
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 26.03.2021 № 318          7 сесія 8 скликання  
            м. Вінниця 

 

 

Про затвердження Плану дій та Плану 

моніторингу й оцінки реалізації 

ініціативи «Громада, дружня до дітей 

та молоді» у Вінницькій міській 

територіальній громаді на 2021-2023 

роки 
 

На виконання Меморандуму про наміри та взаємодію між представництвом 

Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та Вінницькою міською радою щодо 

участі Вінницької міської територіальної громади у програмі «Громада, дружня 

до дітей та молоді» від 05.10.2018 року, рішення міської ради від 04.12.2020 р. 

№24 «Про хід виконання у 2020 році Програми «Вінницька громада –дружня до 

дітей» на період 2015-2020 роки», 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 Вінницькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки 

(згідно з додатком 1), План моніторингу й оцінки реалізації ініціативи 

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

громаді на 2021-2023 роки (згідно з додатком 2) та Положення про Дитячу 

дорадчу раду (згідно з додатком 3). 

 

2. Структурним підрозділам Вінницької міської ради: 

2.1 забезпечити виконання Плану дій з реалізації ініціативи «Громада, 

дружня до дітей та молоді» у Вінницькій міській територіальній громаді 

на 2021-2023 роки; 

2.2  при формуванні проєкту бюджету Вінницької міської територіальної 

громади на відповідні роки передбачати видатки, пов’язані з виконанням 

вказаного Плану дій згідно із заходами Програм, затверджених міською 

радою; 



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 Вінницькій 

міській територіальній громаді на 2021-2023 роки. 

4.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

(В. Малінін). 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                           С. Моргунов 

 



Додаток 1 

до рішення міської ради 

від 26.03.2021 № 318 
 

План дій з реалізації ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді» у Вінницькій міській територіальній громаді 

 на 2021-2023 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     

          2021 

 План 

2022 

 План 

2023 

 План 

    

                                      Загальна сума:   1523605,224 581406,812 454995,585 487202,828   

Всього на виконання заходів Плану дій передбачено: Місцевий 

бюджет  
1434892,106 554546,696 425177,164 455168,247 Виконавчі органи 

Вінницької міської ради 
  

Державний 

бюджет 
88114,118 26777,116 29635,421 31701,581 

Залучені 

кошти 
599,000 83,000 183,000 333,000 

Ціль 1 . 

 Кожна дитина та 

молода людина 

відчуває 

визнання, повагу 

та справедливе 

ставлення у своїй 

громаді 

1) Частка дітей та 

молоді 11-18 років 

соціально вразливих 

категорій, які 

відчувають визнання, 

повагу та 

справедливе 

ставлення до себе у 

громаді, % 

Січень 2021 -

грудень 2023 

Місцевий 

бюджет 

  

  

485126,223 231164,941 124564,081 129397,201 Департамент освіти, 

 Відділ молодіжної 

політики, 

 Департамент  соціальної 

політики  

 Міський центр соціальних 

служб, 

 Служба у справах дітей, 

  Комітет з фізичної 

культури та спорту, 

 Департамент культури, 

 Департамент капітального 

будівництва, 

 Департамент транспорту, 

енергетики та зв’язку 

  

Державний 

бюджет 
88114,118 26777,116 29635,421 31701,581 

Залучені 

кошти 
350,000 0,000 100,000 250,000 

Завдання 1.1. 

 Діти та молодь міста 

мають рівний доступ 

до соціальних послуг 

незалежно від 

етнічного 

1) Частка дітей з 

особливими 

освітніми потребами, 

охоплених 

соціальними 

послугами (в тому 

числі установами та 

закладами 

Січень 2021 -

грудень 2023 

Місцевий 

бюджет  

  

230839,198 60127,748 83364,290 87347,160 Департамент освіти, 

  Департамент  соціальної 

політики  

 Міський центр соціальних 

служб, 

 Служба у справах дітей, 

  Комітет з фізичної 

культури та спорту, 

  

Державний 

бюджет 
1815,000 600,000 605,000 610,000 

Залучені 

кошти 

- - - - 



походження, релігії, 

доходів, статі, 

здібностей чи 

життєвої ситуації 

соціального 

обслуговування 

органів соціального 

захисту населення, 

громадськими та 

благодійними 

організаціями), % 

 Департамент культури, 

 Департамент капітального 

будівництва 

  

Заходи:                 

1.1.1 Декадник толерантності у закладах 

загальної середньої освіти громади 

проведено 

Листопад                

2021-2023 

- - - - - Департамент освіти   

1.1.2 День інтеркультурності у закладах 

загальної середньої освіти громади 

проведено 

Листопад               

2021-2023 

- - - - - Департамент освіти   

1.1.3 Міжшкільний дебатний турнір на тему 

«Інтеркультурне місто – це спільнота 

окремих національних громад чи єдина 

громада?» проведено 

Жовтень-                 

листопад             

2021 

Місцевий 

бюджет 
5,000 5,000 - - Департамент освіти   

1.1.4 Оздоровчо-спортивні заходи для дітей 

та молоді з інвалідністю віком до 35 років 

проведено, зокрема:                                                                           

- навчально-тренувальні збори для 

спортсменів з інвалідністю;                                                                           

                                                                                                                              

Січень- 

грудень 2021 

Місцевий 

бюджет 
980,000 300,000 330,000 350,000 Комітет по фізичній 

культурі та спорту 
  

- спартакіада  «Спорт розвиває людину - ми 

віримо в спорт» 

Травень 2021   10,440 3,480 3,480 3,480 

- спартакіада «Здоровий духом» Жовтень 2021   10,440 3,480 3,480 3,480 

1.1.5 Фестиваль творчості «Повір у 

себе» із залученням дітей та молоді з 

функціональними обмеженнями віком від 6 

до 35 років проведено 

Квітень                                  

2021-2023 

Місцевий 

бюджет 
24,620 7,740 8,220 8,660 Міський центр соціальних 

служб  
  

1.1.6 Інформаційно-просвітницьку акцію 

«Запали синім» для поширення інформації у 

громаді про проблему дітей з розладами 

аутистичного спектру проведено  

Травень                            

2021-2023 

Місцевий 

бюджет 
3,180 1,000 1,060 1,120 Міський центр соціальних 

служб  
  

1.1.7 Родинне свято для дітей та сімей  

учасників АТО/ООС «Мій тато − герой» 

проведено 

Травень 2021 

Травень 2023 

Місцевий 

бюджет 
19,170 6,030 6,400 6,740 Міський центр соціальних 

служб  
  

1.1.8 Безоплатні вистави, покази, дитячі 

свята в театрах, кінотеатрах, розважальних 

центрах для дітей з багатодітних родин та 

дітей, які опинились у складних життєвих 

обставинах, організовано 

Травень, 

червень, 

грудень                   

2021-2023 

Місцевий 

бюджет               
276,782 87,030 92,426 97,326 Департамент соціальної 

політики                           
  

Місцевий 

бюджет 
15,000 5,000 5,000 5,000 Служба у справах дітей 



1.1.9 Інтегрований дитячо-юнацький 

фестиваль «Без обмежень» із залученням 

дітей та молоді з інвалідністю  

Грудень                     

2021-2023 

Місцевий 

бюджет 
180,000 60,000 60,000 60,000 Департамент культури   

1.1.10  Щоквартальну допомогу у вирішенні 

соціально-побутових проблем дітям віком до 

18 років, які опинились у складних життєвих 

обставинах, структурними підрозділами 

Вінницької міської ради організовано  

Січень 2021- 

грудень 2023 

- - - - - Служба у справах дітей                                                

Структурні підрозділи 

Вінницької міської ради 

  

1.1.11 Діти соціально вразливих категорій 

(які опинились у складних життєвих 

обставинах, діти-сироти, діти, позбавлені 

батьківського піклування, діти із сімей 

АТО/ООС та внутрішньо переміщених осіб) 

забезпечені соціальним супроводом 

Січень 2021- 

грудень 2023 

- - - - - Міський центр соціальних 

служб  
  

1.1.12.  Забезпечено функціонування дитячих 

будинків сімейного типу  

Січень 2021- 

грудень 2023 

Державний 

бюджет            
1815,000 600,000 605,000 610,000 Департамент соціальної 

політики  
  

1.1.13.Для дітей із соціально вразливих 

категорій віком від 3 до 16 років забезпечено 

доступ до безоплатного навчання у 

мистецьких школах міста 

Січень 2021- 

грудень 2023 

Місцевий 

бюджет  
4801,793 1367,278 1596,269 1838,246 Департамент культури   

1.1.14. Діти соціально вразливих категорій 

віком від 2 до 16 років забезпечені 

безкоштовним харчуванням у школах і 

дитячих садках 

Січень 2021- 

грудень 2023 

Місцевий 

бюджет  
172995,670 54396,260 57768,830 60830,580 Департамент освіти   

1.1.15. Дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та дітей загиблих 

учасників АТО/ООС віком від 6 до 18 років 

забезпечено безкоштовною спортивною та 

шкільною формами 

Січень 2021- 

грудень 2023 

Місцевий 

бюджет  
645,634 195,840 217,187 232,607 Департамент освіти   

1.1.16 Забезпечено доступність до послуг 

дошкільної освіти для дітей громади шляхом 

створення нових місць у закладах дошкільної 

освіти 

Січень 2021- 

грудень 2023 

Місцевий 

бюджет  
9035,344 3112,265 2658,798 3264,281 Департамент освіти                                       

1.1.17 Учні та студенти віком від 10 до 24 

років, які досягли успіхів у навчанні,  

здобули перемоги в інтелектуальних, 

творчих конкурсах, фестивалях, спортивних 

змаганнях відзначені стипендією міської 

ради    

Грудень, 

травень  

2021-2023 

Місцевий 

бюджет 
1836,125 577,345 613,140 645,640 Департамент освіти   

1.1.18 Добудовано нові приміщення та 

проведено реконструкцію старого 

2022-2023 Місцевий 

бюджет  
40000,000 - 20000,000 20000,000 Департамент капітального 

будівництва 
  



приміщення школи в новоприєднаному до 

громади с. Писарівка 

Завдання 1.2. 

 У громаді підвищено 

рівень доступності до 

послуг та створено 

інклюзивний простір 

для дітей та молоді 

віком до 24 років з 

особливими 

потребами 

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, % 

Січень 2021 -

грудень 2023 

Місцевий 

бюджет  
254287,025 171037,193 41199,791 42050,041 Департамент освіти 

 Департамент соціальної 

політики 

 Відділ молодіжної 

політики             

Департамент капітального 

будівництва                         

Департамент енергетики, 

транспорту та зв'язку    

  

Державний 

бюджет 
86299,118 26177,116 29030,421 31091,581 

Залучені 

кошти 
350,000 0,000 100,000 250,000 

Заходи:                 

1.2.1 Для дітей з особливими освітніми 

потребами віком від 6 до 18 років 

інклюзивне навчання у закладах загальної 

середньої освіти організовано 

Січень 2021- 

грудень 2023 

Державний 

бюджет 
65517,090 19873,302 22039,492 23604,296 Департамент освіти   

1.2.2  Інклюзивні групи в закладах дошкільної 

освіти для дітей віком від 2 до 6 років 

створено 

Січень 2021- 

грудень 2023 

Місцевий 

бюджет  
22944,388 6959,722 7718,332 8266,334 Департамент освіти   

1.2.3 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» 

Січень 2021 - 

грудень 2023 

Місцевий 

бюджет 
11458,254 3489,265 3851,957 4117,032 Департамент соціальної 

політики 
  

1.2.4 Інклюзивний простір для дітей та 

молоді з інвалідністю віком від 5 до 24 років 

на базі КЗ «Центр підліткових клубів за 

місцем проживання» функціонує 

Січень 2021 - 

грудень 2023 

- - - - - Відділ молодіжної 

політики,     

КЗ "Центр підліткових 

клубів за місцем 

проживання" 

  

Січень 2021- 

грудень 2023 

  Місцевий 

бюджет  
1860,183 577,206 622,902 660,075 Департамент освіти   



1.2.5 Інклюзивно-ресурсні центри 

забезпечують запити батьків щодо 

здійснення комплексної психолого-

педагогічної оцінки розвитку дітей від 2 до 

18 років  

Державний 

бюджет 
14525,563 4406,040 4886,298 5233,225 

1.2.6 Корекційно-розвиткові заняття для 

дітей від 6 до 18 років у закладах загальної 

середньої освіти проведено 

Січень 2021- 

грудень 2023 

Державний 

бюджет                                                     
6256,465 1897,774 2104,631 2254,060 Департамент освіти   

1.2.7 Мережу шкіл і дитячих садків, 

облаштованих пандусами, розширено (9 

закладів за звітний період) 

Січень 2021 - 

грудень 2023 

- - - - - Департамент капітального 

будівництва,                        

Департамент освіти 

 

1.2.8. Для забезпечення комфортних умов 

перебування у школах дітей з особливими 

освітніми потребами ресурсні кімнати та 

санвузли адаптовано (за звітний період 

адаптовано 2 ресурсні кімнати, 1 санвузол) 

Січень 2021 - 

грудень 2023 

Залучені 

кошти 
350,000 - 100,000 250,000 Департамент освіти   

1.2.9 Для забезпечення мобільності дітей та 

молоді з інвалідністю, батьків дітей до 3-х 

років з візками, міський парк громадського 

транспорту поповнено низькополими 

одиницями транспорту (на 24 одиниці  - за 

звітний період) 

Січень 2021 - 

грудень 2023 

Місцевий 

бюджет 
218000,000 160000,000 29000,000 29000,000 Департамент енергетики, 

транспорту та зв'язку  
  

1.2.10 Для безпечного переміщення по місту 

дітей та молоді з порушенням зору звукові 

світлофори на вулицях міста встановлено 

(додатково встановлено 8 звукових 

світлофорів) 

Січень 2021 - 

грудень 2023 

Місцевий 

бюджет 
24,200 11,000 6,600 6,600 Департамент енергетики, 

транспорту та зв'язку  
  

Ціль 2 . 

 Кожна дитина та 

молода людина 

має право бути 

почутою 

1) Частка дітей та 

молоді, які знають 

про можливість 

участі у 

громадському житті 

громади, % 

 2) Кількість дитячих 

та молодіжних 

проектів / ініціатив, 

які отримали 

фінансування від 

громади, од. 

Січень 2021 - 

грудень 2023 

Місцевий 

бюджет 

    

7989,700 2591,200 2701,900 2696,600 Департамент освіти                       

Вінницький міський палац 

дітей та юнацтва                                            

ГО "Освітній простір 2.0"      

 Відділ молодіжної 

політики 

Департамент  кадрової 

політики                        

Департамент  у справах ЗМІ 

та зв'язків з громадськістю  

  

Державний 

бюджет 

- - - - 

Залучені 

кошти 

- - - - 

Завдання 2.1. 

 Діти та молодь 

мають можливість 

бути учасниками 

1) Рівень задоволення 

дітей 13-17 років 

власною участю в 

громадському житті 

Січень 2021 - 

грудень 2023 

Місцевий 

бюджет  
405,700 63,200 173,900 168,600 Департамент освіти                       

Вінницький міський палац 

дітей та юнацтва                                            

ГО "Освітній простір 2.0"      

  



дитячих/ молодіжних 

об’єднань, створені 

умови для їх 

саморозвитку 

та прийнятті рішень, 

% 

 Відділ молодіжної 

політики 

Заходи:                 

2.1.1 Дитячі та молодіжні громадські 

об'єднання, учнівські органи самоврядування 

функціонують  у громаді, зокрема: 

- громадське об'єднання старшокласників 

«Лідер»;    

- громадське представництво уповноважених 

з прав дітей (дитячих омбудсменів);      

- шкільні органи учнівського врядування                                              

Січень 2021 - 

грудень 2023 

- - - - - Департамент освіти                 

Відділ молодіжної політики 
  

2.1.2 Школу лідерів для представників 

органів учнівського врядування закладів 

освіти громади віком від 13 до 18 років 

проведено 

Березень              

2021-2023 

- - - - - Департамент освіти                 

Вінницький міський палац 

дітей та юнацтва 

  

2.1.3 Конкурс «Лідер року» серед 

представників шкільних органів учнівського 

врядування проведено 

Березень              

2021-2023 

Місцевий 

бюджет 
60,000 20,000 20,000 20,000 Департамент освіти                 

Вінницький міський палац 

дітей та юнацтва 

  

2.1.4 Проєкт щодо обміну досвідом лідерів 

учнівського врядування «За межами рідної 

школи» реалізовано 

Лютий                

2022-2023 

- - - - - Департамент освіти                 

Вінницький міський палац 

дітей та юнацтва 

  

2.1.5 Міжшкільний форум «Учнівське 

самоврядування − платформа для 

саморозвитку лідера» для дітей віком 13-18 

років проведено 

Квітень                           

2022 

Місцевий 

бюджет 
8,000 - 8,000 - Департамент освіти                 

Вінницький міський палац 

дітей та юнацтва 

  

2.1.6 Навчання для дітей віком 12-18 років з 

основ проєктного менеджменту в рамках 

проєкту «Майстерня шкільних ініціатив» 

організовано 

Жовтень                           

2021-2023 

Місцевий 

бюджет 
200,000 - 100,000 100,000 Департамент освіти                             

ГО "Освітній простір 2.0" 
  

2.1.7 Освітній проєкт  «Майстерня шкільних 

ініціатив: соціальне підприємництво» для 

школярів віком 13-18 років реалізовано 

Листопад           

2021-2022 

- - - - - Департамент освіти                                     

ГО "Освітній простір 2.0" 
  

2.1.8 Профорієнтаційний проєкт «Fly up: 

впевнений старт молоді» для дітей та молоді 

віком 13-18 років реалізовано 

Березень              

2021-2023 

- - - - - Департамент освіти                                    

ГО "Освітній простір 2.0" 
  

2.1.9 Літню школу «Разом до успіху» для 

активної студентської молоді віком від 18 до 

24 років проведено 

Серпень                    

2021-2023 

Місцевий 

бюджет 
103,800 32,600 34,600 36,600 Відділ молодіжної політики   



2.1.10 Військово-спортивний табір для 

студентської молоді організовано 

Червень                

2021-2023 

Місцевий 

бюджет 
33,900 10,600 11,300 12,000 Відділ молодіжної політики   

Завдання 2.2.  

Діти та молодь 

залучаються до 

прийняття важливих 

для них рішень та 

вільно висловлюють 

свою думку 

1) Кількість дитячих 

та молодіжних 

проектів / ініціатив, 

які отримали 

фінансування від 

громади, одиниць                                           

2) Кількість рішень 

громади, які 

ініціювали або на які 

вплинули дитячі чи 

молодіжні дорадчо-

консультативні 

органи, одиниць  

Січень 2021 - 

грудень 2023 

Місцевий 

бюджет  
7584,000 2528,000 2528,000 2528,000 Департамент освіти 

 Відділ молодіжної 

політики 

 Департамент  кадрової 

політики                        

Департамент  у справах ЗМІ 

та зв'язків з громадськістю  

  

Заходи:                 

2.2.1 У громаді діють дитячі та молодіжні 

консультативно-дорадчі органи:                       

-Дитяча дорадча рада;                                                   

- Вінницька молодіжна рада 

Січень 2021 - 

грудень 2023 

- - - - - Департамент освіти                             

Відділ молодіжної політики 
  

2.2.2 День молодіжного місцевого 

самоврядування у Вінницькій міській раді 

проведено 

Листопад                    

2021-2023 

- - - -   Департамент освіти   

2.2.3 Проведено конкурс «Бюджет шкільних 

проєктів», учнівські проєкти - переможці 

конкурсу реалізовано 

Березень-

грудень  

2021-2023 

Місцевий 

бюджет 
7500,000 2500,000 2500,000 2500,000 Департамент освіти   

2.2.4 Роботу учнівських фокус-груп з 

проведення моніторингу реалізації ініціативи 

«Громада, дружня до дітей та молоді» у 

Вінницькій міській територіальній громаді  

організовано   

Січень                           

2021-2023 

- - - - - Департамент освіти   

2.2.5 Щоквартальний випуск газети 

вінницької учнівської громади «Максимум» 

організовано  

Січень 2021 - 

грудень 2023 

Місцевий 

бюджет 
84,000 28,000 28,000 28,000 Департамент освіти   

2.2.6 Проєкт «Назад до школи», в рамках 

якого організовано зустрічі депутатів,  

керівництва міської ради та керівників 

структурних підрозділів міської ради з 

учнями 9-10-х класів закладів освіти громади  

Квітень-

травень   

2022-2023 

- - - - - Департамент кадрової 

політики                        

Департамент освіти 

  

2.2.7 Підлітки віком 13-18 років мають 

можливість обговорювати важливі питання у 

власному ток-шоу «Ліцеїст» в ефірі 

місцевого телеканалу «ВІТА» 

Січень 2021 - 

грудень 2023 

- - - - - Департамент освіти                    

Департамент  у справах ЗМІ 

та зв'язків з громадськістю 

  



Ціль 3 . 

 Кожна дитина та 

молода людина 

живе в 

безпечному та 

чистому 

середовищі 

Частка дітей та 

молоді, які вважають 

Вінницьку міську 

територіальну 

громаду безпечною 

для проживання, % 

Січень 2021 -

грудень 2023 

Місцевий 

бюджет 

  

  

233356,581 91773,420 65964,470 75618,692 Департамент освіти 

 Сектор ювенальної 

превенції Вінницького 

відділу поліції                                                                       

Управління патрульної 

поліції у Вінницькій області          

 КП  «Муніципальна варта»   

  Міський центр соціальних 

служб 

 Служба у справах дітей 

 Відділ молодіжної 

політики                                                                                    

КЗ «Центр підліткових 

клубів за місцем 

проживання» 

  Департамент освіти 

 Департамент капітального 

будівництва 

 Департамент комунального 

господарства та 

благоустрою 

 Департамент економіки і 

інвестицій 

  

Державний 

бюджет 

- - - - 

Залучені 

кошти 

- - - - 

Завдання 3.1. 

Проведено 

інформаційну 

кампанію з правової 

освіти та 

профілактики 

правопорушень серед 

дітей та молоді до 24 

років   

1) Кількість дітей, які 

вчинили 

правопорушення в 

розрахунку на 1000 

дітей, осіб 

 2) Кількість дітей, 

які стали жертвами 

правопорушень на 

1000 дітей, осіб 

Січень 2021 -

грудень 2023 

Місцевий 

бюджет  
187,260 172,000 7,430 7,830 Департамент освіти 

 Сектор ювенальної 

превенції Вінницького 

відділу поліції, 

  Міський центр соціальних 

служб 

 Служба у справах дітей 

 Відділ молодіжної 

політики                                                                                    

КЗ «Центр підліткових 

клубів за місцем 

проживання» 

  

Заходи:                 

3.1.1 Громадським представництвом 

уповноважених з прав дітей (дитячими 

омбудсменами) спільно представниками 

поліції та ради підприємців щоквартально 

проведено рейди з метою виявлення фактів 

продажу тютюнових, алкогольних виробів 

неповнолітнім 

Січень 2021 - 

грудень 2023 

- - - - - Міський центр соціальних 

служб                       

Департамент освіти 

  

3.1.2 Щомісячні рейди з метою профілактики 

дитячої бездоглядності, безпритульності та 

запобіганню правопорушенням серед дітей 

віком до 18 років проведено 

Січень 2021 - 

грудень 2023 

- - - - - Служба у справах дітей                           

сектор ювенальної 

превенції ВВП                                   

Міський центр соціальних 

служб  

  



3.1.3 Проєкт з правової освіти дітей віком від 

11 до 18 років «Подільський центр прав 

дитини» реалізовано 

2021 Місцевий 

бюджет  
165,000 165,000 - - Департамент освіти   

3.1.4 Молодіжні акції, спрямовані на 

запобігання поширенню захворюваності на 

ВІЛ/СНІД проведено  

Травень, 

грудень 2021-

2023 

Місцевий 

бюджет  
9,530 3,000 3,180 3,350 Міський центр соціальних 

служб 
  

3.1.5 Молодіжну акцію «Футбол проти 

наркотиків» проведено 

Червень               

2021-2023 

Місцевий 

бюджет  
12,730 4,000 4,250 4,480 Міський центр соціальних 

служб 
  

3.1.6 З метою правового виховання дітей та 

молоді  віком 6-24 років інтерактивні 

пізнавальні проєкти «Подорож у країну 

права», «Клуб правових дебатів»,  «Безпечне 

виховання», «Відповідальне батьківство», 

«Безпечне місто» реалізовано  

Січень 2021 - 

грудень 2023 
- - - - - Служба у справах дітей               

Відділ молодіжної політики                        

КЗ «Центр підліткових 

клубів за місцем 

проживання»,  

  

3.1.7 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 

Січень 2021 - 

грудень 2023 
- - - - - Служба у справах дітей   

3.1.8. Цикл просвітницько-профілактичних 

ігор «Коло безпеки» з дітьми 10-18 років у 

закладах загальної середньої освіти 

проведено 

Листопад-

грудень   

2021-2023 

- - - - - Департамент освіти   

Завдання 3.2. 

 Діти та молодь 

відчувають себе у 

безпеці під час 

навчання в закладах 

освіти та в інших 

громадських місцях 

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, 

%                                                                                                                

3) Частка дітей та 

молодих людей (13-

17 років) та їх 

батьків, які вважають 

Січень 2021 -

грудень 2023 

Місцевий 

бюджет  
166313,531 69092,450 44349,440 52871,642 Департамент освіти                                      

Управління патрульної 

поліції у Вінницькій області          

 КП  «Муніципальна варта»  

 Департамент капітального 

будівництва 

 Департамент комунального 

господарства та 

благоустрою 

  



дорогу до школи (зі 

школи) безпечною, %    

Заходи:                 

3.2.1 Охорону правопорядку у закладах 

загальної середньої освіти працівниками КП 

«Муніципальна варта» забезпечено 

Січень 2021 -

грудень 2023 

Місцевий 

бюджет 
8441,100 2619,900 2891,400 2929,800 КП "Муніципальна варта"   

3.2.2 Проєкт «Шкільний офіцер поліції» у 

закладах загальної середньої освіти 

реалізовано 

Січень 2021 -

грудень 2023 

- - - - - Департамент освіти                     

Управління патрульної 

поліції у Вінницькій області 

  

3.2.3 Проєкт «Мапа безпеки»  (моніторинг 

наявності небезпечних для дітей ділянок на 

території громади)  реалізовано за участю 

уповноважених з прав дітей (дитячих 

омбудсменів) та членів Дитячої дорадчої 

ради 

Січень 2021 - 

грудень 2023 

 - - - - Департамент освіти   

3.2.4 Для створення безпечних комфортних 

умов під час навчання дітей віком від 2 до 18 

років здійснено термореновацію будівель 

закладів дошкільної, загальної середньої та 

позашкільної освіти (14 закладів за звітний 

період) 

Січень 2021 -

грудень 2023 

Місцевий 

бюджет 
117953,837 52534,850 28659,942 36759,045 Департамент капітального 

будівництва 
  

3.2.5 Модернізацію харчоблоків у закладах 

освіти здійснено (6 закладів за звітний 

період) 

Січень 2021 - 

грудень 2023 

Місцевий 

бюджет  
30000,000 10000,000 10000,000 10000,000 Департамент освіти   

3.2.6 Здорове харчування дітей віком від 2 до 

18 років забезпечено. Встановлено 

пароконвектомати у 22 закладах освіти за 

звітний період 

Січень 2021 - 

грудень 2024 

Місцевий 

бюджет  
5132,900 2432,900 1200,000 1500,000 Департамент освіти   

3.2.7 Підвищення безпеки дітей на 

пішохідних переходах біля шкіл та дитячих 

садків шляхом освітлення та встановлення 

помаранчевих дитячих фігур для 

привертання уваги водіїв (додатково 

облаштовано 3 переходи у громаді) 

Січень 2021 - 

грудень 2023 

Місцевий 

бюджет  
4785,694 1504,800 1598,098 1682,797 Департамент комунального 

господарства та 

благоустрою 

  

3.2.8. Інформаційно – просвітницьку 

кампанію серед школярів віком до 18 років 

щодо дотримання правил дорожнього руху 

проведено 

Січень 2021 - 

грудень 2023 

- - - - - Департамент освіти   

Завдання 3.3. 

 Діти та молодь 

громади проживають 

1) Частка дітей і 

батьків, які вказали 

на те, що навколо 

будинків чисто і 

Січень 2021 -

грудень 2023 

Місцевий 

бюджет  
66855,790 22508,970 21607,600 22739,220 Департамент освіти                      

Департамент економіки та 

інвестицій 

 Відділ молодіжної 

  



в безпечному 

екологічному 

середовищі 

немає сміття, % 

 2) Частка дітей і 

батьків, які вказали 

на те, що 

проживають в районі 

із високим рівнем 

забруднення повітря 

та шуму, % 

політики 

 Департамент комунального 

господарства та 

благоустрою 

Заходи:                 

3.3.1 Акцію «Студентська молодь Вінниці – 

за чисте довкілля» за участю молоді віком 

від 18 до 24 років проведено 

Квітень                             

2021-2023 

Місцевий 

бюджет 
52,600 16,500 17,600 18,500 Відділ молодіжної політики   

3.3.2 Акцію «Зелена хвиля» по озелененню 

пришкільних територій проведено 

Жовтень     

2021-2023 

Місцевий 

бюджет 
135,000 40,000 45,000 50,000 Департамент освіти,                  

Департамент економіки і 

інвестицій  

  

3.3.3. Конкурс учнівських екологічних 

ініціатив «Ековектор» проведено. Проєкти-

переможці конкурсу реалізовано 

Січень 2021 -

грудень 2023 

Місцевий 

бюджет 
915,000 305,000 305,000 305,000 Департамент освіти                  

Департамент економіки і 

інвестицій  

  

3.3.4. Капітальний ремонт по очистці річки 

Південний Буг у м.Вінниці проведено 

Січень 2021 -

грудень 2023 

Місцевий 

бюджет 
63605,720 20000,000 21240,000 22365,720 Департамент комунального 

господарства та 

благоустрою 

  

3.3.5 Реалізація проєктів - переможців 

конкурсу «Бюджет громадських ініціатив» 

по облаштуванню зелених зон відпочинку:                               

- «Затишний сквер у Тяжилові» 

2021                                                             

Місцевий 

бюджет 

797,470 797,470 - -                                                             

Департамент комунального 

господарства та 

благоустрою 

      

- «Затишний міні-сквер «Перлина» у 

Тяжилові» 

2021 Місцевий 

бюджет 
250,000 250,000 - - Департамент комунального 

господарства та 

благоустрою 

- «Чистий район - чисте місто!» 2021 Місцевий 

бюджет 
1100,000 1100,000 - - Департамент освіти 

Ціль 4 . 

 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, % 

  

Січень 2021 -

грудень 2023 

Місцевий 

бюджет 

    

708419,602 229017,135 231946,713 247455,754 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 

  

Державний 

бюджет 
- - - - 

Залучені 

кошти 
249,000 83,000 83,000 83,000 

Завдання 4.1. 

 Діти та молодь 

1) Кількість дітей, від 

яких відмовились 

батьки, яких 

Січень 2021 -

грудень 2023 

Місцевий 

бюджет  
8,450 2,660 2,820 2,970 Департамент освіти 

 Служба у справах дітей                     

Міський центр соціальних 

  



обізнані з питань 

відповідального 

батьківства та 

важливості сімейних 

цінностей 

покинули в 

пологових будинках 

чи інших закладах, 

осіб 

2) Частка дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування, які 

виховуються у 

сімейних формах 

виховання, 

усиновлених % 

служб   

 Департамент охорони 

здоров’я 

Заходи:                 

4.1.1 Тижневик родинно-сімейного 

виховання «Сімейні цінності» у школах 

громади проведено 

Травень 

2021-2023 

- - - - - Департамент освіти   

4.1.2 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 

Січень 2021 -

грудень 2023 

- - - - - Служба у справах дітей   

4.1.3 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 

Січень 2021 -

грудень 2023 

- - - - - Служба у справах дітей   

4.1.4 Для дітей та молоді проведено цикл 

тренінгів, з метою підготовки 

старшокласників, студентів та молоді до 

подружнього життя  «Школа подружнього 

життя» 

Січень 2021 -

грудень 2023 

Місцевий 

бюджет 
8,450 2,660 2,820 2,970 Міський центр 

соціальних служб  

  

4.1.5 Заняття в рамках «Школи 

відповідального батьківства» для молодих 

сімей, які очікують народження дитини 

проведено 

Січень 2021 -

грудень 2023 

- - - - - Департамент охорони 

здоров'я 

  

Завдання 4.2. 

 Діти та підлітки 

віком до 18 років 

мають право та 

забезпечені 

1)Частка дітей (6-18 

років), які 

відпочивали більше, 

ніж один тиждень, 

протягом року поза 

межами свого міста, 

%  

Січень 2021 -

грудень 2023 

Місцевий 

бюджет  
13627,176 4284,596 4550,700 4791,880 Департамент освіти 

 Департамент охорони 

здоров’я 

 Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

  



оздоровленням і 

відпочинком 

 2)Частка дітей 

соціально вразливих 

категорій, охоплених 

відпочинком та 

оздоровленням за 

бюджетні кошти, від 

загальної кількості 

дітей даних категорій 

% 

Заходи:                 

4.2.1 Літній відпочинок дітей віком 6-11 

років на базі пришкільних таборів з денним 

перебуванням дітей організовано 

Червень                 

2021-2023 

Місцевий 

бюджет 
7211,720 2267,340 2408,370 2536,010 Департамент освіти   

4.2.2 Оздоровлення та відпочинок дітей (в 

т.ч. соціально вразливих категорій віком 6-18 

років у стаціонарних дитячих оздоровчих 

закладах України забезпечено 

Січень 2021 -

грудень 2023 

Місцевий 

бюджет 
6033,816 1897,256 2014,890 2121,670 Департамент освіти                          

Департамент охорони 

здоров'я                                      

Комітет по фізичній 

культурі і спорту                              

  

4.2.3 Організовано Літню школу для 

талановитої учнівської молоді віком 13-18 

років 

Липень-

серпень 

 2021-2023 

Місцевий 

бюджет 
381,640 120,000 127,440 134,200 Департамент освіти   

Завдання 4.3. 

 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), % 

 2) Частка дітей, які 

відвідували 

культурний захід 

(виставу, цирк, 

концерт, виставку 

тощо) протягом 

останніх 12 місяців, 

% 

Січень 2021 -

грудень 2023 

Місцевий 

бюджет  

  

694783,976 224729,879 227393,193 242660,904  Департамент капітального 

будівництва 

 Департамент міського 

господарства 

 Департамент комунального 

господарства і благоустрою 

 Департамент освіти 

 Департамент культури 

 Комітет по фізичній 

культурі і спорту 

 Відділ молодіжної 

політики                                      

Департамент 

адміністративних послуг   

 

Залучені 

кошти 
249,000 83,000 83,000 83,000 

4.3.1. Ігрові та спортивні майданчики на 

прибудинкових територіях в різних районах 

міста за замовленням та фінансовою участю 

батьківської громадськості встановлено та 

оновлено (6 майданчиків за звітний період) 

Січень 2021 -

грудень 2023 

Місцевий 

бюджет  
3680,000 1280,000 1200,000 1200,000 Департамент міського 

господарства 
  

Залучені 

кошти 
240,000 80,000 80,000 80,000 

4.3.2. Ігрові та спортивні майданчики для 

дітей віком від 6 до 18 років на територіях 

шкіл та позашкільних закладів встановлено 

та оновлено (5 майданчиків за звітний 

період) 

Січень 2021 -

грудень 2023 

Місцевий 

бюджет 
2160,000 720,000 720,000 720,000 Департамент міського 

господарства 
  



4.3.3 Спортивні ядра для занять різними 

видами спорту для дітей та молоді віком до 

35 років у різних районах міста встановлено 

(3 ядра за звітний період)                                                                                                                                       

Січень 2021 -

грудень 2023 

Місцевий 

бюджет 
36964,269 11622,939 12343,560 12997,770 Департамент капітального 

будівництва 
  

4.3.4. Спортивні майданчики для дітей віком 

від 2 до 6 років на територіях закладів 

дошкільної освіти встановлено та оновлено 

(6 майданчиків за звітний період) 

Січень 2021 -

грудень 2023 

Місцевий 

бюджет 
4869,280 1531,080 1626,000 1712,200 Департамент освіти   

4.3.5 Спортивний комплекс по вул. 

Академіка Янгеля, 48 відкрито після 

реконструкції. Спортивні секції для дітей та 

молоді відкриті та функціонують  

Січень 2021 -

грудень 2023 

Місцевий 

бюджет 
10795,889 10795,889 - - Департмамент капітального 

будівництва                                                  

Комітет по фізичній 

культурі та спорту 

  

4.3.6. Громадські ініціативи щодо 

благоустрою та облаштування зон 

відпочинку для дітей та батьків реалізовано, 

в тому числі: 

            Департамент міського 

господарства 
  

- нове будівництво дитячого майданчика по 

вул. Сергєєва-Ценського, б/н в м. Вінниці  

2021 Місцевий 

бюджет 
1008,684 1008,684 - - Департамент міського 

господарства 

- нове будівництво  майданчика для пляжного  

волейболу на території зони відпочинку 

«Хімік» по вул. Рєпіна, б/н в м. Вінниці  

2021  Місцевий 

бюджет 
1053,600 1053,600 - - Департамент міського 

господарства 

- капітальний ремонт дитячого майданчика 

по вул. Волошкова у м.Вінниці 

(облаштування наземного батуту біля 

дитячих гірок) 

2021 Місцевий 

бюджет 
225,700 225,700 - - Департамент комунального 

господарства та 

благоустрою 

4.3.7 Дітям та молоді віком від 4 до 35 років 

забезпечено доступ до занять в гуртках, 

секціях, групах закладів загальної середньої, 

позашкільної освіти, закладів культури,  

дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

Січень 2021 -

грудень 2023 

Місцевий 

бюджет 
149587,336 45494,194 50293,831 53799,311 Департамент освіти   

280435,985 88179,486 93646,614 98609,885 Департамент культури 

198750,000 60200,000 66250,000 72300,000 Комітет по фізичній 

культурі та спорту 

4.3.8.  Центр розвитку для дітей та молоді 

«Мрія» в мікрорайоні Тяжилів відкрито та 

функціонує 

2021 Місцевий 

бюджет 
1000,000 1000,000 - - Відділ молодіжної політики   

4.3.9 Дитячу майстерню 3Д-друку та 

моделювання для дітей та молоді віком 8-18 

років в мікрорайоні Замостя створено 

2021 Місцевий 

бюджет 
360,600 360,600 - - Відділ молодіжної політики   

4.3.10. Для  дітей та молоді 14-35 років 

організовано зустрічі, тренінги, змістовне 

дозвілля у креативному просторі  «Level-80» 

на базі КЗ «Центр підліткових клубів за 

місцем проживання»  

Січень 2021 -

грудень 2023 

Місцевий 

бюджет 
22,380 6,980 7,500 7,900 Відділ молодіжної політики   



4.3.11. Для наймолодших мешканців міста 

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

конкурс-марафон «Забіг в повзунках» 

організовано та проведено 

Серпень-

вересень  

2021-2023 

Залучені 

кошти 
9,000 3,000 3,000 3,000 Відділ молодіжної політики   

4.3.12 Культурне дозвілля та творчий 

розвиток дітей та молоді до 24 років 

забезпечено шляхом проведення заходів:  

  Місцевий 

бюджет 
            

- Міжнародний фестиваль дитячої народної 

хореографії «Барвінкове кружало» 

Травень             

2021-2023 
2047,800 682,600 682,600 682,600 Департамент освіти   

- фестиваль дитячої творчості серед дітей 

віком 3-6 років «Чарівна квітка» 

Червень            

2021-2023 
48,000 16,000 16,000 16,000 Департамент освіти   

- відкритий фестиваль дитячої моди «Феєрія 

моди» 

Лютий 2022 15,000 - 15,000 - Департамент освіти   

-відкритий фестиваль робототехніки 

«Vinnytsia RoboCamp» 

Жовтень                

2021-2023 
60,000 20,000 20,000 20,000 Департамент освіти   

- проєкт «Мистецькі вихідні» за участю дітей 

віком 5-12 років на базі закладів культури у 

різних районах міста 

Червень-

серпень  

2021-2023 

817,970 255,000 277,810 285,160 Департамент культури   

- Всеукраїнський конкурс пейзажу «Мій 

рідний край» 

Листопад 

2021-2023 
34,983 11,000 11,682 12,301 Департамент культури   

- відкритий Всеукраїнський конкурс «Юний 

концертмейстер» 

Жовтень              

2021-2023 
63,606 20,000 21,240 22,366 Департамент культури   

- міські конкурси юних виконавців, 

художників, читців віком від 3 до 16 років 

Січень 2021 -

грудень 2023 
681,144 214,177 227,456 239,511 Департамент культури   

- проєкт «Студентська ліга» Квітень-

червень 

2021-2023 

101,750 31,950 33,900 35,900 Відділ молодіжної політики   

4.3.13  Мережу розважальних центрів та 

закладів ресторанного господарства, в яких 

забезпечено умови для відпочинку дітей та 

сімей з дітьми розширено 

Січень 2021 -

грудень 2023 
- - - - - Департамент 

адміністративних послуг 
  

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                         С. Моргунов 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення міської ради 

від 26.03.2021 № 318 

 

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

у Вінницькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки 
 

Індикатори 

  

  

Дезагрегація 

  

  

Вихідні дані Цільові та фактичні значення Джерело 

інформації 

  

  

Відповідальний 

за збирання 

даних 

  

  

Коментарі та 

пояснення 

  

  

2020 

рік 

  

Значення 

  

2021 2022 2023 

план факт план факт план факт 

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

Частка дітей та молоді 

11-18 років соціально 

вразливих категорій, які 

відчувають визнання, 

повагу та справедливе 

ставлення до себе у 

громаді, % 

ВСЬОГО                                            

За статтю:                                          

- жін.                                             

-чол.                                                                

2020 -  53                         

-                                

52                                     

54 

  54                                        

-                       

52                    

55 

  56                          

-                     

54                         

58            

  Результати 

опитування 

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 

 

 

2020 -                            

100                      

100                    

87 

 -                            

100                     

100                    

87 

   -                            

100                     

100                          

87 

  -                           

100                       

100                       

87 

  Звіт ДО ВМР 

про мережу 

інклюзивних 

класів, 

 Звіт про 

діяльність ЗДО 

форма №85-к 

(річна), 

 Статистичні 

дані 

Департаменту 

 охорони 

здоров’я 

Департамент 

освіти 

  

1.1.1 Декадник толерантності у закладах загальної середньої освіти громади проведено 

1) Частка школярів, 

задіяних у заходах 

декадника, від загальної 

кількості школярів, % 

ВСЬОГО                                            

За віком:                                          

- 6-10 років                                             

-11-18 років 

За статтю 

2020 - 33                                                                                  
-                                                                                                                                                

41                                                                        

25 

  34                                                                                     
-                                                                                                                                                

41                                                                         

26 

  34                                                                                     
-                                                                                                                                                

42                                                                          

25 

  Узагальнений 

звіт ДО ВМР 

Департамент 

освіти 

  

1.1.2 День інтеркультурності у закладах загальної середньої освіти громади проведено 



Індикатори 

  

  

Дезагрегація 

  

  

Вихідні дані Цільові та фактичні значення Джерело 

інформації 

  

  

Відповідальний 

за збирання 

даних 

  

  

Коментарі та 

пояснення 

  

  

2020 

рік 

  

Значення 

  

2021 2022 2023 

план факт план факт план факт 

1) Частка школярів, 

задіяних у заході, від 

загальної кількості 

учнів закладів загальної 

середньої освіти 

громади, % 

ВСЬОГО                                            

За віком:                                          

- 6-10 років                                             

-11-18 років 

За статтю 

2020 - 33                                                                                  
-                                                                                                                                                

41                                                                        

25 

  34                                                                                     
-                                                                                                                                                

41                                                                         

26 

  34                                                                                     
-                                                                                                                                                

42                                                                          

25 

  Узагальнений 

звіт ДО ВМР 

Департамент 

освіти 

  

1.1.3 Міжшкільний дебатний турнір на тему «Інтеркультурне місто – це спільнота окремих національних громад чи єдина громада?» організовано та проведено 

Кількість дітей 14-18 

років, задіяних у 

турнірі, осіб 

ВСЬОГО                                            

За статтю:                                          

- жін.                                             

-чол. 

2020 - 36                                                

-                                                          

26                                                           

10 

  -     -   Наказ ДО ВМР 

 

Департамент 

освіти 

  

1.1.4 Міські оздоровчо спортивні заходи для дітей та молоді з інвалідністю віком до 35 років проведено, зокрема:                                                                                                                                                                                                                                                                            

- навчально-тренувальні збори для спортсменів з інвалідністю;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- спартакіада  «Спорт розвиває людину - ми віримо в спорт»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- спартакіада «Здоровий духом» 

1) Кількість змагань та 

оздоровчо-спортивних 

заходів, проведених за 

участю дітей та молоді з 

інвалідністю віком до 35 

років, одиниць 

- 2020 15 15   16   17   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-

років з інвалідністю, які 

взяли участь у 

змаганнях та оздоровчо-

спортивних заходах, 

осіб 

ВСЬОГО                                            

За статтю:                                          

- жін.                                             

-чол. 

 

 

2020                                                    

118                                                        

101                                                            

17 

                                                   

120                                                        

102                                                            

18 

                                                     

122                                                        

102                                                           

20 

                                                     

124                                                       

102                                                            

22 

  Накази комітету 

по фізичній 

культурі та 

спорту та звіти 

голів 

суддівських 

колегій, 

журнали НТЗ 

Комітет по 

фізичній 

культурі та 

спорту 

  

1.1.5 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 

За статтю 

2020 - 55 

 

30 

25 

  60 

 

35 

25 

  65 

 

40 

25 

  Накази МЦСС, 

матеріали 

конкурсу 

Міський центр 

соціальних 

служб 

  

1.1.6 Інформаційно-просвітницьку акцію «Запали синім» для поширення інформації у громаді про проблему дітей з розладами аутистичного спектру проведено 

1) Кількість осіб, 

охоплених заходом, осіб 

- 2020 - 300   300   300   Накази МЦСС 

 

Міський центр 

соціальних 

служб 

  



Індикатори 

  

  

Дезагрегація 

  

  

Вихідні дані Цільові та фактичні значення Джерело 

інформації 

  

  

Відповідальний 

за збирання 

даних 

  

  

Коментарі та 

пояснення 

  

  

2020 

рік 

  

Значення 

  

2021 2022 2023 

план факт план факт план факт 

2) Кількість рекламної 

продукції, одиниць 

ВСЬОГО 

За видами продукції: 

-буклети; 

- рекламні плакати 

2020 - 400                                                                                                

                                                                                                  

-                                                 

400 

  500                                                                                                

                                                                                                   

-                                                 

500 

  500                                                                                                

                                                                                                    

200                                                 

300 

  Звіти МЦСС Міський центр 

соціальних 

служб 

  

1.1.7 Родинне свято для дітей та сімей учасників АТО/ООС «Мій тато - герой» проведено 

1) Кількість осіб, 

охоплених заходом, осіб 

За статтю 

За віком 
2020 - 80   120   130   Накази МЦСС Міський центр 

соціальних 

служб 

  

1.1.8 Безоплатні вистави, покази, дитячі свята в театрах, кінотеатрах, розважальних центрах для дітей з багатодітних родин та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, 

організовано 

Частка дітей, охоплених 

заходами, від загальної 

кількості дітей  даної 

категорії Вінницької 

МТГ, % 

За категорією: 

-діти з багатодітних 

сімей; 

-діти, які опинились у 

СЖО 

 

2020 -                                     

6,5                                      

 

95 

-                          

5,5                         

 

96 

  -                              

5,5                              

 

96 

      -                               

5,5                           

 

96 

  Рішення 

виконавчого 

комітету 

Департамент 

соціальної 

політики,                             

Служба у 

справах дітей 

  

1.1.9 Інтегрований дитячо-юнацький фестиваль "Без обмежень" із залученням дітей та молоді з інвалідністю проведено 

Кількість дітей та 

молоді з інвалідністю, 

які взяли участь у 

фестивалі, осіб 

ВСЬОГО: 

За віком: 

6-18 років; 

19-25 років 

За статтю 

2020 - 30                                      

-                                                                                                                                               

15                       

15 

  40                                      

-                                                                                                                                               

25                       

15 

  40                                      

-                                                                                                                                               

25                       

15 

  Звіти                      

Департаменту 

культури 

Департамент 

культури 

   

1.1.10  Щоквартальну допомогу у вирішенні соціально-побутових проблем дітям віком до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, структурними підрозділами Вінницької 

міської ради організовано  

Кількість дітей, які 

опинились у складних 

життєвих обставинах, та 

отримали допомогу від 

міської влади, осіб 

ВСЬОГО: 

За віком: 

0-5 років; 

6-18 років 

За статтю 

2020 120                                      

-                                                                                                                                               

32                       

88 

120                                      

-                                                                                                                                               

32                       

88 

  120                                      

-                                                                                                                                               

32                       

88 

  120                                      

-                                                                                                                                               

32                       

88 

  Розпорядження 

міського 

голови,                                            

звіти СуСД 

Служба у 

справах дітей 
  

1.1.11 Діти соціально вразливих категорій (які опинились 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 

МЦСС, 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; 

5) діти із сімей ВПО 

2020 319 

   

 232 

 76 

    

 

 

 2 

   

 8 

  1 

319 

   

 232 

 76 

    

 

 

 2 

   

 8 

  1 

  327 

 

240 

76 

 

 

 

2 

 

8 

1 

         327 

 

240 

76 

 

 

 

2 

 

8 

1 

  Рішення міської 

міжвідомчої 

ради з питань 

сім'ї, гендерної 

рівності, 

демографічного 

розвитку, 

запобігання 

домашньому 

насильству та 

протидії 

торгівлі людьми  

Міський центр 

соціальних 

служб 

  



Індикатори 

  

  

Дезагрегація 

  

  

Вихідні дані Цільові та фактичні значення Джерело 

інформації 

  

  

Відповідальний 

за збирання 

даних 

  

  

Коментарі та 

пояснення 

  

  

2020 

рік 

  

Значення 

  

2021 2022 2023 

план факт план факт план факт 

1.1.12. Забезпечено функціонування дитячих будинків сімейного типу 

1) Кількість 

функціонуючих 

будинків сімейного 

типу, одиниць 

  2020 1 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 

ВСЬОГО 

За віком: 

0-6 років; 

7-18 років                                      

18 та старше  

 

За статтю 

2020 6                                                                                     

-                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

5                                                 

1 

7                                                      

-                                                                                                             

5                                                                                                                                                            

2 

  8                                                     

-                                                                                                                            

6                                                                                                                            

2 

  8                                            

-                                     

6                                                                 

2 

  Звіти Служби у 

справах дітей 

Служба у 

справах дітей 

  

1.1.13 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 

За статтю 2020 566 576   586   595   Звіти 

Департаменту 

культури 

Департамент 

культури 

  

1.1.14. Діти соціально вразливих категорій віком від 2 до 16 років забезпечені безкоштовним харчуванням у школах і дитячих садках 

Частка дітей соціально 

вразливих категорій, 

охоплених 

безкоштовним 

харчуванням у школах 

за кошти міського 

бюджету із числа тих, 

хто має законні підстави 

та подав документи на 

харчування,% 

ВСЬОГО 

За віком: 

6-10 років; 

11-18 років                                       

 

2020 100 100   100   100   Фінансові звіти 

ЗЗСО,  

  Департаменту 

освіти 

Департамент 

освіти 

  

1.1.15. 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 

ВСЬОГО 

За статтю 

За віком  

6-10 років 

11-18 років 

2020 100 100   100   100 - Фінансові звіти  

Департаменту 

освіти 

Департамент 

освіти 

  



Індикатори 

  

  

Дезагрегація 

  

  

Вихідні дані Цільові та фактичні значення Джерело 

інформації 

  

  

Відповідальний 

за збирання 

даних 

  

  

Коментарі та 

пояснення 

  

  

2020 

рік 

  

Значення 

  

2021 2022 2023 

план факт план факт план факт 

кошти бюджету 

громади, % 

1.1.16 Забезпечено доступність до послуг дошкільної освіти для дітей громади шляхом створення нових місць у закладах дошкільної освіти 

1) Кількість дітей 

дошкільного віку на 100  

місць у закладах 

дошкільної освіти, осіб 

- 2020 144 140   138   136   Звіт про 

діяльність ЗДО 

форма №85-к 

(річна) 

Департамент 

освіти 

  

2) Кількість нових місць 

у закладах дошкільної 

освіти, створених у 

звітному періоді, 

одиниць 

- 2020 100 150   120   80   Рішення 

виконкому 

Департамент 

освіти 

 

3) Кількість (частка) 

дітей дошкільного віку, 

які не влаштовані у ЗДО 

у звітному періоді від 

загальної кількості 

бажаючих відвідувати 

дитячий садок, осіб (%) 

- 2020 281 (5%) 320    300   280   Дані 

електронної 

черги 

Департамент 

освіти 

  

1.1.17 Учні та студенти віком від 10 до 24 років,, які досягли успіхів у навчанні,  здобули перемоги в інтелектуальних, творчих конкурсах, фестивалях, спортивних змаганнях відзначені 

стипендією міської ради    

Кількість дітей та 

молоді, які отримали 

стипендії міської ради, 

осіб 

ВСЬОГО 

За віком: 

7-18 років                                      

18- 24 років 

За статтю 

2020 813 813   800   800   Рішення 

виконавчого 

комітету ВМР 

Департамент 

освіти 

  

1.1.18 Добудовано нове приміщення та проведено реконструкцію старого приміщення школи в новоприєднаному до громади с. Писарівка 

Частка виконаних робіт, 

% 
- 2020 - - - 20   40   Інформація ДКБ Департамент 

капітального 

будівництва   

Завдання 1.2. У громаді підвищено рівень доступності до послуг та створено інклюзивний простір для дітей та молоді віком до 24 років з особливими потребами  

1) Рівень задоволення 

інклюзивним простором 

в місті серед дітей (6-18) 

і батьків, % 

ВСЬОГО                                                      

За віком: 

 - діти 6-18 років; 

 - батьки дітей 

За статтю 

2020 61                                                                                     

-                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

62                                                 

60 

61                                                                                     

-                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

62                                                 

60 

  62                                                                                     

-                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

62                                                 

61 

  63                                                                                     

-                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

63                                                 

62 

  Результати 

опитування 

Департамент 

освіти 

  



Індикатори 

  

  

Дезагрегація 

  

  

Вихідні дані Цільові та фактичні значення Джерело 

інформації 

  

  

Відповідальний 

за збирання 

даних 

  

  

Коментарі та 

пояснення 

  

  

2020 

рік 

  

Значення 

  

2021 2022 2023 

план факт план факт план факт 

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,% 

ВСЬОГО                                          

За віком: 

 - діти 6-18 років; 

 - батьки дітей. 

За статтю 

2020 67                                          

-                                  

70                                       

64 

67                                          

-                                  

70                                       

64 

  67                                          

-                                  

70                                       

65 

  68                                          

-                                  

71                                       

64 

  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 

2020 51 (49%) 

   

 26 (59%) 

25 (41%) 

54 (46%) 

   

27 (53%) 
 27 (40%) 

  55 (46%) 

   

28 (55%) 
 27 (40%) 

  60 (50%) 

   

28 (55%) 
32 (46%) 

  Результати 

опитування 

Департамент 

освіти 

  

1.2.1 Для дітей з особливими освітніми потребами віком від 6 до 18 років інклюзивне навчання у закладах загальної середньої освіти організовано 

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 

За статтю 

2020 188 (29%) 

   

 З них: 

 141 (75%) 

 47(25%) 

188 (29%) 

   
 З них: 

 141 (75%) 

 47(25%) 

  196 (30%) 

   
 З них: 

 146 (74%) 

 50 (26%) 

  205 (31%) 

   
 З них: 

150 (73%) 

55 (27%) 

  Рішення 

виконавчого 

комітету ВМР 

Департамент 

освіти 

 

1.2.2  Інклюзивні групи в закладах дошкільної освіти для дітей віком від 2 до 6 років створено 

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 віком: 

 - 0-3 років; 

 - 4-6 років         

 

За статтю                                  

2020 69 (8%)  

 -                                       

7(10%) 

62(90%)  

69 (8%)  

 -                                       

7(10%) 

62(90%)  

  74 (9%)  

 -                                       

8(10%) 

66(90%)  

  79 (9%)  

 -                                       

9(11%) 

70(89%)  

  Рішення 

виконавчого 

комітету ВМР 

Департамент 

освіти 
 

1.2.3 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 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                                             

- 7-18 років                                                            

-19-35 років 

За статтю 

2020 128                                  

-                                     

62                                  

66 

128                                  

-                                     

62                                  

66 

  128                                  

-                                     

62                                  

66 

  128                                  

-                                     

62                                  

66 

  Звіти КЗ 

«Гармонія» 

Департамент 

соціальної 

політики 

  



Індикатори 

  

  

Дезагрегація 

  

  

Вихідні дані Цільові та фактичні значення Джерело 

інформації 

  

  

Відповідальний 

за збирання 

даних 

  

  

Коментарі та 

пояснення 

  

  

2020 

рік 

  

Значення 

  

2021 2022 2023 

план факт план факт план факт 

1.2.4 Інклюзивний простір для дітей та молоді з інвалідністю віком від 5 до 24 років на базі КЗ «Центр підліткових клубів за місцем проживання» 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 

2020 33 

22 

11 

 

17 

13 

3 

35 

24 

11 

 

18 

14 

3 

  36 

24 

12 

 

18 

15 

3 

  37 

25 

12 

 

18 

15 

4 

  Звіти КЗ «Центр 

підліткових 

клубів за місцем 

проживання» 

Відділ 

молодіжної 

політики, 

КЗ «Центр 

підліткових 

клубів за місцем 

проживання» 

  

1.2.5 Інклюзивно-ресурсні центри забезпечують запити батьків щодо здійснення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей від 2 до 18 років  

Кількість дітей з ООП, 

для яких в ІРЦ 

проведено комплексну 

психолого-педагогічну 

оцінку розвитку дитини, 

осіб 

ВСЬОГО 

   

 За віком дітей 

 - 2-5 років; 

 - 6-18 років 

За статтю 

2020 645 

   

   

 428 

 217 

640 

   

   

 423 

 217 

  670 

   

   

455 

 215 

  700 

   

   

460 

240 

  Звіти ІРЦ Департамент 

освіти 

  

1.2.6 Корекційно-розвиткові заняття для дітей від 6 до 18 років у закладах загальної середньої освіти проведено 

Кількість проведених 

корекційно-розвиткових 

занять, годин 

 - 2020 2710 2000   2000   2000   Звіти ЗЗСО Департамент 

освіти 

 

1.2.7 Мережу шкіл і дитячих садків, облаштованих пандусами, розширено (9 закладів за звітний період) 

Кількість (частка) шкіл 

та дитячих садків, 

облаштованих 

пандусами, одиниць (%) 

ВСЬОГО 

 За видами закладів: 

 - школи; 

 -дитячі садки 

2020 51 (49%) 

   

 26 (59%) 

25 (41%) 

54 (46%) 

   
27 (53%) 

 27 (40%) 

  55 (46%) 

   
28 (55%) 

 27 (40%) 

  60 (50%) 

   
28 (55%) 

32 (46%) 

      

 

1.2.8. Для забезпечення комфортних умов перебування у школах дітей з особливими освітніми потребами ресурсні кімнати та санвузли адаптовано (за звітний період адаптовано 2 ресурсні 

кімнати, 1 санвузол) 

Кількість шкіл з 

наявними адаптованими 

приміщеннями для дітей 

з обмеженою 

мобільністю та 

особливими потребами, 

одиниць 

За видами приміщень: 

- ресурсні кімнати 

 - санвузли 

2020 -                            

15 

10 

    -                            

16 

10 

  -                            

17 

11 

  Звіти ЗЗСО Департамент 

освіти 

 

1.2.9 Для забезпечення мобільності дітей та молоді з інвалідністю, батьків дітей до 3-х років з візками, міський парк громадського транспорту поповнено низькополими одиницями транспорту 

(на 24 одиниці  - за звітний період) 



Індикатори 

  

  

Дезагрегація 

  

  

Вихідні дані Цільові та фактичні значення Джерело 

інформації 

  

  

Відповідальний 

за збирання 

даних 

  

  

Коментарі та 

пояснення 

  

  

2020 

рік 

  

Значення 

  

2021 2022 2023 

план факт план факт план факт 

1) Кількість 

муніципальних 

низькополих автобусів, 

тролейбусів, 

пристосованих для 

користування людей на 

візках, одиниць 

За видами транспорту: 

 - автобуси; 

 - тролейбуси 

2020 -                                

67 

 51 

-                      

77 

61 

  -                      

78 

62 

  -                      

79 

63 

  Звіти  

 Департамент 

транспорту, 

енергетики та 

зв’язку 

Департамент 

транспорту, 

енергетики та 

зв’язку 

  

1.2.10 Для безпечного переміщення по місту дітей та молоді з порушенням зору звукові світлофори на вулицях міста встановлено (додатково встановлено 8 звукових світлофорів) 

Кількість встановлених 

пристроїв звукового 

супроводу пішохідної 

фази за звітний період, 

одиниць 

- 2020 156 160   162   164   Звіти 

 Департамент 

транспорту, 

енергетики та 

зв’язку 

Департамент 

транспорту, 

енергетики та 

зв’язку 

  

Ціль 2 .  Кожна дитина та молода людина має право бути почутою 

1) Частка дітей та 

молоді, які знають про 

можливість участі у 

громадському житті 

громади, % 

ВСЬОГО                                                                                                                        

За статтю: 

-        чол. 

-        жін. 

За віком: 

-  13-18 років 

-  19-24 роки 

2020 71                                  

-                  

60 

72 

 

69 

74 

70                                  

-                  

62 

72 

 

69 

74 

        71                                  

-                  

62 

72 

 

70 

74 

  71                                  

-                  

62 

72 

 

70 

74 
  

Результати 

опитування 

Департамент 

освіти,  

 Відділ 

молодіжної 

політики 

  

  

 2) Кількість дитячих та 

молодіжних проектів / 

ініціатив, які отримали 

фінансування від 

громади, одиниць 

За напрямками: 

- інфраструктурні; 

- культурно-мистецькі; 

- оздоровчо-спортивні; 

- просвітницькі; 

- соціальні; 

-   екологічні 

2020 16 16   16   16   Накази ДО 

ВМР, 

підсумкові звіти 

ЗЗСО 

Департамент 

освіти 

  

  

  

Завдання 2.1.  Діти та молодь мають можливість бути учасниками дитячих/ молодіжних об’єднань, створені умови для їх саморозвитку 

1) Рівень задоволення 

дітей 13-17 років 

власною участю в 

громадському житті та 

прийнятті рішень, % 

ВСЬОГО                                                                                                                        

За статтю: 

-        чол. 

-        жін. 

2020 70                                  

-                  

65 

73 

68                                  

-                  

66 

73 

  69                                 

-                  

65 

73 

  70                                  

-                  

65 

73 

  Результати 

опитування 

Департамент 

освіти 

  

  

  

2.1.1 Дитячі та молодіжні громадські об'єднання, учнівські органи самоврядування функціонують у громаді, зокрема:                                                                                                                                                                                                                                                            

-громадське об'єднання старшокласників «Лідер»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- громадське представництво уповноважених з прав дітей (дитячих омбудсменів);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- шкільні органи учнівського врядування    



Індикатори 

  

  

Дезагрегація 

  

  

Вихідні дані Цільові та фактичні значення Джерело 

інформації 

  

  

Відповідальний 

за збирання 

даних 

  

  

Коментарі та 

пояснення 

  

  

2020 

рік 

  

Значення 

  

2021 2022 2023 

план факт план факт план факт 

1)Кількість 

реалізованих 

громадськими 

об'єднаннями ініціатив 

та заходів, одиниць 

- 2020 15 15   15   15   Звіти 

Вінницького 

міського палацу 

дітей та 

юнацтва                       

Департамент 

освіти                                                          

  

2) Кількість проведених 

засідань, одиниць 

ВСЬОГО                                           

За видами:                                 

-ГО "Лідер";                                          

-ГП дитячих 

омбудсменів                                

2020 17                              

-                  

10 

7 

17                              

-                  

10 

7 

  17                              

-                  

10 

7 

  17                              

-                  

10 

7 

  Звіти 

Вінницького 

міського палацу 

дітей та 

юнацтва                        

Департамент 

освіти                                                          

   

2.1.2 Школу лідерів для представників органів учнівського врядування закладів освіти громади віком від 13 до 18 років проведено 

Кількість дітей та 

молоді віком 12-18 

років, охоплених 

навчанням у Школі 

лідерів, осіб 

ВСЬОГО 

   

 За віком дітей 

 - 12-15 років; 

 - 16-18 років 

За статтю 

2020 - 38   39   40   Звіт 

Вінницького 

міського палацу 

дітей та 

юнацтва                        

Департамент 

освіти  

  

2.1.3 Конкурс «Лідер року» серед представників шкільних органів учнівського врядування проведено 

Кількість дітей та 

молоді віком 12-18 

років, які взяли участь у 

конкурсі, осіб 

ВСЬОГО 

   

 За віком дітей 

 - 12-15 років; 

 - 16-18 років 

За статтю 

2020 34                              

-                  

9 

25 

34                              

-                  

8 

26 

  36                              

-                  

10 

26 

  36                              

-                  

10 

26 

  Наказ ДО ВМР                     Департамент 

освіти  

  

2.1.4 Проєкт щодо обміну досвідом лідерів учнівського врядування «За межами рідної школи» реалізовано 

Кількість закладів 

загальної середньої 

освіти, у яких в рамках 

проєкту навчались учні 

з інших шкіл, одиниць 

- 2020 18 -   18   18   Наказ ДО ВМР                     Департамент 

освіти 

Вінницький 

міський палац 

дітей та юнацтва 

  

Кількість учнів - 

учасників проєкту, осіб 

За статтю 2020 25 -   22   22   Наказ ДО ВМР                     Департамент 

освіти 

Вінницький 

міський палац 

дітей та юнацтва 

  

2.1.5 Міжшкільний форум «Учнівське самоврядування - платформа для саморозвитку» для дітей віком 13-18 років проведено 

Кількість дітей та 

молоді віком 12-18 

років, які взяли участь у 

форумі, осіб 

ВСЬОГО 

   

За віком дітей 

 - 12-15 років; 

 - 16-18 років 

За статтю 

2020 - -   200                     

-                        

140                               

60 

  -   Наказ ДО ВМР                     Департамент 

освіти 

Вінницький 

міський палац 

дітей та юнацтва 

  



Індикатори 

  

  

Дезагрегація 

  

  

Вихідні дані Цільові та фактичні значення Джерело 

інформації 

  

  

Відповідальний 

за збирання 

даних 

  

  

Коментарі та 

пояснення 

  

  

2020 

рік 

  

Значення 

  

2021 2022 2023 

план факт план факт план факт 

2.1.6 Навчання для дітей віком 12-18 років з основ проєктного менеджменту в рамках проєкту «Майстерня шкільних ініціатив» організовано 

Кількість дітей та 

молоді віком 12-18 

років, які взяли участь у 

навчальних тренінгах, 

осіб 

ВСЬОГО 

   

За віком дітей 

 - 12-15 років; 

 - 16-18 років 

За статтю 

2020 100 100   100   100   Звіт ГО 

"Освітній 

простір 2.0" 

Департамент 

освіти 

  

Кількість годин 

навчального курсу, год. 

- 2020 20 20   20   20   Звіт ГО 

"Освітній 

простір 2.0" 

Департамент 

освіти 

  

2.1.7 Освітній проєкт  «Майстерня шкільних ініціатив: соціальне підприємництво» для школярів віком 13-18 років реалізовано 

Кількість дітей та 

молоді віком 12-18 

років, які взяли участь у 

навчальних тренінгах, 

осіб 

ВСЬОГО 

   

За віком дітей 

 - 12-15 років; 

 - 16-18 років 

За статтю 

2020 50 50   50   50   Звіт ГО 

"Освітній 

простір 2.0" 

Департамент 

освіти 

  

Кількість годин 

навчального курсу, год. 

- 2020 12 12   12   12   Звіт ГО 

"Освітній 

простір 2.0" 

Департамент 

освіти 

  

2.1.8 Профорієнтаційний проєкт «Fly up: впевнений старт молоді» для молоді віком 13-18 років реалізовано 

Кількість дітей та 

молоді віком 12-18 

років, які взяли участь у 

навчальних тренінгах, 

осіб 

ВСЬОГО 

   

За віком дітей 

 - 12-15 років; 

 - 16-18 років 

За статтю 

2020 60 50   50   50   Звіт ГО 

"Освітній 

простір 2.0" 

Департамент 

освіти 

  

Кількість годин 

навчального курсу, год. 

- 2020 20 20   20   20   Звіт ГО 

"Освітній 

простір 2.0" 

Департамент 

освіти 

  

2.1.9 Літню школу «Разом до успіху» для активної студентської молоді віком від 18 до 24 років проведено 

Кількість студентської 

молоді віком 18-24 

років, які взяли участь у 

заході, осіб 

За статтю 2020 60 60   100   100   Звіт відділу 

молодіжної 

політики 

Віділ молодіжної 

політики 

  

2.1.10 Військово-спортивний табір для студентської молоді організовано 

Кількість студентської 

молоді віком 18-24 

років, які взяли участь у 

заході, осіб 

За статтю 2020 - 60   60   60   Звіт відділу 

молодіжної 

політики 

Віділ молодіжної 

політики 

  



Індикатори 

  

  

Дезагрегація 

  

  

Вихідні дані Цільові та фактичні значення Джерело 

інформації 

  

  

Відповідальний 

за збирання 

даних 

  

  

Коментарі та 

пояснення 

  

  

2020 

рік 

  

Значення 

  

2021 2022 2023 

план факт план факт план факт 

Завдання 2.2.  Діти та молодь залучаються до прийняття важливих для них рішень та вільно висловлювають свою думку 

1) Кількість дитячих та 

молодіжних проектів / 

ініціатив, які отримали 

фінансування від 

громади, одиниць 

ВСЬОГО          

За напрямками: 

- інфраструктурні; 

- культурно-мистецькі; 

- оздоровчо-спортивні; 

- просвітницькі; 

- соціальні» 

-  екологічні 

2020 16 16   18   18   Наказ ДО ВМР Департамент 

освіти 

  

2) Кількість рішень 

громади, які ініціювали 

або на які вплинули 

дитячі чи молодіжні 

дорадчо-консультативні 

органи, одиниць 

- 2020 4 4   4   4   Інформація ДО 

ВМР 

Департамент 

освіти 

  

2.2.1 У громаді діють дитячі та молодіжні консультативно-дорадчі органи:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

-Дитяча дорадча рада;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Вінницька молодіжна рада 

Кількість проведених 

засідань, реалізованих 

ініціатив, одиниць 

ВСЬОГО 

  За видами: 

 - Дитяча дорадча рада; 

 - Вінницька молодіжна 

рада 

2020 11                               

-                              

8                             

10 

11                               

-                              

8                         

12 

  11                               

-                              

8                         

15 

  11                               

-                              

8                         

17 

  Протоколи 

засідань 

Дитячої 

дорадчої ради,                                 

Вінницької 

молодіжної 

ради 

Департамент 

освіти,                                       

Відділ 

молодіжної 

політики 

 

2.2.2 День молодіжного місцевого самоврядування у Вінницькій міській раді проведено 

Кількість учнівської 

молоді віком 14-18 

років, залучених до 

заходу, осіб 

ВСЬОГО 

   За статтю: 

 - чол; 

 - жін. 

2020 36                                   

-                                          

10                                             

26 

42                         

-                           

12                                            

26 

  43                         

-                           

12                                            

27 

  43                         

-                           

12                                            

27 

  Інформація ДО 

ВМР 

Департамент 

освіти 

  

2.2.3 Проведено конкурс "Бюджет шкільних проєктів", учнівські проєкти - переможці конкурсу реалізовано 

1 )Кількість проєктів, 

підготовлених учнями 

на конкурс, одиниць 

  За етапами 

 - шкільний етап; 

 - міський етап 

2020 116                                 

27 

116                                 

27 

  120                                 

27 

  120                                 

27 

  Протоколи 

лічильних 

комісій ЗЗСО 

Департамент 

освіти 

  

2) Кількість дітей віком 

10-18 років, залучених 

до голосування за 

проєкти, осіб 

- 2020 12000 10000   11000   12000   Протоколи 

лічильних 

комісій ЗЗСО 

Департамент 

освіти 

  



Індикатори 

  

  

Дезагрегація 

  

  

Вихідні дані Цільові та фактичні значення Джерело 

інформації 

  

  

Відповідальний 

за збирання 

даних 

  

  

Коментарі та 

пояснення 

  

  

2020 

рік 

  

Значення 

  

2021 2022 2023 

план факт план факт план факт 

3) Кількість 

реалізованих проєктів-

переможців конкурсу, 

одиниць 

ВСЬОГО          

За напрямками: 

- інфраструктурні; 

- культурно-мистецькі; 

- оздоровчо-спортивні; 

- просвітницькі; 

- соціальні 

 

2020 8 10   10   10   Рішення 

виконавчого 

комітету ВМР,             

Звіти ЗЗСО 

Департамент 

освіти 

  

2.2.4 Роботу учнівських фокус-груп з проведення моніторингу реалізації ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді» у Вінницькій міській територіальній громаді  організовано   

Кількість дітей та 

молоді віком 14-18 

років, залучених до 

роботи у фокус-групах, 

осіб 

ВСЬОГО 

За статтю 
2020 - 20                                                        20                            20                            Інформація ДО 

ВМР 

Департамент 

освіти 

  

2.2.5 Щоквартальний випуск газети вінницької учнівської громади «Максимум» організовано  

Річний наклад газети, 

примірників 

 

- 200 6000 6000   6000   6000   Інформація ДО 

ВМР 

Департамент 

освіти 

  

2.2.6 Проєкт «Назад до школи», в рамках якого організовано зустрічі депутатів,  керівництва міської ради та керівників структурних підрозділів міської ради з учнями 9-10-х класів закладів 

освіти громади  

Кількість проведених 

зустрічей, одиниць 

- 2020 - -   30   35   Графік 

зустрічей 

Департамент 

освіти 

  

Кількість молоді віком 

14-17 років, охоплених 

проєктом, осіб 

ВСЬОГО 

   За віком дітей 

 - 14-15 років; 

 - 16-18 років 

 

2020 - -   750                        

-                             

100                                       

650 

  750                        

-                             

100                                       

650 

  Звіти ЗЗСО Департамент 

освіти 

  

2.2.7 Підлітки віком 13-18 років мають можливість обговорювати важливі питання у власному ток-шоу «Ліцеїст» в ефірі місцевого телеканалу "ВІТА"  

Кількість випусків 

молодіжного ток-шоу, 

одиниць 

 

- 2020 12 18   20   20   Звіт НВК: ЗШ 

ІІ-ІІІ ступенів-

ліцей №7 

Департамент 

освіти 

  

Ціль 3 . Кожна дитина та молода людина живе в безпечному та чистому середовищі 

Частка дітей та молоді, 

які вважають Вінницьку 

міську територіальну 

громаду безпечною для 

проживання,% 

ВСЬОГО                                                     

За віком: 

 - 6-10 років; 

 - 11-18 років; 

 - 19-24 років 

За статтю 

 

2020 90 

   

93 

 88 

 94 

82 

   

90 

 88 

90 

  83 

   

91 

 89 

90 

  84 

   

91 

 89 

90 

  Результати 

опитування 

Департамент 

освіти 

  



Індикатори 

  

  

Дезагрегація 

  

  

Вихідні дані Цільові та фактичні значення Джерело 

інформації 

  

  

Відповідальний 

за збирання 

даних 

  

  

Коментарі та 

пояснення 

  

  

2020 

рік 

  

Значення 

  

2021 2022 2023 

план факт план факт план факт 

Завдання 3.1.  Проведено інформаційну кампанію з правової освіти та профілактики правопорушень серед дітей та молоді до 24 років   

1) Кількість дітей, які 

вчинили 

правопорушення в 

розрахунку на 1000 

дітей, осіб 

За статтю 

 
2020 4,6 5,4   5,2   5,1   Звіти сектору 

ювенальної 

превенції ВВП 

ГУНП 

Департамент 

освіти 

  

2) Кількість дітей, які 

стали жертвами 

правопорушень на 1000 

дітей, осіб 

За статтю 2020 0,8 1   1   1   Звіти сектору 

ювенальної 

превенції ВВП 

ГУНП 

Департамент 

освіти 

  

3.1.1 Громадським представництвом уповноважених з прав дітей (дитячими омбудсменами) спільно представниками поліції та ради підприємців щоквартально проведено рейди з метою 

виявлення фактів продажу тютюнових, алкогольних виробів неповнолітнім 

Частка зафіксованих 

порушень продажу 

неповнолітнім 

заборонених товарів від 

кількості перевірених 

торгових точок, % 

- 2020 38 40   39   38   Звіти для 

міського голови 

МЦСС 

Міський центр 

соціальних 

служб 

  

3.1.2 Щомісячні рейди з метою профілактики дитячої бездоглядності, безпритульності та запобіганню правопорушенням серед дітей віком до 18 років проведено 

1) Кількість  

профілактичних заходів 

(рейдів), одиниць 

- 2020 20 20   20   20   Звіти  Служби у 

справах дітей 

Служба у 

справах дітей 

  

2) Кількість дітей, 

охоплених рейдами, 

осіб 

За статтю 2020 185 185   185   185   Звіти  Служби у 

справах дітей 

Служба у 

справах дітей 

  

3.1.3 Проєкт з правової освіти дітей віком від 11 до 18 років «Подільський центр прав дитини» реалізовано 

Кількість дітей віком від 

11 до 18 років 

охоплених заходами 

проєкту, ос. 

ВСЬОГО   

 За віком дітей 

 - 13-14 років; 

 - 15-18 років 

 

2020 - 750                           

-                      

225                               

525 

  

-   -   Звіт про 

реалізацію 

проєкту 

Департамент 

освіти 

  

Кількість проведених 

тренінгових занять, од. 

- 

2020 - 50 

  

-   -   Звіт про 

реалізацію 

проєкту  

Департамент 

освіти 

  

3.1.4 Молодіжні акції, спрямовані на запобігання поширенню захворюваності на ВІЛ/СНІД проведено  

1) Кількість дітей та 

молоді, задіяних в 

акціях, осіб 

За віком  

 

2020 

- 

500 

  

1000 

  

1000 

  

Звіти ВМЦСС Міський центр 

соціальних 

служб   

2) Кількість проведених 

акцій, одиниць 

- 

2020 

- 

2 

  

2 

  

2 

  

Звіти ВМЦСС Міський центр 

соціальних 

служб   

3.1.5 Молодіжну акцію «Футбол проти наркотиків» проведено 



Індикатори 

  

  

Дезагрегація 

  

  

Вихідні дані Цільові та фактичні значення Джерело 

інформації 

  

  

Відповідальний 

за збирання 

даних 

  

  

Коментарі та 

пояснення 

  

  

2020 

рік 

  

Значення 

  

2021 2022 2023 

план факт план факт план факт 

1) Кількість дітей та 

молоді, задіяних в акції, 

осіб 

За віком  

За статтю 

2020 - 280 

  

280 

  

280 

  

Звіти ВМЦСС Міський центр 

соціальних 

служб   

3.1.6 З метою правового виховання дітей та молоді  віком 6-24 років інтерактивні пізнавальні проєкти «Подорож у країну права», «Клуб правових дебатів»,  «Безпечне виховання», 

«Відповідальне батьківство», «Безпечне місто» реалізовано  

1)Кількість заходів 

щодо правового 

виховання дітей та 

молоді віком 6-24 років, 

проведених у рамках 

інтерактивних 

пізнавальних проектів, 

одиниць 

За проектами: 

 - «Подорож у країну 

права» (6-10 років); 

2020 -                                  

10 

                                            

10 

                                                   

10  

  Інформація 

Служби у 

справах дітей, 

відділу 

молодіжної 

політики 

Служба у 

справах дітей 

відділ 

молодіжної 

політики, КЗ 

«Центр 

підліткових 

клубів за місцем 

проживання» 

  

- «Клуб правових 

дебатів» (15-19 років); 
9 5   5   5   

- «Безпечне 

виховання» (18 -24 

роки) 

- 3   3   3       

- "Відповідальне 

батьківство" (18-24 

роки) 

- 5   5   5   

- «Безпечне місто» 2 8   9   10   

2) Кількість дітей та 

молоді, задіяних у 

проектах, осіб 

За проектами: 

 - «Подорож у країну 

права» (6-10 років); 

2020 - 1015  1015  1015   Інформація 

Служби у 

справах дітей, 

відділу 

молодіжної 

політики 

Служба у 

справах дітей 

відділ 

молодіжної 

політики, КЗ 

«Центр 

підліткових 

клубів за місцем 

проживання» 

  

- «Клуб правових 

дебатів» (15-19 років); 
473 330  330  330   

- «Безпечне виховання» 

(18 років та старші) 
- 675  675  675   

- "Відповідальне 

батьківство" (18 та 

старші) 

- 523  523  523   

- «Безпечне місто» 

 
200 340  350  360   

3.1.7 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 

профілактичних заходів 

щодо попередження 

насильства, або реальної 

загрози його вчинення у 

сім’ях, де виховуються 

діти, одиниць 

За формами 

проведення:                       

- виступи у ЗМІ; 

2020  16                                                 

10 

                                                  

10 

                                                  

10 

  Звіти Служби у 

справах дітей 

Служба у 

справах дітей  

  

- круглі столи, 

семінари, 

6 5   5   5     

- виступи на 

батьківських зборах 

14 10   10   10     

- наради 3 3   3   3     

- виступи в учнівських 

колективах 

19 4   4   4     



Індикатори 

  

  

Дезагрегація 

  

  

Вихідні дані Цільові та фактичні значення Джерело 

інформації 

  

  

Відповідальний 

за збирання 

даних 

  

  

Коментарі та 

пояснення 

  

  

2020 

рік 

  

Значення 

  

2021 2022 2023 

план факт план факт план факт 

2) Кількість молодих 

людей та батьків, 

охоплених заходами, 

осіб 

ВСЬОГО 

За віком 

 

2020 4891 1969   1969   1969   Звіти Служби у 

справах дітей 

Служба у 

справах дітей 

  

3.1.8. Цикл просвітницько-профілактичних ігор «Коло безпеки» з дітьми 9-18 років у закладах загальної середньої освіти проведено 

Кількість проведених 

ігор, одиниць 

- 2020 - 80   90   100   Звіт ДО ВМР Департамент 

освіти 

  

Кількість дітей віком 9-

18 років, охоплених 

заходом, осіб 

ВСЬОГО                                                                                                                        

За статтю: 

-        чол. 

-        жін. 

За віком: 

- 9-10 років 

- 14-15 років                                                                                                                               

-16-17 років 

2020 - 2000                      

-                                 

900                       

1100                         

-                                    

800                                     

800                          

400 

  2100                      

-                                 

1000                       

1100                         

-                                    

850                                     

850                          

400 

  2200                      

-                                 

1100                       

1100                         

-                                   

900                                     

900                          

400 

  Звіт ДО ВМР Департамент 

освіти 

  

Завдання 3.2.  Діти та молодь відчувають себе у безпеці під час навчання в закладах освіти та в інших громадських місцях 

1) Частка дітей, які 

вказали на те, що 

потерпали від фізичного 

або психологічного 

насилля однолітків або 

вчителів у школах, % 

ВСЬОГО 

 За віком: 

 - 6-10 років; 

 - 11-18 років. 

За статтю 

2020 11 

   

 8 

 15 

12 

   

10 

 16 

  11 

   

9 

 16 

  11 

   

 8 

 15 

  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, % 

ВСЬОГО 

 За віком: 

 - 6-10 років; 

 11-18 років. 

За статтю 

2020 7 

   

 3 

11 

7 

   

 3 

10 

  7 

   

 3 

9 

  7 

   

 3 

8 

  Результати 

опитування 

Департамент 

освіти 

  

3) Частка дітей та 

молодих людей (13-17 

років) та їх батьків, які 

вважають дорогу до 

школи (зі школи) 

безпечною, % 

ВСЬОГО 

 За віком: 

 - діти 13-17 років 

 - батьки 

За статтю 

2020 76                                     

82                                   

69 

75                                    

80                                  

68 

  75                                    

80                                  

69 

  75                                    

80                                  

70 

  Результати 

опитування 

Департамент 

освіти 

  

3.2.1 Охорону правопорядку у закладах загальної середньої освіти працівниками КП «Муніципальна варта» забезпечено 

Кількість закладів 

загальної середньої 

освіти, які перебувають 

під охороною КП 

- 

 
2020 33 33   33   33   Інформація КП 

"Муніципальна 

варта" 

КП 

"Муніципальна 

варта" 

  



Індикатори 

  

  

Дезагрегація 

  

  

Вихідні дані Цільові та фактичні значення Джерело 

інформації 

  

  

Відповідальний 

за збирання 

даних 

  

  

Коментарі та 

пояснення 

  

  

2020 

рік 

  

Значення 

  

2021 2022 2023 

план факт план факт план факт 

«Муніципальна варта», 

одиниць 

3.2.2 Проєкт «Шкільний офіцер поліції» у закладах загальної середньої освіти реалізовано 

1) Кількість проведених 

профілактичних заходів 

з учнями, одиниць 

За видами:                          

-  заняття з учнями;                   

-професійні бесіди 

2020 -                               

262                 

349 

-                               

270                 

360 

  -                               

270                 

360 

  -                               

270                 

360 

  Інформація 

УПП у 

Вінницькій 

області 

Управління 

патрульної 

поліції у 

ВІнницькій 

області 

  

2) Кількість проведених 

консультацій з 

батьками, одиниць  

- 2020 456 470   470   470   Інформація 

УПП у 

Вінницькій 

області 

Управління 

патрульної 

поліції у 

Вінницькій 

області 

  

3) Кількість дітей віком 

6-18 років, охоплених 

заходами проєкту 

ВСЬОГО 

 За віком: 

 - 6-10 років; 

 - 11-18 років. 

 

2020 7855                           

-                      

4713                              

3142 

8000                           

-                    

5000                              

3000 

  8000                           

-                    

5000                              

3000 

  8000                           

-                    

5000                              

3000 

  Інформація 

ВРВП ГУНП у 

Вінницькій 

області 

Управління 

патрульної 

поліції у 

Вінницькій 

області 

  

3.2.3 Проект «Мапа безпеки»  (моніторинг наявності небезпечних для дітей ділянок на території громади)  реалізується за участю уповноважених з прав дітей (дитячих омбудсменів) та членів 

Дитячої дорадчої ради) 

Кількість повідомлень 

дитячих омбудсменів на 

сайт ВМР про 

небезпечні для дітей 

ділянки у місті, одиниць 

- 2020 3 5   6   8   Матеріали сайту 

ВМР 

Департамент 

освіти 

  

3.2.4 Для створення безпечних комфортних умов під час навчання дітей віком від 2 до 18 років здійснено термореновацію будівель закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної 

освіти (14 закладів за звітний період) 

Кількість закладів 

освіти, в яких проведено 

термореновацію, 

одиниць 

ВСЬОГО 

За видами закладів: 

- ЗДО; 

- ЗЗСО; 

- ЗПО 

 

2020 31 37   40   45   Інформація ДО 

ВМР, ДКБ 

Департамент 

капітального 

будівництва             

Департамент 

освіти 

 

3.2.5 Модернізацію харчоблоків у закладах освіти здійснено (8 закладів за звітний період) 

Кількість закладів 

освіти, в яких проведено 

модернізацію 

харчоблоків, одиниць 

ВСЬОГО: 

 За видами закладів: 

 - школи; 

 - дитячі садки 

2020 22                          

-                                 

8                                   

14 

24                              

-                            

10                                   

14 

  26                              

-                                   

12                                   

14 

  28                          

-                              

14                                   

14 

  Звіти 

Департаменту 

освіти 

Департамент 

освіти 

 

3.2.6 Здорове харчування дітей віком від 2 до 18 років забезпечено. Встановлено пароконвектомати у 22 закладах освіти за звітний період 



Індикатори 

  

  

Дезагрегація 

  

  

Вихідні дані Цільові та фактичні значення Джерело 

інформації 

  

  

Відповідальний 

за збирання 

даних 

  

  

Коментарі та 

пояснення 

  

  

2020 

рік 

  

Значення 

  

2021 2022 2023 

план факт план факт план факт 

Кількість закладів 

освіти, в яких 

встановлено 

пароконвектомати у 

харчоблоках, одиниць 

ВСЬОГО: 

 За видами закладів: 

 - школи; 

 - дитячі садки 

2020 61                                   

-                              

9                                   

52 

71                               

-                                            

16                                   

55 

  77                                 

-                                        

21                                   

56 

  83                            

-                               

26                                  

57 

  Звіти 

Департаменту 

освіти 

Департамент 

освіти 

 

3.2.7 Підвищення безпеки дітей на пішохідних переходах біля шкіл та дитячих садків шляхом освітлення та встановлення помаранчевих дитячих фігур для привертання уваги водіїв 

(додатково облаштовано 3 переходи у громаді) 

Кількість небезпечних 

ділянок доріг, 

облаштованих 

освітленням та 

попереджувальними 

знаками у вигляді 

помаранчевих 

хлопчиків, одиниць 

- 2020 24 25   26   27 

  

Звіти   

Департаменту 

комунального 

господарства та 

благоустрою 

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою 

  

Кількість встановлених 

дитячих фігур для 

привертання уваги 

водіїв, одиниць 

- 2020 46 48  49  50 

 

Звіти   

Департаменту 

комунального 

господарства та 

благоустрою 

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою 

 

3.2.8. 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 

 

2020 51 

 З них: 

 69 

 31 

36 

 З них: 

 70 

 30 

  38 

 З них: 

 70 

 30 

  40 

 З них: 

 70 

 30 

  Інформація 

 Департаменту 

освіти 

Департамент 

освіти 

  

2) Кількість проведених 

заходів, одиниць 

 - 2020 416 400   450   460   Інформація 

 Департаменту 

освіти 

Департамент 

освіти 

  

Завдання 3.3.  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 

За статтю 

2020 85                                  

-                                

86                                   

84 

83                                 

-                                

82                                 

83 

  84                                 

-                                

83                                  

83 

  85                                 

-                                

84                                  

85 

  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 

За статтю 

2020  -                              

21                                 

25 

 -                              

22                                 

26 

   -                              

21                                 

25 

   -                              

21                                 

25 

  Результати 

опитування 

Департамент 

освіти 

  

3.3.1 Акцію «Студентська молодь Вінниці – за чисте довкілля» за участю молоді віком від 18 до 24 років проведено 



Індикатори 

  

  

Дезагрегація 

  

  

Вихідні дані Цільові та фактичні значення Джерело 

інформації 

  

  

Відповідальний 

за збирання 

даних 

  

  

Коментарі та 

пояснення 

  

  

2020 

рік 

  

Значення 

  

2021 2022 2023 

план факт план факт план факт 

1) Кількість студентів, 

задіяних студентів, осіб   

За статтю 

 
2020 - 1200   1500   1800   Звіти відділу 

молодіжної 

політики 

Відділ 

молодіжної 

політики 

  

3.3.2 Акцію «Зелена хвиля» по озелененню пришкільних територій проведено 

1) Кількість шкіл, 

територію яких було 

озеленено в рамках 

акції, одиниць 

- 2020 5 5   5   5   Звіти ДО ВМР Департамент 

освіти 

  

2) Кількість всаджених 

дерев, кущів, одиниць 

- 2020 269 250   250   250   Звіти ДО ВМР Департамент 

освіти 

  

3.3.3. Конкурс учнівських екологічних ініціатив «Ековектор» проведено, Проєкти-переможці конкурсу реалізовано 

Кількість учнівських 

проєктів, які отримали 

фінансування та 

реалізовані, одиниць 

ВСЬОГО                                    

За розміром фінансування:                

-великі проєкти 

 (до 50 тис. грн.);                                       

-малі проєкти  

(до 20 тис.грн) 

2020 8                                          

-                               

6                                                                          

 

2 

8                                          

-                               

6                                                                          

 

2 

  8                                          

-                               

6                                                                          

 

2 

  8                                          

-                               

6                                                                          

 

2 

  Звіти ДО ВМР Департамент 

освіти 

  

3.3.4. Капітальний 

ремонт по очистці річки 

Південний Буг у 

м.Вінниці проведено, 

куб.м 

- 2020 93 000 90 000   50 000   50 000   Звіт ДКГБ ВМР Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою 

  

3.3.5 Реалізація проєктів 

- переможців конкурсу 

"Бюджет громадських 

ініціатив" по 

облаштуванню зелених 

зон відпочинку:                                             

  2020 -     -   -         

1) "Затишний сквер у 

Тяжилові" 

  1   -   -   Акти виконаних 

робіт 

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою 

2) "Затишний міні-сквер 

"Перлина" у Тяжилові" 

  1   -   -   Акти виконаних 

робіт 

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою 

-3)"Чистий район - 

чисте місто!" 

  1   -   -   Акти виконаних 

робіт 

Департамент 

освіти 



Індикатори 

  

  

Дезагрегація 

  

  

Вихідні дані Цільові та фактичні значення Джерело 

інформації 

  

  

Відповідальний 

за збирання 

даних 

  

  

Коментарі та 

пояснення 

  

  

2020 

рік 

  

Значення 

  

2021 2022 2023 

план факт план факт план факт 

Ціль 4 . 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 

За статтю 

2020 64 

   

64   

 63 

65 

   

65   

 64 

  67 

                                       

66   

65 

  68 

   

68 

66 

  Результати 

опитування 

Департамент 

освіти 

  

Завдання 4.1.  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 

  
2020 3 3   3   3   Звіти Служби у 

справах дітей 

Служба у 

справах дітей 

  

2) Частка дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування, які 

виховуються у сімейних 

формах виховання, 

усиновлених % 

ВСЬОГО 

За віком 

За статтю 

2020 94 93   94   94   Звіти Служби у 

справах дітей 

Служба у 

справах дітей 

  

4.1.1 Тижневик родинно-сімейного виховання «Сімейні цінності2 у школах громади проведено 

Частка школярів, 

охоплених заходами 

тижневика, % 

ВСЬОГО: 

 За віком: 

 - 6-10 років; 

 - 11-18 років 

За статтю 

2020 49 

 З них: 

 67 

 33 

49 

 З них: 

 67 

 33 

  49 

 З них: 

 67 

 33 

  49 

 З них: 

 67 

 33 

  Наказ ДО ВМР Департамент 

освіти 

  

4.1.2 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 

 

За статтю 

2020 94 93   94   94   Звіти Служби у 

справах дітей 

Служба у 

справах дітей 

  

2) Кількість дітей, 

повернутих на 

виховання батькам або 

щодо яких батьки 

встановили батьківство, 

осіб 

ВСЬОГО: 

За віком: 

-        0-5 років; 

-        6-18 років 

 

За статтю 

2020 2 1   1   1   Звіти Служби у 

справах дітей 

Служба у 

справах дітей 

  



Індикатори 

  

  

Дезагрегація 

  

  

Вихідні дані Цільові та фактичні значення Джерело 

інформації 

  

  

Відповідальний 

за збирання 

даних 

  

  

Коментарі та 

пояснення 

  

  

2020 

рік 

  

Значення 

  

2021 2022 2023 

план факт план факт план факт 

4.1.3 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 

1) Кількість проведених 

заходів щодо 

влаштування дітей до 

сімейних форм 

виховання, 

усиновлення, одиниць 

- 2020 140 100   100   100   Звіти Служби у 

справах дітей 

Служба у 

справах дітей 

  

2) Кількість осіб з числа 

кандидатів, охоплених 

заходами, осіб 

- 2020 30 22   22   22   Звіти Служби у 

справах дітей 

Служба у 

справах дітей 

  

4.1.4 Для дітей та молоді проведено цикл тренінгів, з метою підготовки старшокласників, студентів та молоді до подружнього життя "Школа подружнього життя" 

1) Кількість дітей та 

молоді, які пройшли 

навчання, осіб 

ВСЬОГО: 

За статтю: 

-чол; 

-жін; 

2020 16 

 

7 

9 

18 

 

8 

10 

  20 

 

8 

12 

  20 

 

8 

12 

  Накази МЦСС Міський центр 

соціальних 

служб 

  

2) Кількість проведених 

тренінгових занять, 

одиниць 

- 2020 8 16   16   16   Накази МЦСС Міський центр 

соціальних 

служб 

  

4.1.5 Заняття в рамках «Школи відповідального батьківства» для молодих сімей, які очікують народження дитини проведено 

1) Кількість майбутніх 

батьків, які відвідали 

заняття, осіб 

- 2020 2100 2000   2000   2000   Звіти  

Департаменту 

охорони 

здоров’я 

Департамент 

охорони здоров’я 

  

2) Кількість проведених 

занять, одиниць 

- 2020 111 110   110   120   Звіти  

Департаменту 

охорони 

здоров’я 

Департамент 

охорони здоров’я 

  

Завдання 4.2.  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, % 

Всього                                            

За віком: 

 - 6-10 років; 

 - 11-18 років 

За статтю 

2020 69 

74  

63 

70 

75  

65 

  71 

76  

65 

  72 

76  

66 

  Результати 

опитування 

Департамент 

освіти 

  

2) Кількість (частка) 

дітей соціально 

вразливих категорій, 

ВСЬОГО:                                                         

Кількість дітей за 

категорією:  

2019 10135 

(52,4%) 

40   45   50   Звіт 

Департаменту 

освіти 

Департамент 

освіти 

 



Індикатори 

  

  

Дезагрегація 

  

  

Вихідні дані Цільові та фактичні значення Джерело 

інформації 

  

  

Відповідальний 

за збирання 

даних 

  

  

Коментарі та 

пояснення 

  

  

2020 

рік 

  

Значення 

  

2021 2022 2023 

план факт план факт план факт 

охоплених відпочинком 

та оздоровленням за 

бюджетні кошти від 

загальної кількості дітей 

даних категорій, % 

1) діти-сироти та, діти, 

позбавлені 

батьківського 

піклування; 

86             

2) діти з багатодітних 

сімей; 
781             

3) діти з 

малозабезпечених 

сімей; 

161             

4) діти у СЖО; 57             

5) діти з сімей 

учасників АТО/ООС; 
453             

6) діти із сімей ВПО; 65             

7) діти з інвалідністю; 57             

8) талановиті та 

обдаровані діти 
3238             

9) інші категорії 5237             

4.2.1 Літній відпочинок дітей віком 6-11 років на базі пришкільних таборів з денним перебуванням дітей організовано 

Кількість дітей 

шкільного віку, які 

відпочили у 

пришкільних таборах, 

осіб 

ВСЬОГО:                                                         

Кількість дітей за 

категорією:  

2019 5200 5200   5200   5200 

  

Аналітичний 

звіт ДОВМР 

про охоплення 

відпочинком та 

оздоровленням 

у звітному році 

Департамент 

освіти 

  

1) діти-сироти та, діти, 

позбавлені 

батьківського 

піклування; 

17 

            

2) діти з багатодітних 

сімей; 
781 

            

3) діти з 

малозабезпечених 

сімей; 

161 

            

4) діти у СЖО; 51 
            

5) діти з сімей 

учасників АТО/ООС; 
369 

            

6) діти із сімей ВПО; 55 
            

7) діти з інвалідністю; 57 
            

8) талановиті та 

обдаровані діти 
2610 

            

9 інші  1099 
            



Індикатори 

  

  

Дезагрегація 

  

  

Вихідні дані Цільові та фактичні значення Джерело 

інформації 

  

  

Відповідальний 

за збирання 

даних 

  

  

Коментарі та 

пояснення 

  

  

2020 

рік 

  

Значення 

  

2021 2022 2023 

план факт план факт план факт 

4.2.2 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 

(%) 

За статтю 2020 - 400 (5%) 

  

500 (5%) 

  

550 (6%) 

  

Звіт ДО ВМР 

про охоплення 

відпочинком та 

оздоровленням 

Департамент 

освіти 
 

4.2.3 Організовано Літню школу для талановитої учнівської молоді віком 13-18 років 

Кількість дітей віком 

13-18 років, які 

відпочили у Літній 

школі, осіб 

За статтю 2020 40 40   40   40   Звіт ДО ВМР 

про охоплення 

відпочинком та 

оздоровленням 

Департамент 

освіти 

  

Завдання 4.3.  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), 

% 

ВСЬОГО 

 За віком: 

 - 6-10 років; 

 - 12-18 років 

 

За статтю 

2020 72 

   

70 

75 

72 

   

70 

75 

  

73 

   

71 

75 

  

74 

   

72 

75 

  

Результати 

опитування 

Департамент 

освіти 

  

2) Частка дітей, які 

відвідували культурний 

захід (виставу, цирк, 

концерт, виставку тощо) 

протягом останніх 12 

місяців, % 

ВСЬОГО 

 За віком: 

 - 6-10 років; 

 - 12-18 років 

 

За статтю 

2020 61 

   

63 

60 

62 

   

64 

62 

  

63 

   

 64 

63 

  

64 

   

 65 

64 

  

Результати 

опитування 

Департамент 

освіти 

  

4.3.1. Ігрові та спортивні майданчики на прибудинкових територіях в різних районах міста за замовленням та фінансовою участю батьківської громадськості встановлено та оновлено (6 

майданчиків за звітний період) 

1) Кількість збудованих, 

реконструйованих та 

капітально 

відремонтованих 

дитячих та спортивних 

майданчиків у звітному 

періоді, одиниць 

- 2020 2 2   2   2   Звіти ДМГ ВМР Департамент 

міського 

господарства 

  



Індикатори 

  

  

Дезагрегація 

  

  

Вихідні дані Цільові та фактичні значення Джерело 

інформації 

  

  

Відповідальний 

за збирання 

даних 

  

  

Коментарі та 

пояснення 

  

  

2020 

рік 

  

Значення 

  

2021 2022 2023 

план факт план факт план факт 

2) Частка дітей і батьків, 

які вказали на те, що 

поруч з будинком є 

місце з обладнаним 

майданчиком, де діти 

можуть гратися, 

займатися фізичними 

вправами, % 

Всього                                                        

За віком: 

- 6-10 років 

- 13-18 років 

- батьки 

 

За статтю 

2020 80 

   

79 

80                                

81 

78 

   

79 

80                                

80 

  

79 

   

80 

80                                

80 

  

80 

   

80 

80                                

81 

  

Результати 

опитування 

Департамент 

освіти 

  

4.3.2. Ігрові та спортивні майданчики для дітей віком від 6 до 18 років на територіях шкіл та позашкільних закладів встановлено та оновлено (5 майданчиків за звітний період)         

Кількість закладів 

загальної середньої та 

позашкільної  освіти, на 

базі яких встановлено та 

оновлено спортивні та 

ігрові майданчики, % 

 За видами 

майданчиків: 

 - спортивні 

 - ігрові 

2020 -                                           

15 (37%)                                  

13( 32%) 

-                                           

17 (38%)                                  

13( 30%) 

  -                                          

18 (40%)                                  

14( 31%) 

  -                                          

19 (42%)                                  

14( 32%) 

  Інформація                          

Департаменту 

міського 

господарства 

Департамент 

міського 

господарства 

 

4.3.3 Спортивні ядра для занять різними видами спорту для дітей та молоді віком до 35 років у різних районах міста встановлено (3 ядра за звітний період)                                                                                                                                       

Кількість встановлених 

спортивних ядер, 

одиниць 

- 2020 10 11   12   13   Інформація 

 Департаменту 

капітального 

будівництва 

Департамент 

капітального 

будівництва 

 

4.3.4. Спортивні та ігрові майданчики для дітей віком від 2 до 6 років на територіях закладів дошкільної освіти встановлено та оновлено (6 майданчиків за звітний період) 

Кількість закладів 

дошкільної освіти, на 

базі яких встановлено та 

оновлено спортивні та 

ігрові майданчики, % 

 За видами 

майданчиків: 

 - спортивні 

 - ігрові 

2020 -                                          

6 (11%)                                 

53(98%) 

-                                           

8 (13%)                                  

55( 91%) 

  -                                           

15 (37%)                                  

56( 92%) 

  -                                           

12 (19%)                                  

57( 93%) 

       

4.3.5 Спортивний комплекс по вул. Академіка Янгеля,48 відкрито після реконструкції,  спортивні секції для дітей та молоді  відкриті та функціонують  

1)Кількість спортивних 

секцій та гуртків , 

одиниць 

- 2020 - -   9   11   Інформація 

КФКС ВМР 

Комітет по 

фізичній 

культурі і спорту 

  

2) Кількість дітей та 

молоді, які відвідують 

спортивний комплекс, 

осіб 

За віком 2020 - -   500   550   Інформація 

КФКС ВМР 

Комітет по 

фізичній 

культурі і спорту 

  

4.3.6. Громадські ініціативи щодо благоустрою та облаштування зон відпочинку для дітей та батьків реалізовано 



Індикатори 

  

  

Дезагрегація 

  

  

Вихідні дані Цільові та фактичні значення Джерело 

інформації 

  

  

Відповідальний 

за збирання 

даних 

  

  

Коментарі та 

пояснення 

  

  

2020 

рік 

  

Значення 

  

2021 2022 2023 

план факт план факт план факт 

- нове будівництво 

дитячого майданчика по 

вул. Сергєєва-Ценського, 

б/н в м. Вінниці  

- 2020 - 1   -   -   Акти виконаних 

робіт 

Департамент 

міського 

господарства 

  

- нове будівництво  

майданчика для пляжного  

волейболу на території 

зони відпочинку «Хімік» 

по вул. Рєпіна, б/н в 

м.Вінниці  

- 2020 - 1   -   -   Акти виконаних 

робіт 

Департамент 

міського 

господарства 

  

- капітальний ремонт 

дитячого майданчика по 

вул. Волошкова у 

м.Вінниці 

(облаштування 

наземного батуту біля 

дитячих гірок) 

- 2020 - 1   -   -   Акти виконаних 

робіт 

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою 

  

4.3.7 Дітям та молоді віком від 4 до 35 років 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, % 

- 2020 56 56   57   57   Моніторинг 

зайнятості учнів 

в позаурочний 

час  

Департамент 

освіти 

  

2) Кількість дітей, які 

займаються у 

комунальних 

позашкільних закладах, 

осіб 

За  підпорядкуванням: 

 - позашкільні заклади 

галузі «освіта»; 

2020 7282 7200      7200   7200   Звіти за 

формами  

№1-ПЗ (освіта), 

№1-ДМШ  

та №5-ФК 

Департамент 

освіти 

  

- мистецькі школи; 4703 4800   4900   5000   Департамент 

культури 

- дитячо-юнацькі 

спортивні школи 

 

 

2522 2595   2599   2605   Комітет по 

фізичній 

культурі і спорту 

4.3.8  Центр розвитку для дітей та молоді «Мрія» в мікрорайоні Тяжилів відкрито та функціонує 

Кількість дітей та 

молоді, які відвідують 

гуртки та заходи 

Центру, осіб 

ВСЬОГО: 

За віком: 

-        0-5 років; 

-        6-18 років            

За статтю                          

2020 - - - 70                               

-                         

20                               

40 

  90                               

-                         

40                               

50 

  Інформація 

відділу 

молодіжної 

політики 

Відділ 

молодіжної 

політики 

  

4.3.9 Дитячу майстерню 3Д-друку та моделювання для дітей та молоді віком 8-18 років в мікрорайоні Замостя створено 



Індикатори 

  

  

Дезагрегація 

  

  

Вихідні дані Цільові та фактичні значення Джерело 

інформації 

  

  

Відповідальний 

за збирання 

даних 

  

  

Коментарі та 

пояснення 

  

  

2020 

рік 

  

Значення 

  

2021 2022 2023 

план факт план факт план факт 

Кількість дітей та 

молоді, які відвідують 

гуртки та заходи 

Центру, осіб 

ВСЬОГО: 

За віком: 

-       6-10 років; 

-       11-18 років 

За статтю 

2020 - -   20                               

-                         

10                               

10 

  30                               

-                         

15                               

15 

  Інформація 

відділу 

молодіжної 

політики 

Відділ 

молодіжної 

політики 

  

4.3.10 Для  дітей та молоді 14-35 років організовано зустрічі, тренінги, змістовне дозвілля у креативному просторі  «Level-80» на базі КЗ «Центр підліткових клубів за місцем проживання»  

Кількість дітей та 

молоді, які відвідують 

гуртки та заходи у 

просторі, осіб 

ВСЬОГО: 

За віком: 

-       6-18 років; 

-       19-24 років 

 

2020 1852                              

-                         

1103                               

749 

2300                              

-                         

1400                               

900 

  2400                              

-                         

1450                               

950 

  2500                              

-                         

1500                               

1000 

  Інформація 

відділу 

молодіжної 

політики 

Відділ 

молодіжної 

політики 

  

4.3.11 Для наймолодших мешканців міста віком від 6 місяців до 1,5 року та їх батьків конкурс-марафон «Забіг в повзунках» організовано та проведено 

1) Кількість дітей віком 

від 6 місяців до 1,5 

років, які взяли участь у 

заході, осіб 

За статтю 2020 - 50   60   65   Інформація КЗ 

«Центр 

підліткових 

клубів за місцем 

проживання» 

КЗ «Центр 

підліткових 

клубів за місцем 

проживання» 

  

4.3.12 Культурне дозвілля та творчий розвиток дітей та молоді до 24 років забезпечено шляхом проведення заходів:  

Кількість дітей та 

молоді віком до 24 

років, охоплених 

заходами, осіб 

За заходами: 2020               Накази, звіти 

Департаменту 

освіти, культури 

 відділу 

молодіжної 

політики 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- Міжнародний 

фестиваль дитячої 

народної хореографії 

«Барвінкове кружало» 

- 600   1600   2000   Департамент 

освіти 

- фестиваль дитячої 

творчості серед дітей 

віком 3-6 років 

«Чарівна квітка» 

- 400   500   600   Департамент 

освіти 

- відкритий фестиваль 

дитячої моди «Феєрія 

моди» 

350 -   300   -   Департамент 

освіти 

-відкритий фестиваль 

робототехніки 

«Vinnytsia RoboCamp» 

- 80   100   110   Департамент 

освіти 

- проект «Мистецькі 

вихідні» за участю 

дітей віком 5-12 років 

на базі закладів 

культури у різних 

районах міста 

8119 2500   2600   2600   Департамент 

культури 

- Всеукраїнський 

конкурс пейзажу «Мій 

рідний край» 

340 360   380   390   Департамент 

культури 



Індикатори 

  

  

Дезагрегація 

  

  

Вихідні дані Цільові та фактичні значення Джерело 

інформації 

  

  

Відповідальний 

за збирання 

даних 

  

  

Коментарі та 

пояснення 

  

  

2020 

рік 

  

Значення 

  

2021 2022 2023 

план факт план факт план факт 

- відкритий 

Всеукраїнський 

конкурс «Юний 

концертмейстер» 

75 90   100   110   Департамент 

культури 

- міські конкурси 

юних виконавців, 

художників, читців 

віком від 3 до 16 років 

391 390   395   400   Департамент 

культури 

- проект «Студентська 

ліга» 

- 180   250   300   Відділ 

молодіжної 

політики 

4.3.11  Мережу розважальних центрів та закладів ресторанного господарства, в яких забезпечено умови для відпочинку дітей та сімей з дітьми розширено 

Кількість розважальних 

центрів та закладів 

ресторанного 

господарства,  в яких 

створено відповідні 

умови, одиниць 

- наявне дитяче меню; 2020 60 60   62   64   Узагальнена 

інформація 

департаменту 

адміністративних 

послуг 

Департамент 

адміністративних 

послуг 

  

- наявні дитячі 

кімнати;  
36 36   38   40   

- наявні дитячі 

майданчики 
30 30   32   33   

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                            С. Моргунов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 3 

до рішення міської ради 

від 26.03.2021 № 318 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Дитячу дорадчу раду 

 

1. Загальні положення 

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

метою залучення дітей до прийняття рішень в органах місцевого 

самоврядування, що стосуються забезпечення прав дітей. 

1.2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України, іншими 

законодавчими актами, Конвенцією ООН про права дитини, Декларацією 

прав дитини, нормативно-розпорядчими документами центральних 

органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, розпорядженнями 

міського голови та цим Положенням. 

1.3. Рада створюється розпорядженням міського голови. 

1.4.  До складу Ради входять представники Громадського представництва 

уповноважених з прав дітей  (дитячих омбудсменів), органів учнівського 

самоврядування закладів загальної середньої освіти Вінницької міської  

територіальної громади, представники учнівської громади соціально 

вразливих категорій (їх кількісний склад становить не менше третини від 

загального складу Ради). Склад ради оновлюється щорічно та 

затверджується розпорядженням міського голови. 

2. Основними завданнями Ради є: 

2.1. Забезпечення прав і свобод дітей відповідно до положень міжнародних 

нормативно-правових актів та чинного законодавства України. 

2.2. Підтримка дитячих громадських ініціатив, спрямованих на поліпшення 

становища дітей та підвищення їх ролі у громаді, розбудову Вінницької 

міської  територіальної громади, дружньої до дитини. 

2.3. Залучення дітей до прийняття рішень, що стосуються дітей, підвищення їх 

громадської активності. 

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

процесів у дитячому середовищі. 

3. Рада відповідно до покладених на неї завдань: 

3.1.  Вносить пропозиції, спрямовані на поліпшення становища дітей у 

Вінницькій міській територіальній громаді. 

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

3.3. Налагоджує взаємодію органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування з громадськими організаціями з питань планування і 

проведення роботи з дітьми. 

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

Вінницькій міській територіальній громаді. 

3.5. Організовує та бере участь у проведенні заходів з реалізації ініціативи 

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

громаді. 



3.6. Систематично інформує громадськість, зокрема через засоби масової 

інформації, про свою діяльність. 

4. Рада має право: 

4.1. Запрошувати на свої засідання представників структурних підрозділів 

виконавчого комітету Вінницької міської ради, установ, підприємств та 

організацій, що здійснюють реалізацію державної політики у сфері захисту 

дітей, членів громадських організацій. 

4.2. Отримувати від органів виконавчої влади офіційну інформацію для 

реалізації своїх завдань. 

4.3. Подавати пропозиції щодо поліпшення становища дітей та захисту їх прав. 

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

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

наукові організації.  

5. Організація діяльності Ради: 

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

одного разу на квартал. 

5.2. Голова Ради обирається на засіданні з числа її членів. 

5.3. Для організаційного забезпечення своєї роботи, Рада утворює робочий 

орган – секретаріат у складі п’яти чоловік, а саме: голова Дитячої дорадчої 

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

5.4. Голова Дитячої дорадчої ради:  

- організовує діяльність Ради;  

- скликає і організовує підготовку засідання Ради; 

- представляє Раду у взаємовідносинах з органами виконавчої влади, 

об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами 

масової інформації; 

- обирається членами Ради строком не більше, ніж на два роки. 

5.5. Заступники заміняють голову Ради на час його відсутності. 

5.6.  Секретар Ради здійснює діловодство. 

5.7.  Прес-секретар Ради готує прес-релізи та інформує через ЗМІ, соціальні 

мережі про діяльність Ради. 

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

5.9.  Ухвала вважається прийнятою, якщо за неї проголосувало більше 

половини членів Ради. 

5.10. Ухвали Ради оформлюються у вигляді протоколів та мають 

рекомендаційний характер, але є обов’язковими для розгляду 

відповідними органами державної влади та місцевого самоврядування. 

5.11. Організаційні та інші види забезпечення діяльності секретаріату Ради, 

створення необхідних умов для роботи та проведення її засідань здійснює 

департамент освіти міської ради. 

 

 

           

Міський голова                                                                                         С. Моргунов 
 

 

 



Департамент освіти 

Перекрестенко Наталія Василівна 

Начальник відділу виховання та позашкільної роботи                                                                                  

 

 

 

 

 
 

 


