
                         П р о  

 е к т 
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
 

 

Від 18.11.2016 № 491             13 сесія 7 скликання 
     м. Вінниця                                                                               
                                           

 

Про хід виконання Програми 

«Вінниця – місто, дружнє до дітей»  

на період 2015-2020 роки  
 

 

З метою виконання основних завдань та досягнення цілей, визначених у 

Стратегії розвитку «Вінниця - 2020», у 2016 році продовжено роботу по 

реалізації програми «Вінниця – місто, дружнє до дітей» на період 2015-2020 

роки». Структурні підрозділи Вінницької міської ради працюють на виконання 

наступних завдань міської політики: максимальне сприяння збереженню 

здоров’я і фізичному розвитку дітей та підлітків, рівний доступ дітей до 

якісної освіти, повноцінне виховання моральних якостей, свідомої 

громадянської позиції та патріотизму, створення умов для творчої 

самореалізації, захист прав дітей та безпечне проживання у місті, забезпечення 

соціального захисту дітей, залучення їх до громадського життя міста. 

У місті проживає близько 70000 дітей, з яких у дошкільних навчальних 

закладах виховується майже 18000 дітей, у загальноосвітніх навчальних 

закладах – понад 38000 дітей, у позашкільних навчальних закладах освіти, 

культури та спорту – близько 15000 дітей. 

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. Окрім того, при 

Вінницькому міському голові успішно функціонує Вінницька молодіжна рада, 

до складу якої входять представники органів студентського самоврядування, 

молодіжних громадських організацій міста, професійних спілок, молоді з 

обмеженими фізичними можливостями. 

За результатами міського конкурсу з надання грантів на реалізацію 

локальних проектів та ініціатив, спрямованих на соціальний розвиток та 

самореалізацію дітей у місті, захист їх прав триває робота по впровадженню  

проектів громадських організацій. У 2016 році конкурсна комісія обрала 18 

кращих проектів для реалізації в поточному році, з них 9 проектів спрямовані 

на роботу з дітьми та молоддю. Серед них: «Програма безпечної поведінки 

дітей та підлітків у місті», «Батьківство в радість. Допоможемо дітям-

переселенцям», «Соціально-психологічна адаптація дітей з порушеннями 

 



нервової системи та психічними розладами, які позбавлені батьківського 

піклування» та інші. 
Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади міста забезпечені 

медичними працівниками. В навчальних закладах облаштовано та 

укомплектовано сучасні медичні блоки. Діти всіх вікових категорій 

забезпечені якісними медичними послугами. Для здійснення якісного 

харчування дітей в навчальних закладах створені необхідні умови: наявні 

харчоблоки, які обладнані плитами, духовими шафами, гарячою та холодною 

проточною водою, необхідним кухонним інвентарем, холодильниками тощо. 

Проводиться робота по оновленню технологічного обладнання. 

Влітку 2016 року забезпечено відпочинок та оздоровлення 9922 дітей 

міста Вінниці. 5000 учнів загальноосвітніх та вихованців позашкільних 

навчальних закладів відпочили в 29-ти пришкільних таборах з денним 

перебуванням дітей. 

Для задоволення потреб населення міста Вінниця в отриманні якісної 

освіти виконавчими органами міської ради вирішується завдання щодо 

розвитку та збереження мережі дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладів незалежно від підпорядкування типів та форм власності.  

З метою створення умов для інтелектуального самовдосконалення дітей та 

молоді, творчого розвитку особистості для дітей та учнівської молоді 

упродовж навчального року проведено низку творчих конкурсів, фестивалів. 

Щорічно проводиться міська спартакіада школярів, рамках якої діти та 

учнівська молодь беруть участь у 17 спортивних змаганнях з різних видів 

спорту. 

На постійному контролі у структурних підрозділів міської ради 

перебуває питання попередження насильства в сім’ї та своєчасного захисту 

дітей від всіх форм насильства. Станом на 01.10.2016 року на обліку Служби 

у справах дітей міської ради перебуває 7 дітей, які потерпіли від насильства у 

сім’ї. У закладах системи позашкільної та загальної середньої освіти 

проведено низку профілактичних заходів. Для батьківської громадськості 

організовано батьківські лекторії. Актуальні питання виносяться на розгляд 

Рад профілактики правопорушень, які створені і функціонують у кожному 

загальноосвітньому навчальному закладі міста. Активною просвітницькою 

діяльністю щодо попередження насильства в учнівському середовищі 

займаються шкільні омбудсмени. Продовжується впровадження технології 

«Медіація однолітків», яка забезпечує функціонування «Шкільних служб 

розв’язання конфліктів», створених на базі кожного загальноосвітнього 

закладу міста. У закладах освіти проведено зустрічі дитячих колективів 8-11 

класів та батьківської громадськості з працівниками правоохоронних органів 

на теми: «Кримінальна відповідальність за скоєння насильства в сім’ї по 

відношенню до дітей», «Відповідальність за жорстоке поводження з 

однолітками». Вінницьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді протягом року проведено 26 заходів щодо профілактики насильства 

у родині, психологічні тренінги та бесіди. Поширення правових знань 

працівниками Служби у справах дітей здійснюється під час організації та 

проведення семінарів, нарад, круглих столів, тренінгів. 



Спільно з правоохоронними органами та громадськими організаціями 

проводиться просвітницька робота щодо профілактики вживання 

наркотичних, психотропних речовин. Використовуються такі форми роботи, 

як: «Години психолога», тренінгові заняття, семінари за програмою 

«Сприяння просвітницькій роботі «рівний - рівному» серед молоді України 

щодо здорового способу життя». Робота з учнями початкової та середньої 

школи здійснюється за програмами «Корисні звички» та «Цікаво про 

корисне». Службою у справах дітей продовжено роботу над проектом з 

попередження та запобігання дитячому алкоголізму та наркоманії, в рамках 

якого на базі стаціонарного відділення Вінницького обласного наркологічного 

диспансеру «Соціотерапія» проведено теоретико-практичні заняття з дітьми. 

Всього протягом 2016 року до проекту задіяно 397 учнів загальноосвітніх шкіл 

та професійно-технічних навчальних закладів міста. 

Міські дитячі омбудсмени щомісяця беруть участь у проведенні 

спільних рейдів зі спеціалістами Вінницького міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, співробітниками Вінницького міського 

відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій 

області та представниками Ради підприємців при міському голові з метою 

контролю за дотриманням законодавства щодо заборони продажу тютюнових 

виробів та алкоголю неповнолітнім. 

 В закладах міста створено умови для забезпечення фізичного розвитку, 

збереження і відновлення здоров’я дітей. У 2016 році проведено низку міських 

заходів, спрямованих на утвердження здорового способу життя: тижневик 

здорового способу життя, міський фестиваль-конкурс «Молодь обирає 

здоров’я!», міський конкурс малюнку на асфальті «Скажемо СНІДу – НІ!» в 

рамках загальноміської інформаційно-просвітницької акції до Дня пам’яті 

померлих від СНІДу. 

У місті проводиться системна робота по захисту законних прав та 

інтересів дітей міста, в т.ч. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. На обліку у Службі у справах дітей міської ради перебуває 283 

дитини-сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування, при чому 240 

дітей (85%) перебуває у сімейних формах виховання (192 – під опікою 

громадян, 48 – у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу). З 

метою захисту законних прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, протягом 9 місяців 2016 року здійснювались заходи 

щодо своєчасного виявлення дітей, які залишилися без батьківського 

піклування, та надання їм відповідного статусу: надано статус 26 дітям; 

передано під опіку 14 дітей; усиновлено 6 дітей, з них 4 дітей - громадянами 

України та 2 -  іноземцями. 

У м. Вінниці станом на 01.10.2016 р. функціонує 19 прийомних сімей, в 

яких виховується 21 дитина-сирота та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та 3 особи з числа дітей-сиріт. 

Постійно проводиться роз’яснювальна робота щодо можливості 

влаштування дітей до сімейних форм виховання. Громадянам та сім’ям, які 

бажають усиновити або взяти на утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, надається всебічна допомога у 

підготовці необхідних документів, підборі дітей для встановлення контакту. 



За сприяння Вінницької міської ради громадською організацією 

«Вінницька асоціація медиків» реалізується проект «Батьківство в радість». У 

рамках проекту проведено круглий стіл, 64 групових занять з батьками, 65 

занять групи самодопомоги, надано 917 індивідуальних консультації. 

У міському бюджеті на 2016 рік на виплату державної соціальної 

допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання 

соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за 

принципом «гроші ходять за дитиною» передбачено 1282,400 тис. грн. Станом 

на 01.10.2016 р. видатки профінансовані в сумі 797,464 тис. грн., 

заборгованість по даному виду допомоги відсутня. 

На обліку в управліннях соціального захисту населення перебуває 145 

одержувачів допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. 

Здійснено фінансування допомоги на суму 4054,570 тис. грн., заборгованість 

по даному виду допомоги відсутня. 

На виконання розпорядження міського голови від 25.03.2008р. № 38-р. 

за дітьми у складних життєвих обставинах, закріплено керівників виконавчих 

органів міської ради щодо надання необхідної допомоги у вирішенні 

різноманітних проблем сім’ї з урахуванням індивідуальних потреб кожної 

дитини та можливостей департаментів та відділів. 

Належна увага приділяється дітям з особливими потребами. Для дітей з 

ранніми проявами туберкульозної інфекції, малими та затухаючими формами 

туберкульозу у місті працюють санаторні дошкільні навчальні заклади №21, 

35, 37, 67. Діти з вадами зору, які виховуються у спеціалізованому 

дошкільному навчальному №28 та в спеціальних групах ДНЗ №60, 13, 71, 

отримують належну допомогу фахівців. Створено новий сучасний кабінет 

зору в ДНЗ №60.  

У дошкільних навчальних закладах комбінованого типу поряд з групами 

загального розвитку функціонують групи для дітей з вадами мовлення, 

опорно-рухового апарату, захворюванням серцево-судинної системи, 

шлунково-кишкового тракту. 

На базі дошкільного навчального закладу №24 функціонує Центр 

реабілітації для дітей з ДЦП, в якому перебувають 42 дитини. 

В закладах освіти міста триває робота по створенню належних умов для 

безперешкодного доступу дітей з обмеженими фізичними можливостями до 

будівель і приміщень закладів усіх типів. 12 загальноосвітніх навчальних 

закладів (ЗШ №№4, 6, 7, 9, 11, 18, 22, 25, 33, 36, «АІСТ», НВК Святого 

Миколая),  8 дошкільних навчальних закладів (ДНЗ № 3, 5, 7, 11, 19, 24, 

«АІСТ», НВК Святого Миколая) та 1 позашкільний навчальний заклад (Палац 

дітей та юнацтва) облаштовані пандусами. 

У загальноосвітніх навчальних закладах №4, 6 та 33 для вищезазначеної 

категорії учнів в наявності адаптовані класні кімнати на І поверсі та спеціальні 

санвузли.  

У школі-гімназії №6 та школі №33 функціонують ліфти (зі шрифтом 

Брайля), якими користуються діти з вадами опорно-рухового апарату. В НВК: 

ЗШ І-ІІІ ступенів – гімназії  №6 для релаксації дітей з особливими освітніми 

потребами використовується спеціально обладнана кімната розвантаження 



(сенсорна кімната), яка складається з двох функціональних зон: навчальної та 

сенсорної, тобто зони психологічного відпочинку. 

З 1 листопада 2016 року відкрито 3 інклюзивні групи в дошкільних 

навчальних закладах №№ 7, 23 та 46 для дітей з синдромом Дауна, ДЦП та 

порушенням спектру аутизму, в яких додатково працюють асистенти 

вихователів. 

Проводиться робота по розвитку інфраструктури міста, комфортної для 

дітей та сімей. У багатьох закладах ресторанного господарства міста 

передбачено проведення різноманітних дитячих свят та затверджено дитячі 

меню. 25 об’єктів ресторанного господарства та торгівельні центри міста  

обладнанні спеціальними дитячими кімнатами, 9 мають дитячі майданчики.  

З метою комфортного перебування відвідувачів з дітьми, в приміщеннях 

«Прозорих офісів» міської ради створено спеціалізовані дитячі кімнати 

«Смайлик», де діти віком до 7 років мають змогу цікаво провести дозвілля під 

керівництвом педагогів. 

У складі елементів у зонах відпочинку біля води та у парках влаштовані 

спортивні майданчики. У ЦПКіВ ім. М. Горького облаштовані «галявина 

казок» та ігровий дитячий майданчик. 

У належному стані перебувають спортивні бази. У 2016 році здійснено 

значний обсяг робіт по реконструкції і ремонту дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл.  

У поточному році Департаментом міського господарства виконані 

роботи по будівництву 7-ми багатофункціональних дитячих та спортивних 

майданчиків, 13-ти дитячих та спортивних майданчиків на прибудинкових 

територіях та територіях міста. Також влаштовано поле зі штучним покриттям 

для ігрових видів спорту по вул. Малиновського, 7 (на території Гуманітарної 

гімназії №1) та спортивний майданчик зі штучним покриттям для ігрових 

видів спорту по вул. М. Шимка, 3 (на території ЗШ І-ІІІ ступенів №12) в рамках 

реалізації проекту  Бюджету громадських ініціатив. Влітку 2016 року за кошти 

інвестора на території загальноосвітньої школи №10 побудовано спортивне 

ядро із штучним покриттям. 

Зважаючи на вищевикладене, керуючись статтею 21, статтею 22 Закону 

України «Про освіту», пунктом 22 частини 1 статті 26 та частиною 1 статті 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Інформацію в.о. директора Департаменту освіти «Про хід виконання 

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 

2016 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                                                                                  

 

 

 

 

 
 

 


