
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

 
 

Від 30.11.2018 № 1436                                           35 сесія 7 скликання  
           м.Вінниця 

 

 

 

Про хід виконання у 2018 році Програми  

«Вінниця – місто, дружнє до дітей» 

на період 2015-2020 роки»  

  

 

 

Забезпечення умов повноцінного життя та розвитку наймолодших членів 

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

Вінницької міської ради та її виконавчого комітету. 

Починаючи з 2010 року у Вінниці реалізуються заходи в рамках міської 

Програми «Вінниця – місто, дружнє до дітей», до виконання яких залучені усі 

структурні підрозділи виконавчого комітету Вінницької міської ради.  

У місті проживає близько 70000 дітей. Для забезпечення якісної освіти 

функціонує розвинена мережа закладів дошкільної, загальної середньої, 

професійно-технічної та позашкільної освіти різних типів та форм власності.  

Учнівська молодь співпрацює з органами місцевого самоврядування через 

міські дитячі та молодіжні громадські організації, такі як: «Союз 

старшокласників «Лідер», громадське представництво Уповноважених з прав 

дітей (дитячих омбудсменів), Дитяча дорадча рада, Вінницька молодіжна рада.  

В рамках реалізації Програми надання фінансової підтримки інститутам 

громадянського суспільства на реалізацію соціально-культурних проектів у 

м.Вінниці  у 2018 році впроваджуються 7 проектів громадських організацій на 

загальну суму 504,584 тис. грн., які спрямовані на соціальний розвиток та 

самореалізацію дітей у місті.  

Проводиться робота по створенню умов для збереження здоров’я дітей. З 

вересня 2018 року у 36 школах міста Вінниці встановлено 9-ступеневі системи 

очистки питної води. На реалізацію даного проекту у 2018 році з міського 

бюджету було виділено 2404,412 тис. грн. 

У 2018 році в закладах освіти продовжено заміну обладнання харчоблоків 

за кошти міського бюджету, КП «Школяр» та КП «Меридіан». В 12 закладів 

дошкільної освіти придбано пароконвектомати на загальну суму 1163,5 тис. 

грн.  та, відповідно, комплекти посуду (гастроємкості) на суму 661,2 тис. грн. 

У 2018 році забезпечено відпочинок та оздоровлення 10573 дітей міста 

Вінниці у дитячих оздоровчих та санаторно-профілактичних закладах. За кошти 



міського бюджету 5200 школярів у червні 2018 року відпочили в 29-ти 

пришкільних таборах з денним перебуванням дітей, для 210 дітей соціально 

вразливих категорій організовано відпочинок на узбережжі Чорного моря в 

ДОЗ «Бригантина» (м. Скадовськ), для 40 дітей з числа обдарованих дітей 

організовано літню школу на базі ДОЗ «Колос» (м.Вінниця). 

Упродовж 2018 року для дітей та молоді у місті проведено низку творчих 

конкурсів, культурно-мистецьких заходів, інтелектуальних турнірів. Щорічно 

проводиться міська спартакіада школярів.  

На постійному контролі у структурних підрозділів міської ради перебуває 

питання безпеки дітей у міському середовищі. Станом на 01.10.2018 року на 

обліку Служби у справах дітей міської ради перебуває 4 дитини, які 

постраждали від насильства у сім’ї. З метою попередження випадків жорстокого 

поводження з дітьми протягом 2018 року проведено круглі столи, семінари для 

учнів, батьків, педагогів.  

За 9 місяців 2018 року за участю дитячих омбудсменів представників 

Міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та  Вінницького 

відділу поліції проведено 5 рейдів по перевірці торгівельних закладів в місті 

Вінниці з метою виявлення фактів продажу алкогольних та тютюнових виробів 

неповнолітнім. Перевірено 49 торгівельних закладів, із них в 25 закладах 

виявлено порушення  правил торгівлі.  

На обліку у службі перебуває 69 дітей-сиріт та 171 дитина, позбавлена 

батьківського піклування. Із них  у сімейних формах виховання перебуває 211 

дітей, що складає 88 % від загальної кількості дітей даної категорії. 

Станом на 01.10.2018 р. на квартирному обліку при виконавчому комітеті 

міської ради перебували 129 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа, які потребують поліпшення житлових умов. На 

виконання рішення Вінницької міської ради від 25.05.2018р. №1217 «Про 

придбання нерухомого майна» за рахунок субвенції з державного бюджету в 

сумі 5679,889 тис. грн. та коштів з міського бюджету у сумі 380,336 тис. грн. 

придбано житловий будинок для створення будинку сімейного типу та 5 

квартир для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування.  

У 2018 році сім’ям з дітьми профінансовано соціальних допомог на суму 

293,2 млн. грн.  

Протягом 9 місяців 2018 р. проведено 40 профілактичних рейдів, 

обстежено умови проживання 687 дітей, надано 1613 консультацій з питань 

соціального захисту дітей, їх житлових та майнових прав, проведено 27 засідань 

комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Вінницької 

міської ради. 

У 2018 році на соціальному супроводі перебуває 86 сімей з дітьми, які 

опинились в складних життєвих обставинах.  

Пріоритетним залишається питання забезпечення прав дітей з особливими 

освітніми потребами. 2457 дітей з особливими освітніми потребами 

виховуються в 19 інклюзивних групах у 17 закладах дошкільної освіти, в яких, 

для забезпечення якісного освітнього процесу та успішної соціалізації дітей 

введено 19 ставок асистента вихователя.  



Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів з дошкільним відділенням 

для дітей з порушеннями психічного розвитку забезпечує навчально-виховний 

процес та соціальну адаптацію для 185 дітей. 

У 2018-2019 навчальному році у 22-х закладах загальної середньої освіти 

68 дітей з особливими освітніми потребами навчаються за інклюзивною 

формою в 60-ти класах та 5 дітей – у спеціальному класі для дітей з вадами зору. 

В інклюзивні класи введено посади асистента вчителя, загалом введено 31 

ставку асистента вчителя.  

З метою проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку 

дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг у 

2018 році створено комунальну установу «Інклюзивний ресурсний Центр №1 

Вінницької міської ради». 

В закладах освіти міста триває створення належних умов для 

безперешкодного доступу дітей з обмеженими фізичними можливостями до 

будівель і приміщень закладів усіх типів. 18 закладів загальної середньої освіти, 

14 закладів дошкільної освіти та 1 позашкільний заклад облаштовані 

пандусами. Нові заклади дошкільної освіти будуються за кошти інвесторів із 

врахуванням архітектурної доступності для дітей з особливими освітніми 

потребами. У 2018 році під час реконструкції побудовано пандуси в ЗШ №№ 5, 

33. 

У 5 закладах загальної середньої освіти для вищезазначеної категорії учнів 

адаптовані спеціальні санвузли. 

Продовжується робота по розвитку інфраструктури міста, комфортної для 

дітей та сімей. Станом на 01.10.2018 року в  51 розважальних центрах  та 

закладах ресторанного господарства міста передбачено проведення 

різноманітних дитячих свят та є дитячі меню. 32 об’єкта ресторанного 

господарства та торгівельних центрів міста обладнано спеціальними дитячими 

кімнатами, 26 мають дитячі майданчики.  

У 2018 році побудовано багатофункціональне поле для гри в міні-футбол 

на території ЗШ І-ІІІ ступенів №9 (1,5 млн. грн.). Завершується будівництво 

футбольного поля у Вінницькому міському палаці дітей та юнацтва, на що  

2018 році у міському бюджеті передбачені видатки у сумі 11,4 млн. грн. У 

закладах дошкільної освіти № 30, 35, 45, 46, 75  протягом 2018 року за рахунок 

коштів міського бюджету придбано сучасне ігрове обладнання для 

майданчиків  на суму 0,8 млн. грн. 

Завершено роботи з будівництва дитячого та спортивного майданчиків на 

розі вул. Руданського - М. Гавриш, тривають роботи з будівництва ще 2 дитячих 

майданчиків, 3 спортивних та 1 багатофункціонального спортивного 

майданчика на прибудинкових територіях та територіях міста.  

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

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

міська рада  

 

 

 

ВИРІШИЛА: 

 



 

1. Інформацію директора Департаменту освіти «Про хід виконання у 2018 році 

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

взяти до відома. 

2. Вважати стан виконання Програми «Вінниця – місто, дружнє до дітей»  у 

2018 році задовільним. 

3. Структурним підрозділам Вінницької міської ради продовжити роботу над 

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

при формуванні проекту бюджету на відповідний рік передбачити видатки, 

пов’язані з виконанням програми. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

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

(О. Алекса). 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                   С. Моргунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Департамент освіти 

Перекрестенко Наталія Василівна 

Головний спеціаліст відділу виховання та позашкільної роботи                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 


