 
різних типів та форм 
власності, притулки, 
ЦСПР), осіб 

Грудень 2018 - 

грудень 2020 

Міський 
бюджет, 

державний 
бюджет, 
залучені 
кошти 

474653,544 
 

24750,000 
 

23717,000 

137233,244 
 
- 
 

2817,000 

165812,019 
 

12375,000 
 

20100,000 

171608,281 
 

12375,000 
 

800,000 

Департамент освіти,  
Департамент охорони 

здоров’я, 
Служба у справах дітей, 

Комітет по фізичній 
культурі і спорту, 

Департамент культури, 
Департамент соціальної 

політики, 
Департамент 
капітального 
будівництва, 

Департамент міського 
господарства, 
Департамент 
комунального 
господарства і 
благоустрою 

 

Завдання 3.1. 
Діти та молодь обізнані з 
питань відповідального 

батьківства та важливості 
сімейних цінностей 

1) Кількість 
дітей, від яких 
відмовились 
батьки, яких 
покинули в 
пологових 
будинках чи 
інших закладах, 
осіб 
2) Кількість 
проведених 
заходів  в рамках 
навчання 
відповідального 
батьківства, 
сімейних 
цінностей у 
підлітків, 
підготовка молоді 
до сімейного 
життя, одиниць 
3) Частка дітей-
сиріт та дітей, 

 Грудень 2018 - 

грудень 2020 

- - - - - Департамент освіти, 
Служба у справах дітей, 

Департамент охорони 
здоров’я 

 

 



Цілі/завдання/заходи 

Індикатор 

результату, 

одиниця 

вимірювання 

Термін 

виконання 
Джерело 

фінансу-

вання 

 

Обсяг фінансування, тис. грн Відповідальний 

виконавець 

Ризики та 

припущення 

всього 
у т. ч. за роками 

2018 2019 2020 

позбавлених 
батьківського 
піклування, які 
виховуються у 
сімейних формах 
виховання, 
усиновлених % 

Заходи:         

3.1.1. Моніторинг рівня сформованості в учнів 

закладів загальної середньої освіти ціннісного 

ставлення до сім’ї, родини, людей проведено  

Квітень 2019, 

квітень 2020 

- - - - - Департамент освіти  

3.1.2. Міський тижневик родинно-сімейного 

виховання «Сімейні цінності» у школах для 

дітей віком 6-18 років проведено 

Травень 2019, 

травень 2020  
- - - - - Департамент освіти  

3.1.3. Інформаційну, психологічну роботу з 

батьками з метою повернення дітей, які 

виховуються в закладах інституційного 

догляду, в тому числі розташованих за 

межами громади, у біологічні сім’ї проведено 

Грудень 2018 - 

грудень 2020. 
- - - - - Служба у справах дітей  

3.1.4. Консультації, знайомство з дітьми для 

потенційних кандидатів в опікуни, 

піклувальники, прийомні батьки, батьки-

вихователі, усиновлювачі щодо усиновлення 

та влаштування дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, до 

сімейних форм виховання проведено 

Грудень 2018 - 

грудень 2020 
- - - - - Служба у справах дітей  

3.1.5. Заняття в рамках «Школи 

відповідального батьківства» для молодих 

сімей, які очікують на народження дитини 

проведено 

Грудень 2018 - 

грудень 2020 

- - - - - Департамент охорони 
здоров’я 

 

Завдання 3.2. 
Діти та підлітки віком до 18 

років мають право та 
забезпечені оздоровленням і 

відпочинком 

1)Частка дітей 
(6-18 років), які 
відпочивали 
більше, ніж один 
тиждень, 
протягом року 

Грудень 2018 - 

грудень 2020 

Міський 
бюджет 

 
 

7517,62 - 3656,43 3861,19 Департамент освіти 
Департамент охорони 

здоров’я, 
Комітет по фізичній 

культурі і спорту, 

 



Цілі/завдання/заходи 

Індикатор 

результату, 

одиниця 

вимірювання 

Термін 

виконання 
Джерело 

фінансу-

вання 

 

Обсяг фінансування, тис. грн Відповідальний 

виконавець 

Ризики та 

припущення 

всього 
у т. ч. за роками 

2018 2019 2020 

поза межами 
свого міста, %  

2)Частка дітей 
соціально 
вразливих 
категорій, 
охоплених 
відпочинком та 
оздоровленням за 
бюджетні кошти, 
від загальної 
кількості дітей 
даних 
категорій % 

Департамент соціальної 
політики 

Заходи:         

3.2.1. Літній відпочинок дітей віком 6-11 років 

на базі пришкільних таборів з денним 

перебуванням організовано 

Червень  

2019, 2020  

Міський 
бюджет 

2788,265 - 1356,16 1432,105 Департамент освіти  

3.2.2. Безоплатне відвідування аквапарку 

«Маяк» для дітей з пришкільних таборів 

організовано 

Червень  

2019, 2020 

Міський 
бюджет 

694,928 - 338,000 356,928 Департамент освіти 
 

 

3.2.3. Безоплатні екскурсії у Музей Науки для 

дітей з пришкільних таборів організовано 

Червень 

 2019, 2020 

Міський 

бюджет 
534,560 - 260,000 274,560 Департамент освіти 

 
 

3.2.4. Оздоровлення та відпочинок дітей (в т.ч. 

соціально-вразливих категорій) віком 6-18 

років у стаціонарних дитячих оздоровчих 

закладах України забезпечено  

Грудень 2018 - 

грудень 2020 
Міський 

бюджет 
 

3253,147 - 1582,27 

 

1670,877 Департамент освіти 
Департамент охорони 

здоров’я, 
Комітет по фізичній 

культурі і спорту, 
Департамент соціальної 

політики 

 

3.2.5. Організовано Літню школу для 

переможців ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських 

олімпіад на базі стаціонарного дитячого 

оздоровчого закладу «Колос» (м. Вінниця) 

Грудень 2018 - 

грудень 2020 

Міський 

бюджет 
246,720 - 120,000 126,720 Департамент освіти  

Завдання 3.3. 
Діти та молодь мають 
можливість вільно 

відпочивати, 
насолоджуватись дозвіллям, 

1) Частка дітей та 
молоді, які 
займаються 
спортом 
щонайменше один 
раз в тиждень (не 
враховуючи 

Грудень 2018 - 

грудень 2020 

Міський 
бюджет, 

державний 
бюджет, 
залучені 
кошти 

 

467135,924 
 

24750, 
 

23717,0 

137233,244 
 
- 
 

2817,0 

162155,589 
 

12375,0 
 

20100,0 

167747,091 
 

12375,0 
 

800,0 

Департамент 
капітального 
будівництва, 

Департамент міського 
господарства, 
Департамент 
комунального 

 



Цілі/завдання/заходи 

Індикатор 

результату, 

одиниця 

вимірювання 

Термін 

виконання 
Джерело 

фінансу-

вання 

 

Обсяг фінансування, тис. грн Відповідальний 

виконавець 

Ризики та 

припущення 

всього 
у т. ч. за роками 

2018 2019 2020 

займатися спортом та 
навчатись мистецтву  

шкільні заняття 
фізкультурою), % 

2) Частка дітей, 
які відвідували 
культурний захід 
(виставу, цирк, 
концерт, виставку 
тощо) протягом 
останніх 12  
місяців, % 

господарства і 
благоустрою, 

Департамент освіти, 
Департамент культури, 

Комітету з фізичної 
культури і спорту, 

Відділ у справах молоді 
і туризму 

 

3.3.1. Ігрові  та спортивні майданчики на 

прибудинкових територіях в різних районах 

міста за замовленням та фінансовою участю 

батьківської громадськості встановлено та 

оновлено  

Грудень 2018 - 

грудень 2020 
Міський 
бюджет, 

 

Залучені 
кошти 

 
 

29400,0 

 

917,0 

 

 

6800,0 

 

317,0 

 

 

 

 

10600,0 

 

300,0 

 

 

 

12000,0 

 

300,0 

 

 

 

Департамент міського 
господарства 

 

 

3.3.2. Ігрові та спортивні майданчики  для 

дітей віком від 2 до 18 років з урахуванням 

побажань батьків та дітей на територіях шкіл, 

дитячих садків встановлено та оновлено 

(2018- 6 од., 2019- 6 од., 2020- 5 од.) 

Грудень 2018 - 

грудень 2020 

Міський 
бюджет 

3620,0 

 

1210,0 

 

1537,0 873,0 Департамент освіти  

3.3.3. Спортивні ядра для занять різними 

видами спорту для дітей та молоді  віком до 

35 років у різних районах міста встановлено 

(2018 - 1 од., 2019 - 3 од,, 2020 – 3 од.) 

Грудень 2018 - 

грудень 2020 

Міський 
бюджет, 

 
державний 

бюджет, 
 

залучені 
кошти 

50000,0 

 

24750,0 

 

19000,0 

11400,0 

 

- 

 

- 

19300,0 

 

12375,0 

 

19000,0 

 

19300,0 

 

12375,0 

Департамент 
капітального 
будівництва 

Несвоєчасне 

виділення 

коштів з 

державного 

бюджету 

3.3.4. Громадські ініціативи щодо 

благоустрою та  облаштування зон 

відпочинку для дітей та батьків реалізовано: 

- Центр розвитку для дітей та молоді «Мрія» 

в мікрорайоні Тяжилів створено; 

- комплексний майданчик для гри у пляжний 

футбол та волейбол в мікрорайоні Тяжилів 

встановлено; 

- зону відпочинку біля озера на вулиці 

Гладкова облаштовано; 

2019 Міський 
бюджет 

 

 

 
1000,0 

 

 

1000,0 

 

 

200,0 

 

 

1000,0 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 - 

 

 

 
1000,0 

 

 

1000,0 

 

 

200,0 

 

 

1000,0 

 

 

 
- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 
 
 
 

Відділ у справах молоді 
і туризму 

 
 

Департамент 
комунального 
господарства і 
благоустрою 

- // - 
 
 

 
- // - 

 



Цілі/завдання/заходи 

Індикатор 

результату, 

одиниця 

вимірювання 

Термін 

виконання 
Джерело 

фінансу-

вання 

 

Обсяг фінансування, тис. грн Відповідальний 

виконавець 

Ризики та 

припущення 

всього 
у т. ч. за роками 

2018 2019 2020 

- благоустрій зони відпочинку для дітей на 

прибережному схилі озера по вул. 

Волошковій здійснено 

 

 

3.3.5. Дітям та молоді віком від 4 до 35 років 

(в т.ч. дітям з особливими освітніми 

потребами) забезпечено доступ до занять в 

гуртках, секціях, групах закладів загальної 

середньої, позашкільної освіти, закладів 

культури, дитячо-юнацьких спортивних шкіл  

Грудень 2018 – 

грудень 2020 
Міський 
бюджет 

99207,482 

 

174594,703 

 

104536,023 

 

31154,995 

 

55066,369 

 

31581,880 

33226,836 

 

58315,285 

 

34740,068 

34825,651 

 

61213,049 

 

38214,075 

Департамент освіти, 
 
 

Департамент культури, 
 

Комітет з фізичної 
культури і спорту 

 

3.3.6. Центр розвитку «Дивосвіт» для дітей та 

молоді від 1,5 до 35 років на базі комплексу 

«Орігамі» відкрито та функціонує. 

Облаштовано  кімнати для гуртків, балетні 

зали, коворкінг-зони для проведення майстер-

класів, семінарів, лего-місто тощо. 

Лютий 2019 - 

грудень 2020 

Залучені 
кошти 

3800,0 2500,0  800,0 500,0 ТОВ «Центр розвитку 
дитини «Дивосвіт» 

 

3.3.7. Креативний простір для молоді віком від 

14 до 35 років «Level 80» на базі КЗ «Центр 

підліткових клубів за місцем проживання» 

для проведення зустрічей, семінарів, 

тренінгів, вільного часу за комп’ютером 

організовано та функціонує 

Грудень 2018 - 

грудень 2020 

Міський 
бюджет 

64,3 20,0 21,4 22,9 Відділ у справах молоді 
та туризму  

 

3.3.8. Для наймолодших мешканців міста 

віком від 6 місяців до 1,5 року та їх батьків 

конкурс-марафон «Забіг в повзунках» 

проведено 

Серпень-вересень 

2019,2020 

Міський 
бюджет 

10,0 - 5,0 5,0 Відділ у справах молоді 
та туризму  

 



Цілі/завдання/заходи 

Індикатор 

результату, 

одиниця 

вимірювання 

Термін 

виконання 
Джерело 

фінансу-

вання 

 

Обсяг фінансування, тис. грн Відповідальний 

виконавець 

Ризики та 

припущення 

всього 
у т. ч. за роками 

2018 2019 2020 

3.3.9. Проект «Мистецькі вихідні» за участю 

дітей віком 5-12 років на базі закладів 

культури у різних районах міста реалізовано 

Червень-серпень 

2019, 2020 

Міський 
бюджет 

420,0 - 200,0 220,0 Департамент культури  

3.3.10.  Культурне дозвілля та творчий 

розвиток дітей та молоді віком до 24 років 

забезпечено шляхом проведення фестивалів, 

проектів, конкурсів: 

- Міжнародний фестиваль дитячої народної 

хореографії «Барвінкове кружало»; 

 

- фестиваль-конкурс художньої 

самодіяльної творчості учнівської молоді 

«Перлини року»; 

 

- фестиваль дитячої творчості серед дітей 

віком 3-6 років «Чарівна квітка»; 

 

- проект «Студентська ліга»; 

 

 

- міські конкурси юних виконавців, 

художників, читців віком від 3 до 16 років 

 

 

 

 

 

Квітень-

травень  

2019, 2020  

 

Березень 

2019, 2020 

 

 

Травень 2019, 

2020 

 

 

Вересень- 

Травень 

 2019, 2020 

 

Січень 2019 - 

грудень 2020 

 

 

 

 

 

Міський 

бюджет,  

 

 

Міський 

бюджет 

 

 

Міський 

бюджет 

 

 

Міський 

бюджет 

 

Міський 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

1410,416 

 

 

 

50,0 

 

 

 

33,0 

 

 

 

67,0 

 

 

 

523,0 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

686,000 

 

 

 

25,0 

 

 

 

16,0 

 

 

 

30,0 

 

 

253,0 

 

 

 

 

 

724,416 

 

 

 

25,0 

 

 

 

17,0 

 

 

 

37,0 

 

 

270,0 

 

 

 

 

 

Департамент освіти 

 

 

 

Департамент освіти 

 

 

 

Департамент освіти 

 

 

 

Відділ у справах молоді 

та туризму 

 

 

Департамент культури 

 

 

 

 

                                   Міський голова                                                                                                                С. Моргунов 

 

 



Додаток 2 

до рішення міської ради 

від 30.11.2018 № 1437 
 

План моніторингу й оцінки реалізації ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді» 

у місті Вінниці на 2018-2020 роки  
 

Індикатори Дезагрегація 
Вихідні дані Цільові та фактичні значення 

Джерело 
інформації 

Відповідальни
й за збирання 

даних 

Коментарі та 
пояснення  2018 

рік 
Значення 

2018 2019 2020 
план факт план факт план факт 

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

1) Частка дітей та 
молоді з інвалідністю, 
які повідомляють про 
посилення відчуття 
благополуччя, % 

За віком: 
- 10-17 років; 
- 18-35 років 

2018  - - -  
70 
65 

-  
75 
70 

- Результати 
опитування 

 
 
 

Департамент 
освіти 

 

2) В громаді 
вдосконалено та 
функціонує механізм 
залучення дітей та 
молоді із вразливих 
категорій до 
прийняття рішень, що 
їх стосуються (або під 
час вивчення та 
розгляду їх життєвої 
ситуації), 
(так/(прийнято 
нормативні акти)/ ні 
(нормативні акти 
відсутні) 

- 2018 Так  Так - Так 
(внесено 
зміни до 

нормативни
х актів)  

- Так - Рішення міської 
ради,  

Статут міста 

Департамент 
освіти 

 

Завдання 1.1. Діти та молодь міста мають рівний доступ до соціальних послуг незалежно від етнічного походження, релігії, доходів, статі, 
здібностей чи життєвої ситуації 
Частка дітей з 
особливими освітніми 
потребами, охоплених 
соціальними 
послугами (в тому 
числі установами та 
закладами соціального 
обслуговування 
органів соціального 
захисту населення, 
громадськими та 
благодійними 
організаціями) від 
загальної кількості 
дітей з інвалідністю,% 

За видами 
послуг: 
- освітні; 
- медичні; 
- соціально-
реабілітаційні, 
корекційно-
розвиткові 
 
 
 

2018  
 

96 
100 
76 

 
 

 
 

96 
100 
78 
 
 

 
 
- 
 

 
 

97 
100 
80 
 
 

 
 
- 

 
 

98 
100 
82 
 
 

 
 
- 

Інформація 
Департаменту 

освіти, 
Департаменту 

охорони 
здоров’я, 

Департаменту 
соціальної 
політики 

Департамент 
освіти  

 



1.1.1. Моніторинг з визначення потреб у різних соціальних послугах серед батьків дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 14 років проведено 

Наявність 
моніторингового 
звіту, так/ні 

- 2018 - - - Так  Так - Моніторинговий 
звіт 

Департамент 
освіти 

 

1.1.2. Карту поліпшення соціальних умов життя для дітей з особливими освітніми потребами міста за результатами моніторингу складено  

Наявність карти 
поліпшення, так/ні 

- 2018 - - - Так  Так - Карта 
поліпшення 
станом на 

01.03.2019, 
01.03.2020 

Департамент 
освіти 

 

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 

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 (%) 

 ВСЬОГО: 
 
За віком: 
- 6-10 років; 
- 11-18 років 
 

2018 73 (15%) 
 

З них: 
50 (69%) 
23(31%) 

 
 
 
 

73 (15%) 
 

З них: 
50 (69%) 
23(31%) 

 
 

- 83 (17%) 
 
 
 

- 88(18%) 
 
 
 

- Звіти  77- РВК 
ЗЗСО, 

Департаменту 
освіти  

Департамент 
освіти 

 

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)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,% 

ВСЬОГО: 
 
За статтю: 

- чол. 
- жін. 

 
 

2018 37 (3,9%) 
 

З них 
21 (57%) 
16 (43%) 

43 (4,5%) 
 

З них 
23 (54%) 
20 (46%)  

- 51(5,3%) 
 
 
 
 

- 58 (6%) 
 
 

- Звіти ЗДО, 
 Департаменту 

освіти   

Департамент 
освіти 

 

2)Кількість 
обладнаних 
інклюзивних «play-
зон», одиниць 

- 2018 19 19  23  26  Звіти ЗДО, 
 Департаменту 

освіти   

Департамент 
освіти 

 

1.1.5.  Належні умови для занять творчого об’єднання дітей з інвалідністю віком 5 від 17 років «Повір у себе» на базі Вінницького міського палацу дітей та 
юнацтва створено, придбано необхідні навчальні матеріали 
1) Кількість дітей з 
особливими освітніми 
потребами, які 
займаються в гуртках 
творчого об’єднання 
«Повір у себе», осіб 

ВСЬОГО: 
За статтю 

- чол. 
- жін. 

За  віком: 
- 5-10 років; 
- 11-17 років 

2018 32 
 

14 
18 

 
15 
17 

32 
 

14 
18 
 

15 
17 

- 32 
 
 

- 34 
 
 

- Соціальний 
паспорт 

ВМПДЮ  

Департамент 
освіти, 

ВМПДЮ 
 

 

2) Рівень  
задоволеності  
батьків дітей – 

 2018 - -  82  84  Результати 
опитування 

Департамент 
освіти, 

ВМПДЮ 

 



учасників об’єднання, 
якістю наданих 
послуг у 
позашкільному 
закладі, %  

 

3) Необхідні 
навчальні матеріали у 
звітному періоді 
придбано, так/ні 

- 2018 Так Так - Так  Так  Договори, 
видаткові 

накладні на 
закупівлю 
матеріалів  

Департамент 
освіти, 

ВМПДЮ 
 

 

1.1.6.    Міський фестиваль творчості «Повір у себе» із залученням дітей та молоді з функціональними обмеженнями віком від 6 до 35 років проведено 
Кількість дітей та 
молоді з інвалідністю,  
які взяли участь у 
заході, осіб 
 

ВСЬОГО: 
 
За віком: 
- 6-18 років; 
- 19-25 років 

2018 55 
 
 

30 
25 

 

55 
 
 

30 
25 
 

- 60 
 
 

35 
25 
 

- 65 
 
 

30 
25 
 

- Накази 
МЦСССДМ, 

матеріали 
конкурсу 

Міський центр 
соціальних 
служб для 

сім’ї, дітей та 
молоді,  

Департамент 
освіти 

 

1.1.7.  Міські оздоровчо-спортивні заходи для дітей та молоді з інвалідністю віком до 35 років проведено, зокрема: 
- спартакіади «Спорт розвиває людину – ми віримо в спорт», «Здоровий духом!»; 
- міський турнір з армспорту; 
- відкритий турнір з регбі на візках; 
- навчально-тренувальні збори для спортсменів з інвалідністю тощо. 
1) Кількість змагань та 
оздоровчо-спортивних 
заходів, проведених 
для дітей та молоді  з 
інвалідністю віком до 
35 років та за їх 
участю, одиниць 
 

- 2018 28 29 - 30 - 31 - Календар 
фізкультурно-
оздоровчих та 

спортивних 
заходів  

комітету по 
фізичній 

культурі та 
спорту 

Комітет по 
фізичній 

культурі та 
спорту 

 

2) Кількість дітей та 
молоді  віком до 35-ти 
років з інвалідністю, 
які взяли участь  у 
змаганнях та 
оздоровчо-спортивних 
заходах, осіб 

ВСЬОГО: 
За статтю: 
- чол. 
- -жін. 
 
За віком: 
- 6-18 років; 
- 19-24 років; 
- 25-35 років 

2018 125 
 

75 
50 

 
 

50 
38 
37 

143 
 

86 
57 
 
 

57 
43 
43 

- 148 
 

89 
59 
 
 

60 
44 
44 

- 153 
 

92 
61 
 
 

61 
46 
46 

- Накази  комітету 
по фізичній 
культурі та 

спорту та звіти 
голів 

суддівських 
колегій, журнали 

НТЗ 

Комітет по 
фізичній 

культурі та 
спорту 

 

1.1.8. Для забезпечення спілкування на принципі «Рівний-рівному» в дитячому та молодіжному середовищі проведено загальноміський захід 
«Співпричетність» за участю дітей та молоді із соціально вразливих категорій  
Кількість дітей та 
молоді, які взяли 
участь у заході, осіб 

ВСЬОГО: 
За віком: 
- 6-18 років; 
- 19-35 років 

 2018 100 
 

60 
40 

  

100 
 

60 
40 
 
 

- 110 
 

60 
50 
 

- 120 
 

60 
60 

- Накази 
МЦСССДМ 

Міський центр 
соціальних 
служб для 

сім’ї, дітей та 
молоді 

 

1.1.9.   Інформаційно-просвітницьку акцію «Запали синім» для поширення інформації у громаді про проблему дітей з аутизмом проведено 

1) Кількість осіб, 
охоплених заходом, 
осіб 

- 
 

2018 5000 5000 - 6000 - 7000 - Накази 
МЦСССДМ, 

фотоматеріали 

Міський центр 
соціальних 
служб для 

 



сім’ї, дітей та 
молоді 

2) Кількість 
рекламної продукції, 
одиниць 

ВСЬОГО: 
За видами 
продукції: 
-буклети; 
- рекламні 
плакти 

2018 1000 
 
 

500 
500 

1000 
 
 

500 
500 

 

- 1500 
 
 

1000 
500 

- 2000 
 
 

1500 
500 

- Звіти 
 МЦСССДМ 

Міський центр 
соціальних 
служб для 

сім’ї, дітей та 
молоді, 

 

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) Кількість (частка) 
дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, та осіб з їх 
числа, які перебувають 
на квартирному 
обліку, осіб (%) 

ВСЬОГО: 
За віком: 
- до18 років; 
- 18-23 р. 
- старші 23 

років; 
 

2018 124 (52%) 
 
23 (18,5%) 
50  (40%) 
51 (41%) 
 
 

 
 

124 
(52%) 

 
 

- 122 (51%) - 120 
(50%) 

- Список 
громадян, які 

стоять на 
квартирному 

обліку 

Департамент 
житлового 

господарства 
Служба у 

справах дітей 

 

2) Кількість дітей-
сиріт, дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, та осіб з 
їх числа, які отримали  
житло у звітному 
періоді, осіб 

ВСЬОГО: 
За віком: 
- до18 років; 
- старші 18 

років; 
 

2018 5 
 

0 
5 
 
 

9 
 

3 
6 

 

- 12 
 

5 
7 
 

- 13 
 

5 
8 
 

- Звіти Служби у 
справах дітей 

Департамент 
житлового 

господарства,   
Служба у 

справах дітей,   

 

1.1.11.  Дитячі будинки сімейного типу у місті створено 

1) Кількість 
створених будинків 
сімейного типу, 
одиниць 

- 2018 - 1 - 1 - 1 - Звіти Служби у 
справах дітей 

Служба у 
справах дітей 

 

2) Кількість дітей-
сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, 
влаштованих на 
виховання у дитячі 
будинки сімейного 
типу, осіб 

За статтю 
За віком: 
0-6 років; 
7-18 років 

2018 - 3 - 5 - 5 - Звіти Служби у 
справах дітей 

Служба у 
справах дітей 

 

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  
Кількість дітей 
соціально вразливих 
категорій  щодо яких 
здійснено соціальний 
супровід 
працівниками 
МЦСССДМ, осіб 
 
 

ВСЬОГО: 
За категорією: 
1) діти у СЖО; 
2) діти-сироти 

та, діти, 
позбавлені 
батьківського 
піклування; 

3) діти з сімей 
учасників 
АТО/ООС; 

4) діти з 
інвалідністю; 

2018 
 
 
 
 
 
 

266 
 

193  
54 

 
 
 

4 
 
 

9 
 

6 

266 
 

193  
54 
 
 
 

4 
 
 

9 
 

6 

- 278 
 
197 
56 
 
 
 
6 
 
 
11 
 
8 

- 289 
 
200 
58 
 
 
 
8 
 
 
13 
 
10 

- Рішення міської  
міжвідомчої 

ради з питань 
сім’ї, гендерної 

рівності, 
демографічного 

розвитку, 
запобігання 
домашньому 
насильству та 

протидії торгівлі 
людьми  

Міський 
центр 

соціальних 
служб для 

сім’ї, дітей та 
молоді, 

служба у 
справах 
дітей, 

  

 



5) діти із сімей 
ВПО 

    

1.1.13.    Діти віком 6-18 років із соціально вразливих категорій забезпечені безкоштовним харчуванням у школах  
Частка дітей 
соціально вразливих 
категорій, охоплених 
безкоштовним 
харчуванням у 
школах за кошти 
міського бюджету із 
числа тих, хто має 
законні підстави та 
подав заяву на 
харчування,%  

- 2018 100 100 - 100 - 100 - Звіти ЗЗСО,  
 Департаменту 

освіти 

Департамент 
освіти 

  

1.1.14. Дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей загиблих учасників АТО/ООС віком від 6 до 18 років забезпечено безкоштовною 
спортивною та шкільною формами  
Частка дітей 
соціально вразливих 
категорій (дітей-
сиріт, дітей, 
позбавлені 
батьківського 
піклування, дітей із 
сімей загиблих 
учасників АТО),  
забезпечених 
безкоштовною 
спортивною та 
шкільною формами  
за кошти міського 
бюджету, % 

- 2018 100 100 - 100 - 100 - Звіти 
Департаменту 

освіти 

Департамент 
освіти 

 

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

Кількість дітей, які 
навчаються в 
мистецьких школах 
безоплатно, осіб 

- 2018 552  
 
 

544  - 585  
 

- 614  
 

- Звіти 
Департаменту 

культури  

Департамент 
культури 

 

1.1.16.  Забезпечено психологічну підтримку, організовано дозвілля для сімей із дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, в рамках комплексу 
заходів «SMILE CITY. Вінниця – місто усміхнених дітей»   
1) Кількість дітей, які 
охоплені заходами, 
осіб 

ВСЬОГО: 
 
За віком: 
- 3-5 років; 
- 6-18 років 
 

2018 600 686 - 690 - 700 - Накази 
МЦСССДМ 

Міський центр 
соціальних 

служб для сім’ї, 
дітей та молоді , 

громадські та 
благодійні 
організації 

 



2) Кількість 
проведених заходів, 
одиниць 

 2018 14 17  17  17  Накази 
МЦСССДМ 

Міський центр 
соціальних 

служб для сім’ї, 
дітей та молоді , 

громадські та 
благодійні 
організації 

 

1.1.17. Для дітей від 14 до 18 років проведено цикл тренінгів з метою популяризації волонтерської діяльності у рамках «Малої молодіжної соціальної 
академії»  
1) Кількість дітей 
віком 14-18 років, які 
пройшли навчання, 
осіб  

 
За статтю: 
-чол. 
-жін. 
 

2018  17  
 

10 
7 

 

17 
 

10 
7 

- 20 
 

10 
10 

- 20 
 

10 
10 

- Звіти 
МЦСССДМ 

Міський 
центр 

соціальних 
служб для 

сім’ї, дітей та 
молоді 

 

2) Кількість 
проведених 
тренінгових занять, 
одиниць 

- 2018 15 20 - 20 - 20 - Звіти 
МЦСССДМ 

Міський 
центр 

соціальних 
служб для 

сім’ї, дітей та 
молоді 

 

1.1.18.  Організовано безоплатні вистави,  покази, дитячі свята в театрах, кінотеатрах, розважальних центрах для дітей з багатодітних родин та дітей, які 
опинились у складних життєвих обставинах 

Частка дітей, 
охоплених заходами, 
від загальної 
кількості дітей міста 
Вінниця відповідної 
категорії, % 

За категорією: 
-діти з 
багатодітних 
сімей; 
-діти, які 
опинились у 
СЖО 

2018  
 

4,6 
 

76 

 
 

5 
 

92 

-  
 

5,5 
 

94 

-  
 

6  
 

95 

- Накази, рішення 
виконкому, 

підготовлені 
Департаментом 

соціальної 
політики,  
Службою у 

справах дітей   

Департамент 
соціальної 
політики,  
Служба у 

справах дітей 

 

1.1.19. Проведено загальноміський фестиваль національних товариств «В нас різні мови та обряди, та все ж єдина ми сім’я» за участю дітей -
представників національних меншин  

Кількість дітей –
учасників та глядачів 
заходу, осіб 

-  2018 2200 
 
 

2200 
 
 

- 2200 
 
 

- 2200 
 
 

- Звіти 
Департаменту 

культури 

Департамент 
культури 

Департамент 
освіти 

 

1.1.20. Гуртки раннього розвитку для дітей віком від 3 місяців до 3 років на базі дитячої школи мистецтв «Вишенька» створені та функціонують 
Кількість дітей, які 
займаються у гуртках 
раннього розвитку, 
осіб 

ВСЬОГО 
За статтю: 
- чол. 
- жін. 

2018 - 
 

- - 8 
 

4 
4 

- 12 
 

6 
6 

- Звіти ДШМ 
«Вишенька» 

 

Департамент 
культури 

 

 

1.1.21. Забезпечено доступність до послуг дошкільної освіти для дітей з різних мікрорайонів міста шляхом створення нових місць у закладах дошкільної 
освіти 
1) Кількість дітей 
дошкільного віку на 
100 місць у закладах 
дошкільної освіти, 
осіб 

- 2018 159 159 - 157 - 153 - Звіти 
Департаменту 

освіти 

Департамент 
освіти 

 

2) Кількість нових 
місць у закладах 
дошкільної освіти, 

 
- 

2018 225 295 - 465 - 785 - Звіти 
Департаменту 

освіти 

Департамент 
капітального 
будівництва 

 



створених у звітному 
періоді, одиниць 
3) Частка дітей 
дошкільного віку, які 
не влаштовані у ЗДО 
у звітному періоді від 
загальної кількості 
бажаючих відвідувати 
дитячий садок, % 

- 2018 492 422 - 325 - 100 - Дані електронної 
черги 

Департамент 
освіти 

 

1.1.22.  Забезпечено доступність до якісних освітніх послуг для дітей, які проживають у мікрорайоні Поділля, шляхом створення нової школи (будівництво, 
облаштування пришкільної території, закупівля обладнання, набір педагогічних кадрів) 
1) Кількість 
збудованих шкіл, 
об’єктів 

- 2018 - - - - - 1 - Акт прийому-
передачі 

Департамент 
освіти 

 

2) Кількість учнів 
закладу, осіб 

- 2018 - 
 

0 
 
 

- 0 
 
 

- 1200 
 
 

- Рішення 
виконавчого 

комітету 

Департамент 
освіти 

 

 

Завдання 1.2. Діти та молодь віком до 24 років з особливими освітнім потребами отримують якісні корекційні та соціально-реабілітаційні послуги 

1) Частка дітей та 
молоді з особливими 
освітніми потребами  
віком до 24 років, 
охоплених 
корекційними, 
соціально-
реабілітаційними 
послугами, % 

ВСЬОГО 
За віком: 
2-5 років; 
6-24 років 
 

2018 76 
 
- 
- 

78 
 
- 
- 

 80 
З них: 

45 
55 
 
 

 82 
З них: 

45 
55 

 Звіти ІРЦ, 
Департаменту 

освіти 

Департамент 
освіти 

 

2) Рівень 
задоволеності батьків 
дітей  з особливими 
освітніми потребами  
якістю отриманих 
корекційних та 
соціально-
реабілітаційних 
послуг, % 

За віком дітей: 
2-5 років; 
6-24 років 

2018 - -   
76 
70 
 
 
 

  
80 
76 

 Результати 
опитування 

Департамент 
освіти 

 

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

1) Кількість 
створених 
інклюзивно-
ресурсних центрів 
(ІРЦ) у місті, одиниць 

- 2018 1 1 - 2 - 2 - Звіти 
Департаменту 

освіти 

Департамент 
освіти 

 

2) Кількість дітей з 
особливими освітніми 
потребами віком від 2 
до 18 років, які 
отримують 
корекційно-
розвиткові послуги в 
ІРЦ, осіб 

ВСЬОГО: 
За віком: 
- 2-5 років; 
- 6-18 років 

2018 0 40 
 

15 
35 

- 120 
 

55 
75 
 
 

- 140 
 

75 
95 

- Звіти ІРЦ Департамент 
освіти 

 



3) Кількість батьків 
дітей з особливими 
освітніми потребами, 
яким надано 
консультації, осіб 

- 2018 72 100 - 280 - 560 - Звіти ІРЦ Департамент 
освіти 

 

 4) Кількість 
навчальних тренінгів 
для педагогів, 
асистентів учителя, 
одиниць 

- 2018 2 3 - 4 - 6 - Звіти ІРЦ Департамент 
освіти 

 

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

Кількість дітей з 
ООП, для яких в ІРЦ 
проведено 
комплексну 
психолого-
педагогічну оцінку 
розвитку дитини 

ВСЬОГО 
 
За віком дітей 
- 2-5 років; 
- 6-18 років  
 

2018 70 
 
 

36 
34 

180 
 
 

92 
88 

- 500 
 
 

255 
245 

- 750 
 
 

383 
367 

- Звіти ІРЦ Департамент 
освіти 

 

1.2.3. Оцінку якості надання послуг інклюзивно-ресурсними центрами здійснено 
1) Наявність 
моніторингового 
звіту, так/ні 

- 2018 - - - Так  Так - Моніторингови
й звіт 

Департамент 
освіти 

 

2) Рівень 
задоволеності батьків 
дітей - клієнтів ІРЦ 
якістю отриманих 
послуг в ІРЦ, % 

За віком дітей 
- 2-5 років; 
- 6-18 років  
 

2018 - -   
76 
70 
 
 
 

  
80 
76 

 Результати 
моніторингу 

Департамент 
освіти 

 

1.2.4. Діти та молодь віком від  7 до  35 років з функціональними обмеженнями отримують корекційні та соціально-реабілітаційні послуги у комунальному 
закладі «Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді віком від 7 до 35 років з функціональними обмеженнями «Гармонія» 
Кількість дітей та 
молодих людей до 35 
років, яким у 
звітному періоді 
надавались 
корекційні послуги у 
Центрі «Гармонія», 
осіб 

ВСЬОГО: 
За віком дітей 
- 7-18 років; 
- 19-35 років  
 

2018 99 
 

48 
51 

102 
 

- 105 - 105 - Звіти КЗ 
«Гармонія» 

Департамент 
соціальної 
політики 

 

1.2.5. Для дітей з особливими освітніми потребами віком від 6 до 18 років у закладах загальної середньої освіти корекційно-розвиткові заняття проведено 
Кількість проведених 
корекційно-
розвиткових занять, 
годин 

- 2018 310 460 - 900 - 900 - Звіти ЗЗСО Департамент 
освіти 

 

 Завдання 1.3.   Забезпечено архітектурну доступність до установ, навчальних закладів. Створено інклюзивний простір у місті. 

1)  Рівень 
задоволення 
інклюзивним 
простором в місті 
серед дітей (6-18) і  
батьків, % 

ВСЬОГО: 
За віком: 

- діти 6-18 років; 
- батьки дітей. 

2018  
 
 
 

- 
 
- 

- 68 
 

71 
65 

- 72 
 

75 
69 

- Результати 
опитування 

Департамент 
освіти 

 



2) Частка дітей (6-18 
р.) та батьків, які 
вважають, що 
транспортна система є 
«дружньою» до 
батьків із дитячими 
візочками та людей на 
інвалідних візках,% 

За віком: 
- діти 6-18 років; 

- батьки дітей. 

2018 - - -  
76 
70 

-  
80 
74 

- Результати 
опитування 

Департамент 
освіти 

 

3) Частка шкіл та 
дитячих садків, у 
яких забезпечено 
безперешкодний 
доступ для осіб з 
обмеженою 
мобільністю, % 

ВСЬОГО: 
За видами 
закладів: 
- школи; 
- -дитячі садки 

2018 36 
 
 

50 
26 

36 
 
 

50 
26 

- 45 
 
 

58 
36 

- 55 
 
 

58 
53 

- Звіти 
Департаменту 

освіти 

Департамент 
освіти 

 

1.3.1. Оцінку потреб в облаштуванні пандусами адміністративних будівель, комунальних закладів, підприємств та інших будівель проведено 

Наявність 
моніторингового 
звіту, так/ні 

- 2018 - - - Так  Так - Моніторингови
й звіт 

Департамент 
адміністративни

х послуг 

 

1.3.2. Мережу шкіл і дитячих садків міста, облаштованих пандусами розширено (2018 р. – 32 заклад, 2019  р. - 40, 2020 р. - 49) 

Кількість (частка) 
шкіл та дитячих 
садків, облаштованих 
пандусами, од (%) 

ВСЬОГО 
За видами 
закладів: 
- школи; 
-дитячі садки 

2018 32 (36%) 
 

18 (50%) 
14 (26%) 

 32 (36%) 
 

18 (50%) 
14 (26%) 

- 40 (45%) 
 

21 (58%) 
19 (36%)  

 
 

- 49 (55%) 
 

21 (58%) 
28 (53%) 

- Звіти 
Департаменту 

освіти 

Департамент 
освіти 

  

 

1.3.3.   Для забезпечення комфортних умов перебування у школах дітей з особливими освітніми потребами, навчальні, ресурсні кімнати та санвузли 
адаптовано 
Кількість шкіл з 
наявними 
адаптованими 
приміщеннями для 
дітей з обмеженою 
мобільністю та 
особливими 
потребами, одиниць 

За видами 
приміщень: 
- навчальні 
кімнати; 
- ресурсні 
кімнати 
- санвузли 

2018  
 

15 
 

5 
 

5 

 
 

15 
 

5 
 

5 

-  
 

17 
 

6 
 

6 

-  
 

19 
 

6 
 

6 

- Звіти 
Департаменту 

освіти 

Департамент 
освіти 

 

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) Кількість 
муніципальних 
низькополих 
автобусів, 
тролейбусів, 
пристосованих для 
користування людей 
на візках, одиниць 

За видами 
транспорту: 
- автобуси; 
- тролейбуси 

2018  
 

66 
45 

 
 

66 
45 

-  
 

67 
47 

-  
 

69 
49 

- Звіти  
Департамент 
транспорту, 

енергетики та 
зв’язку 

Департамент 
транспорту, 

енергетики та 
зв’язку 

 

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

Кількість встановлених 

пристроїв  звукового 

супроводу пішохідної 

- 2018 115 115 - 127 - 139 - Звіти 
Департамент 
транспорту, 

Департамент 
транспорту, 

енергетики та 
зв’язку 

 



фази за звітний період, 

одиниць 

енергетики та 
зв’язку 

1.3.6.  Для дітей та молоді з інвалідністю віком від 5 до 24 років інклюзивний простір  у  підлітковому клубі, в рамках проекту «Чужих дітей не буває» 
створений та функціонує 
Кількість дітей та 
молоді, які 
користуються 
кімнатами для 
інклюзивної освіти в 
підлітковому клубі, 
осіб 

 
За статтю: 
- чол. 
- жін. 
За віком: 
- 5-10 років; 
- 12-18 років; 
- 19-24 років 

2018 30 
 

12 
18 

 
12 
11 
7 
 

30 
 

12 
18 
 

12 
11 
7 
 

- 50 
 

25 
25 
 

20 
15 
15 

- 60 
 

30 
30 
 

25 
17 
18 

- Звіти 
КЗ «Центр 
підліткових 

клубів за 
місцем 

проживання» 

Відділ у 
справах 

молоді та 
туризму, КЗ 

«Центр 
підліткових 

клубів за 
місцем 

проживання» 

 

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

  Частка дітей та 
молоді, які вважають 
місто Вінницю 
безпечним для 
проживання,% 

 
За віком: 
- 6-10 років; 
- 11-18 років; 
- 19-24 років 

2018 74 
 
- 

74 
- 

74 
 
- 

74 
- 

- 78 
 

84 
76 
74 

- 80 
 

86 
78 
76 

- Результати 
опитування 

Департамент 
освіти 

 

Завдання 2.1.  Діти та молодь до 24 років отримують інформацію про наслідки негативних проявів та правопорушень 

1) Кількість дітей, які 
вчинили 
правопорушення  в 
розрахунку на 1000 
дітей, осіб  

- 2018 3,4 
 
 
 
 

5,0 - 4,8 - 4,6 - Звіти сектору 
ювенальної 

превенції ВВП 
ГУНП 

Департамент 
освіти 

 

2) Кількість дітей, які 
стали жертвами 
правопорушень на 
1000 дітей, осіб 

- 2018 1 
 

1 - 1 - 1 - Звіти сектору 
ювенальної 

превенції ВВП 
ГУНП 

Департамент 
освіти 

 

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

1) Частка дітей  та 
молоді до 24 років, 
охоплених 
кампанією, % 

ВСЬОГО 
За віком: 
11-18 років; 
19-24 років 

2018 68 
 

48 
20 

70 
 

48 
22 

- 75 
 

55 
25 

0 80 
 

55 
25 

0 Звіти, накази  
Департаменту 

освіти,  
відділу у справах 

молоді та 
туризму 

Департамент 
освіти,  
відділ у 

справах молоді 
та туризму 

 

2) Кількість 
проведених заходів, 
одиниць 

- 2018 72 95  100  110  Звіти, накази  
Департаменту 

освіти,  
відділу у справах 

молоді та 
туризму 

Департамент 
освіти,  
відділ у 

справах молоді 
та туризму 

 

2.1.2.    З метою попередження вживання алкоголю, наркотичних та психотропних речовин, тютюнопаління,  учнями шкіл інформаційний марафон 
«Голосом учнів» серед дітей віком 12-15 років проведено 
1) Частка дітей та 
підлітків  віком 12-18 
років,, охоплених 
заходом,% 

- 2018 42 
 

42 
 

- 52 
 

- 56 - Звіти, накази  
Департаменту 

освіти,  

 

Департамент 
освіти 

 

2) Частка дітей та 
молоді 15-24 років, 
які вказали на те, що 

За видами: 
-вживали 
алкоголь; 

2018  
25 

 

 
25 
 

-  
23 
 

-  
21 
 

 Результати 
опитування 

Департамент 
освіти 

 



упродовж останніх 6 
місяців вони  
вживали алкоголь, 
палили, % 

- палили 
цигарки 

14 14 12 10 
 

2.1.3. Діти, схильні до правопорушень, психолого-педагогічним супроводом в освітніх закладах забезпечені 
1) Кількість 
школярів, які стоять 
на обліку дітей, які 
потребують 
особливої 
психологічної уваги, 
осіб 

ВСЬОГО 
За статтю 
За віком: 
6-10 років; 
11-18 років 
 

2018 100 
- 
- 

100 
 

- 100 
 

- 100 - Звіти практичних 
психологів ЗЗСО, 

міського 
методичного 

кабінету 

Департамент 
освіти 

 

2) Кількість 
проведених з учнями 
даної категорії 
індивідуальних бесід, 
тренінгових занять, 
одиниць 

- 2018 1620 1800 - 1800 - 1800 - Звіти практичних 
психологів ЗЗСО 

Департамент 
освіти 

 

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 
Частка зафіксованих 
порушень продажу 
неповнолітнім 
заборонених товарів 
від кількості 
перевірених торгових 
точок, %  

- 2018 51  - 51  
 

- 49 - 47 Звіти для 
міського голови  

МЦСССДМ 

Міський 
центр 

соціальних 
служб для 

сім’ї, дітей та 
молоді 

 

2.1.5.  Рейди з метою профілактики дитячої бездоглядності, безпритульності та запобігання правопорушенням серед дітей віком до 18 років проведено 
1) Кількість  
профілактичних 
рейдів, одиниць 

- 2018 30 32 - 32 - 33 - Звіти  Служби у 
справах дітей 

Служба у 
справах дітей 

 

2) Кількість дітей, 
охоплених рейдами, 
осіб 

- 2018 235 
 
 

250 
 
 

- 280 - 290 - Звіти  Служби у 
справах дітей 

Служба у 
справах дітей 

 

2.1.6. Курс правової освіти для учнів 4-х класів закладів загальної середньої освіти міста запроваджено 
1) Кількість 
проведених заходів, 
одиниць 

- 2018 1 5  25 
 

 36  Звіти ЗЗСО 
 

Департамент 
освіти 

 

2) Кількість учнів 4-х 
класів, охоплених 
заходами, осіб 

- 2018 148 500  2500  3600  Звіти ЗЗСО 
 

Департамент 
освіти 

 

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» реалізовано 
1)Кількість заходів  
щодо правового 
виховання дітей, 
проведених у рамках 
інтерактивних 
пізнавальних 
проектів, одиниць  

За проектами: 
- «Підліток у 
правовому 
суспільстві»,  
- «Право для 
наймолодших» 
 - «Клуб 
правових 
дебатів»,  
- «Безпечне 
місто» 

2018  
10 

 
 

41 
 

10 
 
 

3 

 
10 
 
 

43 
 

10 
 
 

4 

-  
10 
 
 

45 
 

10 
 
 

6 
 

-  
10 
 
 

45 
 

10 
 
 

8 
 

- Звіти  Служби у 
справах дітей,  

відділу у 
справах молоді 

та туризму 

Служба у 
справах дітей 

Відділ у 
справах 

молоді та 
туризму, КЗ 

«Центр 
підліткових 

клубів за 
місцем 

проживання» 

 



2) Кількість дітей та 
молоді,  задіяних у 
проектах, осіб 

За проектами: 
- «Підліток у 
правовому 
суспільстві» 
(11-16 років) 
- «Право для 
наймолодших» 
(6-10 років) 
 - «Клуб 
правових 
дебатів» (15-19 
років),  
- «Безпечне 
місто» (3-14 
років) 
 

2018  
2120 

 
 
 

2960 
 
 

330 
 
 
 

100 
 
 
 

 
2200 

 
 
 

3150 
 
 

330 
 
 
 

120 

-  
2200 

 
 
 

3280 
 
 

340 
 
 
 

150 

-  
2200 

 
 
 

3300 
 
 

350 
 
 
 

180 

- Звіти  Служби у 
справах дітей,  

відділу у 
справах молоді 

та туризму 

Служба у 
справах дітей 

Відділ у 
справах молоді 
та туризму, КЗ 

«Центр 
підліткових 

клубів за 
місцем 

проживання» 

 

2.1.8.   Молодіжні акції, спрямовані на запобігання поширення захворювання на ВІЛ/СНІД проведено 
1) Кількість дітей та 
молоді, задіяних в 
акціях, осіб 

-  2018 

 
1100 1700 - 1900 - 2200 - Звіти МЦСССДМ Центр 

соціальних 
служб для 

сім’ї, дітей та 
молоді, 

Департамент 
освіти 

 

2) Кількість 
проведених акцій, 
одиниць 

- 2018 1 2 - 2 - 2 - Звіти МЦСССДМ Центр 
соціальних 
служб для 

сім’ї, дітей та 
молоді, 

Департамент 
освіти 

 

  Завдання 2.2.  Діти та молодь відчувають себе у безпеці під час навчання в закладах освіти та вдома 
1)  Частка дітей, які 
вказали на те, що 
потерпали від 
фізичного або 
психологічного 
насилля однолітків 
або вчителів у 
школах, % 

За статтю 
За віком: 
- 6-10 років; 
- 11-18 років. 

2018  
 
- 

18 

 
 
- 

18 

-  
 

10 
16 

-  
 

8 
14% 

- Результати 
опитування 

Департамент 
освіти 

 

2) Частка дітей, які 
вказали на те, що , 
перебуваючи вдома, 
вони піддавалися 
фізичному та/або 
психічному 
насильству протягом 
останніх 12 місяців,% 

За статтю 
За віком: 
- 6-10 років; 
11-18 років. 

2018  
 
- 

10 

 
 
- 

10 

-  
 

10 
9 

-  
 

8 
8 

- Результати 
опитування 

Департамент 
освіти 

 

2.2.1. З метою забезпечення роботи єдиної міської системи цілодобового онлайн-моніторингу дотримання правопорядку на дорогах, у місцях масового 
відпочинку громадян, в закладах освіти, Муніципальний ситуаційний центр розпочав роботу та функціонує 
Кількість 
правопорушень, 
зафіксованих 
працівниками 

- 2018 11306 13600  13700  13800  Матеріали 
Муніципального 

ситуаційного 
центру 

Муніципальний 
ситуаційний 

центр 

 



ситуаційного центру, 
одиниць 
2.2.2. Мережу зовнішніх засобів відеоспостереження в громадських місцях та закладах освіти розширено (додатково встановлено 70 відеокамер у місті, 
115 -  в дитячих садках та позашкільних закладах ) 
1) Кількість 
відеокамер, 
встановлених у місті, 
одиниць 

- 2018 500 550  560  570  Звіт КП 
«Вінницький 

інформаційний 
центр» 

КП 
«Вінницький 

інформаційний 
центр» 

 

2) Кількість 
відеокамер, 
встановлених  у 
щколах, дитячих 
садках та 
позашкільних 
закладах, одиниць 

- 2018 70 80 - 185 - 185 - Звіт КП 
«Вінницький 

інформаційний 
центр» 

КП 
«Вінницький 

інформаційний 
центр» 

 

2.2.3. З метою запобігання насильства в сім’ї та учнівському середовищі комплекс заходів  у школах міста «Дитинство без насильства» (флешмоби, акції, 
зустрічі з представниками поліції, тематичні батьківські всеобучі) проведено 
1) Частка  школярів, 
задіяних у заході, % 

ВСЬОГО 
За віком: 
- 6-10 років; 
- 11-18 років 

2018 -  39 
З них: 

35 
65 
 

- 45 
З них: 

35 
65 

- 50 
З них: 

35 
65 
 

- Накази, звіти 
Департаменту 

освіти 

Департамент 
освіти 

 

2) Кількість 
проведених заходів, 
одиниць 

- 2018 - 840 - 1100 - 1250 - Накази, звіти 
Департаменту 

освіти 

Департамент 
освіти 

 

2.2.4. Цикл вистав дитячого соціально-правового агіттеатру «Win-Stream» на тему «Булінг, що це таке і як з ним боротися» для дітей віком 12-17 років 
проведено 
Кількість школярів, 
задіяних у заході, осіб  

   
 

2018 0 0 - 900 - 0 - Звіти ВМПДЮ Департамент 
освіти 

 

2.2.5. Соціальні плакати щодо попередження булінгу в учнівському середовищі, в сім’ї розроблено, видано друком та розповсюджено у школи міста 
Кількість друкованої 
продукції, одиниць 

- 2018 0 0 - 800 - - - Звіт 
Департаменту у 
справах ЗМІ та 

зв’язків з 
громадськістю 

Департамент у 
справах ЗМІ та 

зв’язків з 
громадськістю 

 

2.2.6. Міською радою лідерів та Громадським представництвом уповноважених з прав дітей (дитячих омбудсменів) проведено моніторинг роботи 
шкільних служб розв’язання конфліктів, результати розглянуто на засіданнях органів учнівського врядування у школах 
1) Наявність 
моніторингового звіту, 
так/ні 

- 2018 - - - Так - - - Моніторингови
й звіт 

Департамент 
освіти 

 

2) Кількість шкіл, 
охоплених 
моніторингом, од 

- 2018 - - - 20 - - - Моніторингови
й звіт 

Департамент 
освіти 

 

3) Кількість 
школярів, задіяних у 
моніторингу та 
засіданнях 
учнівського 
врядування, осіб 

- 2018 - - - 500 - - - Протоколи 
засідань 
органів 

учнівського 
врядування 

шкіл 

Департамент 
освіти 

 

2.2.7. Профілактичні заходи (круглі столи, наради, виступи у ЗМІ, виступи у дитячих та батьківських колективах тощо) щодо попередження насильства, 
або реальної загрози його вчинення у сім’ях, де виховуються діти, проведено 
1) Кількість За формами 

проведення: 
2018 55 

 
60 
 

- 60 
 

- 60 
 

- Звіти Служби у 
справах дітей 

Служба у 
справах дітей 

 



профілактичних 
заходів щодо 
попередження 
насильства, або 
реальної загрози його 
вчинення у сім’ях, де 
виховуються діти, 
одиниць 

- виступи у 
ЗМІ; 

- круглі столи, 
семінари,  

- виступи на 
батьківських 
зборах 

- наради 
- виступи в 

учнівських 
колективах 

10 
 

5 
 

16 
 
 

3 
 

21 

12 
 

5 
 

18 
 
 

3 
 

22 
 
 
 

12 
 

5 
 

18 
 
 

3 
 

22 
 
 

12 
 

5 
 

18 
 
 

3 
 

22 
 
 

2) Кількість молодих 
людей, батьків дітей, 
охоплених заходами, 
осіб 

-  3893 
 

4200 - 4600 - 5000 - Звіти Служби у 
справах дітей 

Служба у 
справах дітей 

 

2.2.8. Систематичний моніторинг наявності небезпечних для дітей ділянок у різних районах міста запроваджено шляхом реалізації проекту «Мапа 
безпеки» за участю уповноважених з прав дітей (дитячих омбудсменів)  
Кількість 
повідомлень  дитячих 
омбудсменів на сайт 
ВМР про небезпечні 
для дітей ділянки у 
місті, одиниць 

- 2018 - - - 10 - 15 - Матеріали 
сайту ВМР 

Департамент 
освіти 

 

2.2.9. Для створення безпечних комфортних умов під час навчання дітей віком від 2 до 18 років здійснено термореновацію будівель шкіл та дитячих 
садків  (20 закладів за звітний період) 
Кількість закладів 
освіти, в яких 
проведено 
термореновацію, 
одиниць 

-  2018 14 20 - 27 - 34 - Звіти 
Департаменту 

освіти, 
Департаменту 
капітального 
будівництва 

Департамент 
освіти, 

департамент 
капітального 
будівництва 

 

2.2.10.  Здорове харчування дітей віком від 2 до 18 років забезпечено. Модернізацію харчоблоків у закладах освіти здійснено (4  заклади за звітний 
період) 
Кількість закладів 
освіти, в яких 
проведено 
модернізацію 
харчоблоків, одиниць 

ВСЬОГО: 
За видами 
закладів: 
- школи; 
- дитячі садки 

2018 14 
 
 

6 
8 

16 
 
 

7 
9 

- - - 
 
 
 
 

18 
 
 

7 
11 

- Звіти 
Департаменту 

освіти 

Департамент 
освіти 

 

 Завдання 2.3.  Діти та молодь відчувають себе безпечно на дорогах міста   

Частка дітей та 
молодих людей (13-
17 років) та їх 
батьків, які вважають 
дорогу до школи (зі 
школи) безпечною, % 

- 2018 74 74 - 76 - 80 - Результати 
опитування 

Департамент 
освіти 

 

2.3.1. Інформаційно- просвітницьку кампанію серед школярів віком до 18 років щодо дотримання правил дорожнього руху проведено 
1) Частка дітей 
шкільного віку, 
задіяних у кампанії, % 

 ВСЬОГО 
За віком: 
- 6-10 років; 
- 11-18 років 

2018 46 
З них: 

82 
18 

49 
З них: 

82 
18 

- 50 
З них: 

70 
30 

- 52 
З них: 

70 
30 

- Звіти 
Департаменту 

освіти 

Департамент 
освіти 

 



2)  Кількість 
проведених заходів, 
одиниць 

-  2018 520 565 - 580 - 590 - Звіти 
Департаменту 

освіти 

Департамент 
освіти 

 

 2.3.2. Для підвищення безпеки дітей на  пішохідних переходах біля шкіл та дитячих садків, оранжеві дитячі фігури для привертання уваги водіїв 
встановлено 
Кількість 
небезпечних ділянок 
доріг, облаштованих 
попереджувальними 
знаками у вигляді 
фігур оранжевих 
хлопчиків, одиниць 

- 2018 17 17 - 22 - 25 - Звіти   
Департаменту 
комунального 

господарства та 
благоустрою 

Департамент 
комунального 
господарства 

та 
благоустрою 

 

2.3.3.Біля пішохідних переходів, розташованих поблизу шкіл у години перед початком уроків та після уроків організовано чергування відповідальних 
працівників шкіл міста 
Кількість переходів, 
біля яких 
організовано 
чергування 
працівників шкіл, 
одиниць 

- 2018 16 16 - 16 - 16 - Звіти 
Департаменту 

освіти 

Департамент 
освіти 

 

 Завдання 2.4.  Діти та молодь міста проживають в безпечному екологічному середовищі 

1) Частка дітей і 
батьків, які вказали 
на те, що навколо 
будинків чисто і 
немає сміття, % 
 

ВСЬОГО 
За віком: 
-діти 6-18 років 
-батьки дітей 
 

2018 80 
 

83 
77 

 
 

80 
 

83 
77 

- 84 
 

85 
83 

- 85 
 

86 
84 

- Результати 
опитування 

Департамент 
освіти 

 

2)  Частка дітей і 
батьків, які вказали 
на те, що проживають 
в районі із високим 
рівнем забруднення 
повітря та шуму,% 

За ознакою: 
- забруднення 

повітря; 
- високий 

рівень шуму 

2018  
 

25 
30 

 

 
 

25 
30 

- 
 
 
 

 
 

23 
28 

- 
 
 
 

 
 

20 
26 

- 
 
 
 

Результати 
опитування 

Департамент 
освіти 

 

2.4.1. Акцію «Зелена хвиля» по озелененню пришкільних територій за участю дітей віком 14-18 років проведено 
1) Кількість шкіл, 
територію яких було 
озеленено в рамках 
акції, одиниць 

- 2018 10 10 - 15 - 20 - Звіти 
Департаменту 

освіти 

Департамент 
освіти 

 

2) Кількість 
всаджених дерев, 
кущів, одиниць 

- 2018 501 501 - 550 - 580 - Звіти 
Департаменту 

освіти 

Департамент 
освіти 

 

2.4.2.  Міські конкурси учнівських проектів та інформаційно-просвітницькі акції, спрямовані на виховання та екологічну освіту дітей та учнівської молоді 
віком від 6 до 18  років проведено 
Частка учнів, 
задіяних в заходах, % 

ВСЬОГО: 
За віком: 
- 6-10 років; 
- 11-18 років 

2018 35 
З них: 

42 
58 

 

38 
З них: 

42 
58 
 

- 40 
З них: 

45 
55 
 

- 45 
З них: 

45 
55 
 

- Звіти ЗЗСО, 
Департаменту 

освіти 

Департамент 
освіти 

 

Кількість проведених 
заходів, одиниць 

- 2018 1 1 - 2 - 2 - Звіти 
Департаменту 

освіти 

Департамент 
освіти 

 

2.4.3. Студентські екологічні суботники за участю молоді віком від 18 до 24 років проведено 



Частка задіяних 
студентів, осіб 

-  2018 35 35 - 40 - 50 - Звіти відділу у 
справах молоді 

та туризму 

Відділ у 
справах 

молоді та 
туризму 

 

2.4.4.  Зелені зони на територіях загального користування (вулиці, сквери, алеї) із врахуванням думки дітей та молоді, батьківської громадськості 
облаштовано 
Кількість 
облаштованих у 
звітному періоді 
зелених зон, одиниць 

- 2018 1 1 - 1  - 1  - Звіти 
Департаменту 
комуналаьного 
господарства та 

благоустрою 

Департамент 
комунального 
господарства 

та 
благоустрою 

 

2.4.5. Парк-музей Подільського каменю на території КЗ «ЗШ І-ІІІ ст. №19 ВМР» створено 
Кількість дітей та 
молоді, які відвідали 
музей, осіб. 

 
- 

2018 - - - 500 - 800 -  Звіти  
КЗ «ЗШ І-ІІІ ст. 

№19 ВМР»  

Департамент 
освіти 

 

2.4.6. 9-ти ступеневі системи очищення питної води в закладах освіти міста встановлено (2018 р. – 36 шкіл, 11 дитячих садків, 2019 – 38 дитячих садків) 
1) Кількість закладів, 
в яких встановлено 
системи очищення 
води, одиниць 

За видами 
закладів: 
- школи; 
- дитячі садки 

2018  
 

36 
4 

 
 

36 
15 

-  
 

36 
53 

-  
 

36 
53 

- Звіти 
Департаменту 

освіти 

Департамент 
освіти 

 

2) Частка дітей, які 
навчаються в 
закладах загальної 
середньої та 
дошкільної освіти, 
споживають очищену 
воду в освітніх 
закладах, % 

За віком: 
- 6-18 років 
- 2-5 років 
 

2018  
100 

8 

 
100 
28 

-  
100 
100 

-  
100 
100 

- Звіти 
Департаменту 

освіти 

Департамент 
освіти 

 

2.4.7. Роздільний збір сміття у закладах загальної середньої освіти міста запроваджено (2019 р. – 10 шкіл, 2020 р. – 26 шкіл) 
Кількість шкіл, у яких 
запроваджено 
роздільний збір 
сміття, одиниць 

- 2018 3 3 - 10 - 20 - Звіти 
Департаменту 

освіти 

Департамент 
освіти 

 

2.4.8. З метою формування екологічної свідомості для дітей віком від 2 до 18 років комікси, розмальовки, екоуроки, настільні ігри, дитячі збірники на 
екологічну тематику розроблено, випущено друком та розповсюджено серед учнів початкових класів шкіл міста 
Кількість одиниць 
друкованої продукції, 
розданої дітям, 
одиниць 

- 2018 - 30000 - 10000 - 10000 - Звіти 
Департаменту 

освіти 

Департамент 
освіти 

 

Завдання 2.5. Діти та батьки обізнані з питань профілактики захворюваності дітей 

1) Рівень охоплення 
дітей профілактичними 
щепленнями, % 

- 2018 49 50 - 51 - 52 - Звіт  
Департаменту 

охорони 
здоров’я 

Департамент 
охорони 
здоров’я 

 

2) Рівень обізнаності 
дітей та батьків з 
питань профілактики 
захворювань, % 

- 2018 - - - 70 - 85 - Результати 
опитування 

Департамент 
охорони 
здоров’я, 

Департамент 
освіти 

 

2.5.1. Моніторинг обізнаності серед дітей 6-18 років та їх батьків з питання профілактики інфекційних захворювань проведено 



Рівень обізнаності 
дітей та батьків з 
питань профілактики 
захворювань (частка 
опитуваних, які 
правильно відповіли 
на більше, ніж 
половина запитань), 
% 

ВСЬОГО: 
За віком: 
- діти 14-18 

років; 
- батьки дітей 

2018 - - - 70 
 

67 
 

73 
 
 

- 80 
 

76 
 

84 

- Результати 
опитування 

Департамент 
охорони 
здоров’я, 

Департамент 
освіти 

 

2.5.2.   Інформаційну кампанію серед дітей та їх батьків щодо переваг вакцинації для попередження інфекційних захворювань проведено 

Кількість дітей  та 
батьків, задіяних у 
кампанії, осіб 

ВСЬОГО: 
За віком: 
- діти 14-18 

років; 
- батьки дітей 

2018 29800 
 

3600 
 

26200 

30000 
 

3700 
 

26300 

- 30500 
 

4000 
 

26500 

- 31000 
 

4200 
 

26800 

- Звіти  
Департаменту 

охорони 
здоров’я 

Департамент 
охорони 
здоров’я 

 

Кількість заходів,  
одиниць 

  110 120  130  140  Звіти  
Департаменту 

охорони 
здоров’я, 

Департаменту 
освіти 

Департамент 
охорони 
здоров’я 

 

2.5.3. Цикл профілактичних бесід, тренінгових занять у школах міста з метою запобігання розповсюдження інфекцій, що передається статевим шляхом, 
та ранніх вагітностей серед дівчат віком до 18 років проведено 
1) Частка задіяних 
учнів віком від 13 до 
18 років, % 

За статтю 
 

2018 17 18 - 19 - 20 - Звіти  ЗЗСО, 
Департаменту 

освіти 

Департамент 
освіти 

 

2) Кількість заходів, 
одиниць 

  132 147  150  150  Звіти  ЗЗСО, 
Департаменту 

освіти 

Департамент 
освіти 

 

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 
3) Частка дітей від 4 
до 18 років, задіяних 
у заході, (частка від 
загальної кількості 
учнів і вихованців 
дитячих садків), % 

 
За віком: 
- 6-18 років 
- 2-5 років 

 

2018 62% 
З них: 

30 
70 

62% 
З них: 

30 
70 

- 68% 
З них: 

30 
70 

- 74% 
З них: 

30 
70 

- Звіти  ЗЗСО, 
Департаменту 

освіти 

Департамент 
освіти 

 

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

1)  Рівень 
задоволення дітей (6-
17 років) та батьків 
якістю організації 
відпочинку та 
дозвілля для дітей та 
молоді в громаді, % 
 

ВСЬОГО: 
За віком: 
- діти 14-18 

років; 
батьки дітей 

2018 - - - 70 
 

72 
 

68 
 
 

- 75 
 

77 
 

73 
 
 

- Результати 
опитування 

Департамент 
освіти 

 

2) Кількість дітей з 
громади, які 
виховуються в 
закладах 
інституційного 
догляду, в тому числі 

- 2018 70 65  58  55  Звіти Служби у 
справах дітей 

Служба у 
справах дітей 

 



розташованих за 
межами громади 
(інтернатні заклади 
різних типів та форм 
власності, притулки, 
ЦСПР), осіб 

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

1)Кількість дітей, від 
яких відмовились 
батьки, яких 
покинули в 
пологових будинках 
чи інших закладах, 
осіб 

За статтю 
За віком 

2018 1 1 - 1 - 1 - Звіти Служби у 
справах дітей 

Служба у 
справах дітей 

 

2) Кількість 
проведених заходів  в 
рамках навчання 
відповідального 
батьківства, сімейних 
цінностей у підлітків, 
підготовка молоді до 
сімейного життя, 
одиниць 

- 2018 108 
 
 

 

110 
 
 

- 
 
 

136 
 
 
 

- 138 
 
 

- Накази, звіти  
Департаменту 

освіти,  
Департаменту 

охорони 
здоров’я 

Департамент 
освіти, 

Служба у 
справах 
дітей, 

Департамент 
охорони 
здоров’я  

 

 3) Частка дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування, які 
виховуються у 
сімейних формах 
виховання, 
усиновлених % 

-  2018 89,5 
 
 

89,5 
 
 

- 90 - 91 - Звіти Служби у 
справах дітей 

Служба у 
справах дітей 

 

3.1.1. Моніторинг рівня сформованості в учнів закладів загальної середньої освіти ціннісного ставлення до сім’ї, родини, людей проведено 
1) Опитування учнів 
шкіл проведено,  
так/ні 

 2018 - - - Так  Так - Наказ  
Департаменту 

освіти 

Департамент 
освіти 

 

2) Наявність 
моніторингового 
звіту, так/ні 

- 2018 - - - Так  Так - Моніторинговий 
звіт 

Департамент 
освіти 

 

3.1.2.  Проведено міський тижневик родинно-сімейного виховання «Сімейні цінності» у закладах загальної середньої освіти для дітей віком 6-18 років 
Частка школярів, 
охоплених заходами 
тижневика, % 

ВСЬОГО: 
За віком: 
- 6-10 років; 
- 11-18 років 

2018 46 
З них: 

82 
18 

49 
З них: 

82 
18 

- 50 
З них: 

70 
30 

- 52 
З них: 

70 
30 

- Звіти ЗЗСО, 
звіт ММК 

Департамент 
освіти 

 

3.1.3. Інформаційну, психологічну роботу з батьками з метою повернення дітей, які виховуються в закладах інституційного догляду, в тому числі 
розташованих за межами громади, у біологічні сім’ї проведено 
1) Частка дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування, яких 
передано до сімейних 
форм виховання, на 
усиновлення, % 

ВСЬОГО: 
 
За віком: 
- 0-5 років; 
- 6-18 років 
 

2018 89,5 
 
 

89,5 
 
 

- 90 - 91 - Звіти Служби у 
справах дітей 

Служба у 
справах дітей 

 

2) Кількість дітей, 
повернутих на 

ВСЬОГО: 
За віком: 

2018 1 1 - 1 - 1 - Звіти Служби у 
справах дітей 

Служба у 
справах дітей 

 



виховання батькам 
або щодо яких батьки 
встановили 
батьківство, осіб 

- 0-5 років; 
- 6-18 років 
 

3.1.4. Консультації, знайомство з дітьми для потенційних кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, кандидатів в 
усиновлювачі щодо усиновлення та влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання проведено 
1) Кількість 
проведених заходів 
щодо влаштування 
дітей до сімейних 
форм виховання, 
усиновлення, 
одиниць 

- 2018 127 
 

130 - 135 - 140 - Звіти Служби у 
справах дітей 

Служба у 
справах  

дітей 

 

2) Кількість осіб з 
числа кандидатів, 
охоплених заходами, 
осіб 

 2018 28 30  30  30  Звіти Служби у 
справах дітей 

Служба у 
справах  

дітей 

 

3.1.5. Заняття в рамках «Школи відповідального батьківства» для молодих сімей, які очікують на народження дитини проведено 
1) Кількість 
майбутніх батьків, які 
відвідали заняття, 
осіб 

- 2018 4210 4300 - 4500 - 4700 - Звіти  
Департаменту 

охорони 
здоров’я 

Департамент 
охорони 
здоров’я 

 

2) Кількість 
проведених занять, 
одиниць 

 2018 92 108 - 110 - 110 - Звіти  
Департаменту 

охорони 
здоров’я 

Департамент 
охорони 
здоров’я 

 

 Завдання 3.2.   Діти та підлітки віком до 18 років мають право та забезпечені оздоровленням і відпочинком 
1) Частка дітей (6-17 
років), які 
відпочивали більше, 
ніж один тиждень, 
протягом року поза 
межами свого міста, 
%  

За віком: 
- 6-10 років; 
- 11-18 років 

2018 77 77 - 80 - 82 - Результати 
опитування 

Департамент 
освіти 

 

2)  Кількість (частка) 
дітей соціально 
вразливих категорій, 
охоплених 
відпочинком та 
оздоровленням за 
бюджетні кошти від 
загальної кількості 
дітей даних категорій, 
% 

ВСЬОГО: 
 
Кількість дітей 
за категорією: 
1) діти-сироти 
та, діти, 
позбавлені 
батьківського 
піклування;  
2) діти у 
СЖО; 
3) діти з сімей 
учасників 
АТО/ООС; 
4) діти з 
інвалідністю; 
5) діти з 
малозабезпече-
них сімей; 

2018 10573 
(61%) 

 
 

78 
 
 
 
 

55 
 
 

398 
 
 

72 
 

251 
 
 

801 

10600 
(61%) 

 
 
 
 
 

- 10730 
(62%) 

 

- 10900 
(63%) 

- Узагальнені 
звіти  

Департаменту 
освіти 

 про охоплення 
дітей м.Вінниці 
відпочинком та 
оздоровленням  

Департамент 
освіти 

 



6) діти з 
багатодітних 
сімей; 
7) діти із 
сімей ВПО; 
8) талановиті 
та обдаровані 
діти 
 

 
 
 

60 
 

3574 
 
 
 

3.2.1. Літній відпочинок дітей віком 6-11 років на базі пришкільних таборів з денним перебуванням організовано 
Кількість дітей 
шкільного віку, які 
відпочили у 
пришкільних таборах, 
осіб 

ВСЬОГО: 
 
Кількість дітей 
за категорією: 
1) діти-сироти 

та, діти, 
позбавлені 
батьківського 
піклування;  

2) діти у СЖО; 
3) діти з сімей 

учасників 
АТО/ООС; 

4) діти з 
інвалідністю; 

5) діти з 
малозабезпе-
чених сімей; 

6) діти з 
багатодітних 
сімей; 

7) діти із 
сімей ВПО; 

8) талановиті 
та обдаровані 
діти 

9) інші діти 
 

2018 5200  
 
 
 

12 
 
 
 
 

47 
320 

 
 

62 
 

138 
 
 

609 
 
 

59 
 

2888 
 
 

1065 

5200 - 5200 - 5300 - Звіти 
пришкільних 

таборів, 
Департаменту 

освіти 

Департамент 
освіти 

 

3.2.2. Безоплатне відвідування аквапарку «Маяк» для дітей з пришкільних таборів організовано 
Частка дітей, які 
відвідали аквапарк 
від загальної 
кількості дітей, які 
відпочили в 
пришкільних таборах, 
%  

- 2018 100 100 - 100 - 100 - Звіти 
пришкільних 

таборів 

Департамент 
освіти 

 

3.2.3. Безоплатні екскурсії у Музей Науки для дітей з пришкільних таборів організовано 
Частка дітей, які 
відвідали Музей 
Науки від загальної 
кількості дітей, які 
відпочили в 
пришкільних таборах, 
%  

- 2018 100 100 - 100 - 100 - Звіти 
пришкільних 

таборів 

Департамент 
освіти 

 



3.2.4.  Оздоровлення та відпочинок дітей (в т.ч. соціально-вразливих категорій) віком 6-18 років у стаціонарних дитячих оздоровчих закладах України 
забезпечено 
 Кількість (частка) 
дітей соціально 
вразливих категорій 
шкільного віку, 
охоплених 
відпочинком та 
оздоровленням у 
дитячих оздоровчих 
закладах та закладах 
відпочинку , від 
загальної кількості 
дітей даних категорій, 
осіб (%) 

ВСЬОГО: 
 
 

2018 4214 (42%) 
 
 
 
 

4214 
(42%) 

 
 
 
 
 

- 4400 
(43%) 

 

- 4500 
(44%) 

 

- Узагальнені 
звіти  

Департаменту 
освіти 

 про охоплення 
дітей м.Вінниці 
відпочинком та 
оздоровленням 

Департамент 
освіти 

 

3.2.5. Організовано Літню школу для переможців ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських олімпіад на базі стаціонарного дитячого оздоровчого закладу «Колос» 
(м.Вінниця) 
Кількість дітей, які 
відпочили у Літній 
школі, осіб 

- 2018 40 40 - 40 - 40 -    

 Завдання 3.3.   Діти та молодь мають можливість вільно відпочивати, насолоджуватись дозвіллям, займатися спортом та навчатись мистецтву 
1) Частка дітей та 
молоді, які 
займаються спортом 
щонайменше один раз 
в тиждень (не 
враховуючи шкільні 
заняття 
фізкультурою), % 

За віком: 
- 6-10 років; 
- 12-18 років 
 

2018  
- 

77 

 
- 

77 

-  
50 
79 
 
 

-  
55 
82 

- Результати 
опитування 

Департамент 
освіти 

 

2) Частка дітей, які 
відвідували 
культурний захід 
(виставу, цирк, 
концерт, виставку 
тощо) протягом 
останніх 12  місяців, % 

За віком: 
- 6-10 років; 
- 12-18 років 
 

2018  
- 

78 

 
- 

78 

-  
65 
79 

-  
70 
80 

- Результати 
опитування 

Департамент 
освіти 

 

3.3.1. Ігрові та спортивні майданчики на прибудинкових територіях в різних районах міста за замовленням та фінансовою участю батьківської 
громадськості встановлено та оновлено 
1) Кількість 
збудованих, 
реконструйованих та 
капітально 
відремонтованих  
дитячих та 
спортивних 
майданчиків у 
звітному періоді, 
одиниць 

- 2018 5 
 
 
 

7 
 
 
 

- 15 
 
 
 

- 20 
 
 
 

- Звіти  
Департаменту 

міського 
господарства 

 

Департамент 
міського 

господарства 
 

 

 2) Частка дітей і 
батьків, які вказали 
на те, що поруч з 
будинком є місце з 
обладнаним 
майданчиком, де діти 
можуть гратися, 

За віком: 
- батьки дітей 

2-5 років; 
- діти 6-18 

років. 

2018  
- 
 

72 

 
- 
 

72 

-  
78 
 

80 
 
 
 

-  
80 
 

84 

- Результати 
опитування 

Департамент 
освіти 

 



займатися фізичними 
вправами, % 
 
3.3.2. Ігрові та спортивні майданчики  для дітей віком від 2 до 18 років з урахуванням побажань батьків та дітей на територіях шкіл, дитячих садків 
встановлено та оновлено (2018-6, одиниць, 2019-6, одиниць, 2020- 5 одиниць) 
Частка закладів 
загальної середньої та 
дошкільної освіти, на 
базі яких встановлено 
та оновлено  
спортивні та ігрові 
майданчики, % 

За видами 
закладів: 
- школи; 
- дитячі садки 

2018 65 69 - 75 - 81 - Звіти  
Департаменту 

освіти  

Департамент 
освіти 

 
 

3.3.3. Спортивні ядра для занять різними видами спорту для дітей та молоді  віком до 35 років у різних районах міста встановлено (2018 - 1 од., 2019 - 3 
од,, 2020 – 3 од._) 
Кількість 
встановлених 
спортивних ядер, 
одиниць 

За районами 
міста 

2018 6 7 - 10 - 13 - Звіти  
Департаменту 
капітального 
будівництва 

Департамент 
капітального 
будівництва 

 

3.3.4. Громадські ініціативи щодо благоустрою та  облаштування зон відпочинку для дітей та батьків реалізовано: 
 
1) Центр розвитку 
для дітей та молоді 
«Мрія» в мікрорайоні 
Тяжилів створено, 
одиниць  

- 2018 - - - 1 - - - Рішення 
міської ради 

про створення 
центру 

 Відділ 
молоді та 
туризму 

 

 

2) комплексний 
майданчик для гри у 
пляжний футбол та 
волейбол в 
мікрорайоні Тяжилів 
встановлено, одиниць 

- 2018 - - - 1 - - - Акт прийому-
передачі на 

баланс 

Департамент 
комунального 
господарства 

і 
благоустрою 

 

3) зону відпочинку 
біля озера на вулиці 
Гладкова 
облаштовано, 
одиниць 

- 2018 - - - 1 - - - Акт прийому-
передачі на 

баланс 

Департамент 
комунального 
господарства 

і 
благоустрою 

 

4) благоустрій зони 
відпочинку для дітей 
на прибережному 
схилі озера по вул. 
Волошковій 
здійснено, одиниць 

- 2018 - - - 1 - - - Акт прийому-
передачі на 

баланс 

Департамент 
комунального 
господарства 

і 
благоустрою 

 

3.3.5. Дітям та молоді віком від 4 до 35 років (в т.ч. дітям з особливими освітніми потребами) забезпечено доступ до занять в гуртках, секціях, групах 
закладів загальної середньої, позашкільної освіти, закладів культури, дитячо-юнацьких спортивних шкіл 
1) Частка дітей 
шкільного віку, 
охоплених гуртковою 
роботою, 
позашкільною 
освітою, % 

- 
 
 

2018 59 
 
 
 
 

59 - 60 - 61 - Моніторинг 
зайнятості 

учнів в 
позаурочний 

час 

Департамент 
освіти 

 



2) Кількість дітей, 
які займаються у 
комунальних 
позашкільних 
закладах, осіб 
  
 

За 
підпорядкуванням: 

- позашкільні 
заклади галузі 
«освіта»; 

- заклади культури; 
- дитячо-юнацькі 

спортивні школи 

2018 
 
 

 
 

7080 
 
 

5946 
 

2406 
 

 
 

7080 
 
 

5946 
 

2406 
 

-  
 

7150 
 
 

6000 
 

2450 
 

-  
 

7200 
 
 

6050 
 

2500 
 

- Звіти за 
формами №1-
ПЗ (освіта), 

№1-ДМШ та 
№5-ФК 

Департамент 
освіти, 

Департамент 
культури, 

Комітет по 
фізичній 
культурі і 

спорту 

 

3)Частка дітей з 
особливими освітнім 
потребами, які 
займають у гуртках, 
секціях за інтересами, 
% 

 2018 10,5 10,5 - 12 - 14 - Звіти ЗЗСО, 
Департаменту 

освіти 

  

3.3.6. Центр розвитку «Дивосвіт» для дітей та молоді від 1,5 до 35 років на базі комплексу «Орігамі» відкрито та функціонує. Облаштовано  кімнати для 
гуртків, балетні зали, коворкінг-зони для проведення майстер-класів, семінарів, лего-місто тощо 

1)Центр розвитку 
дитини облаштовано 
та відкрито, одиниць 

- 2018 - - - 1 - - - Інформація  ТОВ 
«Центр розвитку 

дитини 
«Дивосвіт» 

Департамент 
осввти 

 

2)Кількість дітей і 
молоді, які 
відвідують Центр 
розвитку «Дивосвіт», 
осіб 

- 2018 - - - 1000 - 1500 - Інформація ТОВ 
«Центр розвитку 

дитини 
«Дивосвіт» 

Департамент 
осввти 

 

3.3.7. Креативний простір для молоді віком від 14 до 35 років «Level 80» на базі КЗ «Центр підліткових клубів за місцем проживання» для проведення 
зустрічей, семінарів, тренінгів, вільного часу за комп’ютером організовано та функціонує 
Частка молоді, які 
відвідують простір 
«Level 80» від 
загальної кількості 
молоді по місту, % 

 
За віком: 
- 14-18 років; 
- 19-23 років 
 

2018 32 
З них: 

60 
40 

 

36 
 

62 
38 

- 46 
 

65 
35 

- 55 
 
65 
35 

- Звіти відділу у 
справах молоді 

та туризму 

Відділ у 
справах 

молоді та 
туризму 

 

3.3.8. Для наймолодших мешканців міста віком від 6 місяців до 1,5 року та їх батьків конкурс-марафон «Забіг в повзунках» проведено 
Кількість дітей віком  
від 6 місяців до 1,5 
років, які взяли 
участь у заході, осіб 
 

- 2018 56 56 - 60 - 70 - Інформація   КЗ 
«Центр 

підліткових 
клубів за 
місцем 

проживання», 
фотоматеріали 

в ЗМІ 

КЗ «Центр 
підліткових 

клубів за 
місцем 

проживання» 

 

3.3.9. Проект «Мистецькі вихідні» за участю дітей віком 5-12 років на базі закладів культури у різних районах міста реалізовано 
Кількість дітей, 
залучених до 
проведення заходу, 
осіб 

- 2018 19800 19800 - 19900 - 20000 - Звіт закладів 
культури,  

Департаменту 
культури 

Департамент 
культури 

 

3.3.10.  Культурне дозвілля та творчий розвиток дітей та молоді віком до 24 років забезпечено шляхом проведення фестивалів, проектів, конкурсів: 
- Міжнародний фестиваль дитячої народної хореографії «Барвінкове кружало»; 
-  міський фестиваль-конкурс художньої самодіяльної творчості учнівської молоді «Перлини року»; 
- міський фестиваль дитячої творчості серед дітей віком 3-6 років «Чарівна квітка»; 
- міський проект «Студентська ліга»; 
-  міські конкурси юних виконавців, художників, читців віком від 3 до 16 років. 



 

 

 

 

               Міський голова                                                                                                                       С. Моргунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість дітей та 
молоді віком до 24 
років, охоплених 
заходами, осіб 

За заходами: 
- «Барвінкове 

кружало»; 
-  «Перлини 

року»; 
-  «Чарівна 

квітка»; 
- «Студентська 

ліга»; 
- міські 
конкурси юних 
виконавців, 
художників, 
читців  

2018  
3000 

 
2720 

 
912 

 
125 

 
 

500 

 
3000 

 
2720 

 
912 

 
150 

 
 

500 

 
- 

 
3100 

 
2800 

 
942 

 
160 

 
 

620 
 
 
 

 
- 

 
3100 

 
2900 

 
958 

 
180 

 
 

710 

 
- 

Накази, звіти 
Департаменту 

освіти, культури 
відділу у справах 

молоді та 
туризму 

 

Департамент 
освіти, 
відділ у 

справах молоді 
та туризму, 
департамент 

культури 

 



Департамент освіти 

Перекрестенко Наталія Василівна 

Головний спеціаліст відділу виховання та позашкільної роботи 
 


