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1. ВСТУП 
 

"Нічого для молоді – без молоді!" - саме таким девізом 
керується Новоукраїнська міська рада у роботі з дітьми та 
молоддю Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної 
громади, що є відгуком на започатковану Дитячим фондом 
ООН (ЮНІСЕФ) всесвітню ініціативу "Громада, дружня до 
дітей та молоді". 

Створення безпечного середовища в громаді для дітей 
та молоді, врахування запитів та інтересів в усіх сферах 
життєдіяльності, доступу до якісної освіти та сфери послуг 

дітей з особливими потребами, соціального захисту прав і інтересів дітей, що 
опинилися в складних життєвих обставинах є пріоритетними напрямами 
розвитку Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади. Саме 
тому в Стратегії розвитку Новоукраїнського ОТГ на 2017-2027 роки їх було 
враховано. 

На нашу думку, впровадження ефективної дитячої та молодіжної політики  
на рівні Новоукраїнської ОТГ можливе лише за умови об’єднання зусиль і 
координації діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, структурних підрозділів, громадських організацій та 
молодіжного представництва. З метою більш ефективної діяльності у 
розв’язанні проблем та системністю роботи відділів та секторів Новоукраїнської 
міської ради, які працюють з дітьми, молоддю та сім’ями, розроблено та 
затверджено комплексну цільову програму "Сім’я та молодь" на 2018-2022 рр., 
Міську цільову програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді 
на 2018-2020 роки, Програму розвитку фізичної культури і спорту 
Новоукраїнської об’єднаної територіальної громади на 2017-2021 роки, 
Програму розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти на 
2018-2021 роки з відповідним фінансовим забезпеченням. 

Зміст цих програм ґрунтується на принципах  заборони дискримінації всіх 
без винятку дітей та молоді, гарантії дотримання прав незалежно від їх статті, 
мови, переконань, національного, етнічного, соціального та сімейного 
походження і положення чи стану здоров′я, принципах активної участі дітей та 
молоді у житті міста як рівноправних громадян, забезпечення права дітей та 
молоді вільно висловлювати свої погляди і бути вислуханим з усіх питань і на 
всіх рівнях.  

З метою об′єктивного висвітлення проблем та шляхів їх вирішення 
протягом травня – червня 2018 року представниками парламенту дітей та 
молоді було здійснено опитування 1050 дітей та їх батьків, педагогів 8 закладів 
освіти, результати яких враховано при написанні аналітичного звіту. Крім того 
враховано статистичні та адміністративні данні, які надані відділом статистики 
у Новоукраїнському районі, відділенням дитячої консультації комунального 
некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги", 
відділами освіти, культури та туризму, секторами у справах фізичної культури і 
спорту, сім’ї та молоді, службою у справах дітей, центром соціальних служб для 
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сім’ї, дітей та молоді, фінансовим управлінням виконавчого комітету 
Новоукраїнської міської ради. 

Новоукраїнська ОТГ прагне вже сьогодні  надавати дітям оптимальні 
умови для щасливого дитинства, бо діти та молодь - це успішне майбутнє нашої 
громади. Приєднання до глобальної ініціативи "Громада, дружня до дітей та 
молоді" відкриє нові можливості та дозволить реалізувати ще більше соціальних 
проектів та ініціатив в громаді. 

 
2. ОПИС ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ ЩОДО НЕРІВНОСТІ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ПІДХОДУ, ЩО БАЗУЄТЬСЯ НА ПРАВАХ ДИТИНИ 
 

За результатами  моніторингу думок дітей та молоді громади, аналізу 
діяльності відділів виконавчого комітету Новоукраїнська об’єднана 
територіальна громада визначила перелік основних проблем щодо нерівності з 
використанням підходу, що базується на правах дитини. А саме, проблемою 
прав на визнання повагу та справедливе ставлення є невідповідність 
інфраструктури громади до умов життя дітей  та молоді з особливими 
потребами. 

Наступна проблема, яка пов’язана з правом на безпеку дітей та молоді – це 
відсутність якісного водопостачання в заклади громади, відповідної спеціальної 
охорони  навчальних закладів та пожежної сигналізації.  

Реалізація права на дитинство можлива при 
вирішенні проблеми створення на території 
громади парків дозвілля та відпочинку, центрів 
самореалізації дітей та молоді та відповідних 
санітарно-гігієнічних умов в даних зонах.  

Основними причинами виникнення 
вищеназваних проблем є те, що протягом 
багатьох років, до початку децентралізації в 
державі і створення ОТГ, органами управління 
не робився ситуативний аналіз по даних питаннях, діяльність велася на засадах 
застарілого радянського суспільства без участі дітей та молоді в житті громади.   

Новоукраїнська ОТГ має надію, що в неї є всі можливості, враховуючи 
допомогу ресурсами та інтелектуальними продуктами  розв′язати вищеназвані 
проблеми шляхом залучення громадян до активної діяльності та підтримання 
ініціативи ЮНІСЕФ. 

 
3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НОВОУКРАЇНСЬКУ МІСЬКУ ОБ’ЄДНАНУ 

ТЕРИТОРІАЛЬНУ ГРОМАДУ 
 

3.1. Географічне розташування 
Новоукраїнська міська ОТГ розташована в центральній частині 

Кіровоградської області, місцевість ОТГ являє собою степову горбкувату 
рівнину, розчленовану річками  та балками. Без лісових ділянок та можливих 
зон підтоплення 

Територія об’єднаної громади займає площу близько 62,817 кв. км. 
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Гідрографічна сітка громади представлена річками: Чорний Ташлик, 
Плетений Ташлик, Помічна, Грузька з каскадом штучних водойм. 

На території громади розташовані населені пункти: місто Новоукраїнка, 
села Звірівка, Новоолександрівка, Яблунівка, Кам’яний Міст, село Мар’янопіль, 
Арепівка, Воронівка, Єгорівка, Сотницька Балка, Схід, Улянівка. 

Клімат ОТГ континентальний, помірний, теплий. Середньорічна 
температура повітря 7 – 80С. Зима малосніжна, м’яка з частими відлигами. 
Середньомісячна температура найхолоднішого періоду зими (січень-лютий) по 
ОТГ складає -5,4 – -6,10. 

Географічне розташування громади та кліматичні умови дають можливість 
створювати для дітей та молоді в різні пори року центри відпочинку та 
розвитку, залучати до активної співпраці по даному питанню з владою та 
дорослою громадськістю. 

 
3.2. Демографічна ситуація  
Чисельність наявного населення  Новоукраїнської ОТГ у 2017 році 

складало – 19371 (що на 146 осіб більше ніж у минулому році), в  тому числі 
17050 осіб міського(на 1 особу більше ніж в минулому році) та 2321 осіб 
сільського населення (на 247 осіб більше ніж в минулому році) (рис.1). 
Збільшення чисельності населення відбулося за рахунок народжуваності. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Співвідношення вікових категорій за 2 роки, (осіб) 
 

Згідно статистичних даних станом на 1 січня 2017 року на території 
громади проживало 5022  дітей та молоді до 24 років (у 2016 році – 4984), що 
складає  26% від загальної кількості населення (рис.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2 Співвідношення дітей, молоді та дорослого населення, (осіб) 
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Співвідношення дітей, молоді та дорослих складає 26%. Відповідно зростає 
чисельність дітей та молоді, що є стимулом для розвитку та успішному 
майбутньому місцевої громади.  

У 2016 році щільність населення – 55,3 ос/км². У  громаді народилося 226 
дитини, померло 419 осіб.  У 2017 році щільність населення – 55,7 ос/км². 
Народилося 232 дитини, померло 389 осіб. 

У 2016 році в громаді  чоловіків – 8758 осіб, 10467 жінок. У 2017 році 
чоловіків – 8830 осіб , 10541 жінок (рис.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3 Співвідношення чоловіків та жінок, (осіб) 
 

Динаміка показує збільшення чоловіків та жінок, що стимулює до 
діяльності  по напрямку гендерної рівності. Жінки кількісно переважають 
чисельність чоловіків, що дає можливість активізувати жіноче лідерство та 
залучати їх разом із чоловіками до активної діяльності громади.  

У 2016 році  прибулих  осіб  – 874, вибулих – 752. Прибулих за 2017 рік – 
415, вибулих – 200. Позитивним є те, що зростає кількість прибулих людей до 
громади, що  показує про позитивний імідж ОТГ. 

Відповідно статистичних даних можемо зробити висновок, що населення 
Новоукраїнської громади має позитивну тенденцію до зростання своєї 
чисельності за рахунок народжуваності. Збільшення проявляється в сільській 
місцевості. 

Великий відсоток дітей та молоді націлює, що напрями діяльності ОТГ в 
цьому питанню є пріоритетними і ініціатива ЮНІСЕФ повністю 
підтверджується в дружньому ставленні до дітей та молоді та є перспективи 
розвитку з даного питання.  

 
3.3. Ринок праці  
За даними статистик у 2018 році працюючого населення 4709 осіб: у 

сільському господарстві зайнято 951 особа; у промисловості – 535 осіб; фізичні 
особи підприємці – 704; наймана праця – 306 осіб; громадські організації – 23 
особи, державні структури – 345 осіб, комунальні – 79 осіб, організації, 
установи – 1448 осіб; виробнича сфера та інші – 318 осіб. Всього – 4709 осіб.  

Працездатне населення 10424 особи. Безробітні – 481 особа. Пенсіонери – 
5848 осіб (рис.4).  
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Рис.4 Співвідношення працюючого та непрацездатного населення, осіб 

 
На базі Новоукраїнського ЖКП щомісяця працюють безробітні, що 

перебувають на обліку в районному центрі зайнятості та отримують зарплату з 
бюджету Новоукраїнської міської ради за договором. 

У закладах освіти працює 38 молодих спеціалістів, це 16,5% від загальної 
кількості педагогів. Щороку, у серпні перед початком нового навчального року, 
до закладів освіти працевлаштовуються молоді спеціалісти: у 2016 році - 3, у 
2017 році – 4, у 2018 році – 5. Традиційно для молодих спеціалістів проходить 
конкурс "Шанс", учасники нагороджуються  подарунками.  

З метою підтримки молодих вчителів, рішенням міської ради, встановлено 
10% надбавки до посадового окладу. 

 
3.4. Динаміка та особливості соціально-економічного розвитку  
Станом на 01.01.2018 року на території громади нараховується 946 

підприємств малого бізнесу,  у 2016 році – 924 підприємства, з яких малого 
підприємництва –  47 од., з них 899 од. – мікропідприємства. Чисельність 
фізичних осіб-підприємців становить 704 особи, в 2016 році – 732 особи.  

Найбільші землекористувачі – сільськогосподарські підприємства: СТОВ 
"Степ-Агро", ТОВ "Зерновик", СТОВ "Росія", ТОВ "Нива-Н", ТОВ 
"Новоукраїнське", ТОВ "Воронівське", ПАФ "Зірка", ФГ "Землероб".  

За 2016 рік вироблено 142,4 млн. грн. валової продукції сільського 
господарства, в тому числі продукції рослинництва на суму 135,9 млн. грн. та 
продукції тваринництва – 6,5 млн. грн.  За 2017 рік вироблено 99,1 млн. грн. в 
тому числі продукції рослинництва на суму 93,7 млн. грн. та продукції 
тваринництва –5,4 млн. грн. 

Промислові підприємства Новоукраїнської міської об’єднаної 
територіальної громади: в тому числі переробна промисловість - філія 
ПАТ"Державна продовольчо-зернова корпорація України" Новоукраїнський 
комбінат хлібопродуктів", ТОВ "Абсолют Д", СТОВ "Степ-Агро" та добувна 
промисловість: ТОВ "Єврощебінь", ТОВ "Горіховський кар’єр", ПП 
"Новоукраїнський гранітний кар’єр", ТОВ "Бантишівський щебінь", ПАТ 
"Капустянський граніт", ПАТ "Новоукраїнський кар’єр". У 2016 році 
промисловими підприємствами було реалізовано промислової продукції у 
відпускних цінах на суму 213,7 млн.грн., за 2017 рік реалізовано – 297,9 
млн.грн. 

Торговельне обслуговування населення громади забезпечують 184  
магазинів, 73 тимчасових павільйони, 6 супермаркетів, 1 ринок з продажу 

481

1024

5848

Працездатне населення

Безробітні

Пенсіонери
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продовольчих та непродовольчих товарів, 11 аптек та аптечних пунктів, 3 
АЗС/АГЗП, 5 вугільних складів. Мережа закладів ресторанного господарства 
становить 16 одиниць. Побутові послуги населенню надають 42 заклади 
побутового обслуговування. 

У 2016 році було освоєно 
капітальних інвестицій близько 200 млн. 
грн., у 2017 році близько 150 млн. грн. 
Обсяг прямих іноземних інвестицій у 
2016 році склав 754,6 тис. дол. США, у 
2017 році – 773,2 тис. дол. США.  
Інвестиції були направлені на 
освітлення вулиць громади, побудову 
дитячих та спортивних майданчиків для 
дітей та молоді різних вікових 
категорій, створення тротуарів для безпечного пересування вулицями, 
проведення заохочувальних заходів для активізації молоді до участі у житті 
ОТГ.   

Також у 2018 році планується ПАТ "Капустянський граніт" відкрити 
кам'яно-переробний комплекс потужністю 60 тис. кв. м/рік в с. Кам'яний Міст, 
збудувати дільницю по прийманню, очищенню, сушці та зберіганню зерна на 
території фермерського господарства "Землероб" в с. Воронівка, овочесховище 
ТОВ "Зерновик", наземні фотоелектричні сонячні електростанції ТОВ "Санвін 
14" та ТОВ "Інкоменерго". 

Депутати обласної ради, керівники фермерських господарств та приватні 
підприємці підтримують проведення різнопланових культурних та спортивних 
заходів у громаді. 

За фінансової підтримки  бувших випускників школи, а сьогодні соціально-
відповідальних підприємців, у 2017 році було встановлено енергозберігаючі 
вікна в спортивній залі філії "Загальноосвітня школа №3" на суму 58,1 тис.грн. 

Приватний спортивно - розважальний центр для дітей "Moby Hobby" є 
постійним організатором проведення благодійних заходів. Цьогоріч, до Дня 
села, для 30 самих найменших мешканців сіл Звірівка та Новоолександрівка 
центром організовано безкоштовні розваги на всіх атракціонах, куштування 
солодкої вати, морозива, соків. 

Вже другий рік поспіль, до Дня громади, за підтримки міського голови, 
спортивно - розважальний центр для дітей "Moby Hobby" проводить конкурс 
дитячих малюнків. Визначаються переможці, які нагороджуються цінними 
подарунками. 

Відповідно вищевказаної інформації можемо зробити висновок, що 
великий відсоток мешканців громади  - це працююче населення. Дані 
підприємства дають можливість створювати нові робочі місця, що є позитивною 
тенденцією розвитку громади. Створення робочих місць впливає на збільшення 
молодих людей, які будуть працювати, створювати сім′ї. Збільшиться кількість 
молодих сімей з дітьми, що дасть поштовх створювати зони дозвілля та центри 
відпочинку в громаді і зацікавленість цих сімей залишатися в даному ОТГ і 
приймати активну участь в його житті. 
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Вищевказані підприємства, працюючі і ті, які будуть створюватись, внесуть 
податки до місцевого бюджету, що значно покращить умови проживання та  
дозвілля дітей і молоді, що стане позитивною тенденцію зростання 
матеріального благополуччя мешканців ОТГ. 

 
3.5. Фінансово-бюджетна ситуація за останні 2017-2018 роки 
Видатки на фінансування місцевих програм за рахунок коштів 

Новоукраїнського міського бюджету  у 2018 році становлять 29 млн. грн. Із них 
на програми, які піклуються про інтереси дітей та молоді 11 млн. грн., що 
складає 38% від загального міського бюджету.  

На реалізацію державної політики у 
сфері фізичної культури і спорту за 2017 
рік витрачено майже 1,7 млн. грн. На 2018 
рік передбачено 2,8 млн. грн. та додатково 
планується передбачити кошти на 
реалізацію проектів (встановлення 
спортивних майданчиків із синтетичним 
покриттям біля ЗШ № 4 та НВК № 8, який 
є опорним закладом). 

Видатки на галузь "Освіта" у 2017 
році склали 68,7 млн. грн., на 2018 рік у бюджеті передбачено 84,0 млн. грн.  

Видатки на галузь "Культура" у 2017 році становлять 7,4 млн. грн., на 2018 
рік у бюджеті передбачено 7,5 млн. грн.  

Медична субвенція з районного міському бюджету у 2017 році  – 14,9 млн. 
грн., на 2018 рік передбачено 14,5 млн. грн. 

У 2017 році центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
профінансовано на суму 306,0 тис. грн., на 2018 рік передбачено 449,3 тис. грн.   

Протягом 2017 року  в фонди бібліотек громади надійшло всього - 1552 
прим. на  суму  81330 грн., в т.ч. на сільські та міські філії  центральної 
бібліотеки – 639 прим. на  суму 35114  грн.   До центральної бібліотеки –  639 
прим. на  суму 31847 грн., дитяча філія центральної бібліотеки – 274 прим. на 
суму 14369 грн. 

За  кошти міського бюджету придбано 369 прим. на суму 18505 грн., в т.ч. 
на сільські та міські бібліотеки - філії  227 прим. на суму 11408 грн. ЦБ – 54 
прим. на суму 3532 грн., дитяча філія – 88 прим. на 3565 грн. 

Передплата 2017 рік – на 2017 рік бібліотекам ОТГ передплачено 146 прим. 
на 24502 грн., в т.ч. на с/бібліотеки – 87 прим. на 6898 грн. 

Протягом І півріччя 2018 року в фонди бібліотек Новоукраїнської ОТГ 
надійшло 644  примірників книг  на суму 44458 грн., в т.ч. в сільські філії – 272 
прим. на суму – 17711 грн. 

За кошти місцевого бюджету придбано 180 прим. на суму 8278 грн., в т.ч. в 
сільські філії – 88 прим. на суму – 4033 грн. 

На ІІ півріччя 2018 року для бібліотек ОТГ зроблено передплату на 130 
видань на суму 13389 грн., в т.ч. на сільські та міські філії  77 видань на суму 
6265 грн.  
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Щороку збільшується кількість видатків з міського бюджету для створення 
оптимальних умов життя дітей та молоді в громаді.  

 
3.6. Наявна інфраструктура  
Новоукраїнська ОТГ має розвинуту інфраструктуру для дітей та молоді: 

Професійно-технічне училище № 40, 4 заклади загальної середньої освіти, 4 
заклади дошкільної освіти, 4 заклади позашкільної освіти. 

Усього на території громади функціонує 4 
заклади загальної середньої освіти, із них 2 
опорних, в яких навчається 1934 учня (у 
2016/2017 навчальному році – 1942 учня). 
Загальною середньою освітою 100% охоплено 
дітей шкільного віку.  

З 1 вересня 2017 року у старшій школі 
впроваджено профільне навчання (математичний, 
українська філологія, історичний, біолого-хімічний, біолого-фізичний, 
інформаційно-технологічний профілі). 

Функціонують 4 позашкільні заклади: дитячо-юнацька спортивна школа, 
дитяча музична школа, центр дитячо-юнацької творчості "ЗОРІТ", міжшкільний 
навчально-виробничий комбінат (Табл.1).  

Таблиця 1 
Охоплення дітей позашкільною освітою 

№ 
з/п 

Назва закладу Кількість 
вихованців 

% охоплення від 
загальної кількості 

дітей шкільного віку 
1 Центр дитячо-юнацької 

творчості "ЗОРІТ" 1352 70% 

2 Дитячо-юнацька спортивна 
школа 354 18% 

3 Дитяча музична школа 216 11% 
4 Клуби 209 11% 
5 Міжшкільний навчально-

виробничий комбінат 261 13% 

 
Проблемою залишається охоплення дітей сільської місцевості 

позашкільною освітою. Із 1352 вихованців ЦДЮТ лише 15 дітей – учні 
сільської школи, які підвозяться до закладу шкільним автобусом. І Якщо 
охоплення дітей позашкільною освітою в місті складає 70%, то в сільській 
місцевості лише 16%. 

Забезпечено 100% підвезення 15 дітей 
дошкільного віку та 200 дітей шкільного віку, 
які проживають за межею пішохідної 
доступності від навчального закладу (більше 3 
км.) трьома шкільними автобусами, що стоять 
на балансі відділу освіти та 2 орендованими.   

Станом на 1 червня 2018 року дошкільні 
освітні заклади відвідує 705 дітей, що 
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становить 97 % охоплення дітей від 2-х до 6-ти років дошкільною освітою (у 
2017 році – 683 дитини – 95%). Разом з тим залишається проблемою 
перевантаження ЗДО - на 100 місць – 126 дітей. Частковим вирішенням даної 
проблеми є відкриття, після завершення реконструкції, ЗДО "Зернятко", який 
розрахований на 110 місць.  

Заклади культури: всього – 13, з них: 
дитяча музична школа, будинки культури 
– 4 (один центральний та три філії), 
бібліотеки – 8 (центральна бібліотека та 7 
бібліотек – філій).   

В ДМШ навчаються 216 дітей, в 
клубних формуваннях займаються 209 
дітей, в тому числі 86 з сільської 
місцевості та бібліотечними послугами 
користуються 2987 дітей, в тому числі 

197 з сільської місцевості. 
Налічується 15 спортивних майданчиків, 1 тенісний корт, 5 футбольних 

полів, (більш детально табл.1 Додаток 3) 9 спортивних залів (більш детально 
табл.2 Додаток 3) та 8 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять, 11 
дитячих майданчиків  

Також діють заклади охорони здоров’я: центральна районна лікарня, 
комунальний заклад "Новоукраїнський районний центр первинної медико-
санітарної допомоги", чотири фельдшерсько-акушерських пункти та 2 лікарські 
амбулаторії.   

Отже, наявна 
інфраструктура має всі 
ресурси для позитивного 
розвитку ОТГ в дружньому 
відношенні до дітей та молоді. 
Створені та задіяні заклади 
надають підтримку та 
розвиток даним віковим 
категоріям, але разом з тим є 
проблеми, які потребують вирішення.  

 
4. СТАНОВИЩЕ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ В ГРОМАДІ 

 
4.1. Право на визнання, повагу та справедливе ставлення 
 

Цільові програми щодо підтримки дітей та молоді 
З метою ефективної діяльності, визначення пріоритетів у розв’язанні 

проблем та структурованістю роботи відділів та секторів Новоукраїнської 
міської ради, які працюють з дітьми, молоддю та сім’ями, розроблено та 
затверджено комплексну цільову програму "Сім’я та молодь" на 2018-2022 рр., 
Міську цільову програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді 
на 2018-2020 роки, Програму розвитку фізичної культури і спорту 
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Новоукраїнської об’єднаної територіальної громади на 2017-2021 роки,  
Програма розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти на 
2018-2021 роки з відповідним фінансовим забезпеченням.  

Отже, в ОТГ створені програми для всебічного розвитку та відпочинку 
дітей та молоді, які допоможуть впровадженню ініціативи "ГДДМ" ЮНІСЕФ. 
 

Становище сімей з дітьми 
Службою у справах дітей міськвиконкому проводиться робота щодо 

підтримки соціально - незахищених дітей та сімей, що опинились в складних 
життєвих обставинах. На первинному обліку служби перебуває 74 дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають та виховуються 
під опікою, піклуванням, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, 
усиновлені; 15 статусних дітей, що прибули з інших територій та проживають 
на території громади, а також, 40 дітей, які перебувають у складних життєвих 
обставинах. В школах громади навчається 50 дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування. 

На обліку у центрі соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 
виконавчого комітету перебуває 63 
сім’ї, де виховується 134 дитини, які 
опинились у складних життєвих 
обставинах.  

У 2017 році жодних випадків 
насильства відносно дітей в сім’ї 
виявлено не було. Однак, протягом 2018 
року зафіксовано 4 таких випадки. 

Фактів насильства в закладах освіти протягом вказаного періоду не було. 
 Проблема відсутності  рівного соціального супроводу дітей та молоді 

соціальними працівниками, практичними психологами та соціальними 
педагогами на території громади у 4-х освітніх закладах є  причиною 
вищевказаних виявлених випадків. На території громади в закладах освіти 
працює 8 практичних психологів та 6 соціальних педагогів. Також у ході 
опитування 49% респондентів вказали на те, що мають можливість без відома 
батьків звернутися до фахівця (медичного, освітнього чи соціальної установи) 
або передзвонити на гарячу лінію, щоб обговорити свої проблеми. 

Протягом 2017 року проведено 57 
бесід з батьками та особами, що їх 
замінюють, щодо профілактики 
насильства в сім’ї, у І півріччі 2018 року 
проведено 25 таких бесід. 

 На обліку в центрі перебувають 
115 учасників АТО з сім’ями  та 16 
сімей внутрішньо переміщених осіб. 
Протягом 2017 року центром 
здійснювалася соціальна робота з 36 
сім’ями учасників АТО та з 15 сім'ями внутрішньо переміщених осіб. 
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Становище дітей та сімей з дітьми з обмеженими можливостями 
Станом на 16 червня 2018 року в 

Новоукраїнській об’єднаній 
територіальній громаді проживає 47 
дітей з особливими освітніми 
потребами, а саме: дошкільного віку 3 
дітей та шкільного віку 44 дитини. 

Діти дошкільного віку проживають 
в повних сімях, з хорошими 
матеріально-побутовими умовами. 
Батьки піклуються про розвиток, стан 
здоров'я та виховання дітей.   

Категорії сімей, в яких 
проживають діти з особливими освітніми потребами шкільного віку: в повній 
сім'ї – 19 дітей, в не повній сім'ї – 10дітей, в багатодітній сім'ї – 9 дітей. 

Є діти, які знаходіться під опікою: 3 дітей під опікою бабусі пенсійного 
віку та  1 дитина під опікою бабусі та дідуся. 

Умови, в яких виховуються діти з особливими освітніми потребами 
шкільного віку, належні. Відносини між членами сім'ї мають позитивний 
характер. Батьки піклуються про розвиток, стан здоров'я та виховання своїх 
дітей. 

  17 дітей з особливими освітніми потребами мають посвідченя 
інвалідності. 

В Новоукраїнських ЗШ І-ІІІ ст. №4 та №6, 
філії "Загальноосвітня школа №1", 
дошкільному навчальному закладі №5 
"Берізка" створено сенсорні кімнати.  

У 2017 році на інклюзивній формі 
навчання навчалося 15 учнів та 1 в закладі 
дошкільної освіти. 

У 2018/2019 навчальному році буде 
організоване інклюзивне навчання для 17 учнів 
та 2 дошкільнят. 

З 1 січня 2017 року додатково введено штатну одиницю асистента 
вихователя в Новоукраїнському комунальному дошкільному навчальному 
закладі №5 "Берізка".  

У 2018/2019 навчальному році в закладах освіти на інклюзивній формі 
будуть навчатися 17 учнів та 3 вихованців закладів дошкільної освіти. 

Практичними психологами та соціальними педагогами здійснюється 
психолого-педагогічне супроводження дітей з особливими освітніми потребами. 
Для кожної дитини, яка потребує сторонннього догляду, вводиться посада 
асистента вчителя. Особистісно орієнтоване спрямування навчально-виховного 
процесу забезпечує 11 асистентів вчителя та 1 асистент вихователя. 

Але, під час аналізу ситуації з даного питання виявлено, що у батьків дітей 
з особливими потребами відсутнє бажання працювати асистентом  дитини в 
інклюзивних класах. 
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На базі Новоукраїнського комунальному дошкільному навчальному закладі 
№1 відкрито логопедичний пункт. 

Рішенням сесії Новоукраїнської міської ради від 16 листопада 2017 року  
№689 утворено комунальний заклад "Міський інклюзивно-ресурсний центр".  

Здійснюється підвезення 2 учениць з обмеженими фізичними 
можливостями, які пересуваються на візках, до Новоукраїнської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №4 спеціалізованим шкільним автобусом. В 
школі проведено реконструкцію пандусу відповідно до вимог ДБН. Разом з тим  
відсутній доступ для цих учениць до 2 та 3 поверхів. З метою вирішення цієї 
проблеми заплановано в 2019 році встановлення на сходах підйомника.  

Цьогоріч вперше 2 квітня у 
Новоукраїнці відбувся флеш-моб, 
присвячений Всесвітньому дню 
поширення інформації про проблеми 
аутизму, організований Парламентом 
дітей та молоді Новоукраїнскої ОТГ. У 
заході взяли участь більше 50 дітей та 
дорослих.  

Не дивлячись на постійну 
підтримку міської ради дітей з 

особливими освітніми потребами є проблеми, які потребують вирішення. Це 
відсутність спеціальних транспортних засобів  міжміського та внутрішнього  
перевезення дітей  та молоді з особливими потребами; відсутність  або 
невідповідність пандусів вимогам ДБН для забезпечення рівного доступу дітей з 
особливими потребами  до закладів загального користування, магазинів, 
супермаркетів, центрів надання послуг, державних установ; відсутність 
комфортних туалетів громадського користування для мам з немовлятами та 
дітей з особливими потребами. Як підтвердженням є те, що з частини опитаних 
батьків дітей до 5 років, жодні не вказали що, задоволені наявністю спеціально 
обладнаних місць для зміни підгузника (їх частка складає 0%).  
 

Консультативна допомога 
Одним із головних напрямків діяльності служби щодо попередження 

дитячої бездоглядності і безпритульності, недопущення скоєння правопорушень 
щодо дітей, профілактики негативних проявів у підлітковому середовищі є 
проведення профілактичних заходів, спрямованих на виявлення дітей, 
залишених без батьківського піклування, та які перебувають у складних 
життєвих обставинах, вжиття відповідних заходів відносно батьків, що 
допустили порушення законних прав та інтересів неповнолітніх та малолітніх 
осіб. 

Головною причиною проблем багатьох 
сімей щодо виховання та навчання дітей з 
особливими освітніми потребами є недостатня 
психолого-педагогічна компетентність батьків. 
Навіть за нинішнього розмаїття різних 
посібників з питань розвитку і виховання дітей з 
ООП розв’язати це питання досить непросто, 
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адже кожна сім'я потребує індивідуального підходу. Для розв’язання цієї 
проблеми надається консультативна допомога батькам дітей з ООП. 

Головними завданнями роботи консультативної допомоги є : 
- надання всебічної допомоги сім’ї у розвитку, вихованні та навчанні дітей 

відповідно до їхніх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та 
фізичних особливостей; 

- сприяння соціалізації дітей, які навчаються за індивідуальною формою. 
Протягом 2017-2018  років були звернення з питань щодо:  особливостей, 

переваги інклюзивної освіти для дитини; надання допомоги дитині у навчанні; 
основних дій для батьків для розвитку психічних процесів дитини; визначення 
основних особливих потреб дитини; ролі емоцій в житті дитини; знаходження 
спільної мови з дитиною; важливості спілкування дитини з однолітками. 

 Консультування батьків здійснюється як індивідуально, так і підгрупами. 
Батьки мають можливість побачити, що вони не самі  зі своїми проблемами і 
тривогами, дізнатися про шляхи їх розв’язання. 

Форми взаємодії з батьками в Консультативному центрі найрізноманітніші: 
організація лекторіїв, теоретичних і практичних семінарів, індивідуальних і 
групових консультацій; організація заочного консультування у телефонному 
режимі. 

 
4.2. Право бути почутими 
 
Зі створенням Новоукраїнської міської ОТГ у 2016 році було створено і 

Парламент дітей та молоді Новоукраїнської ОТГ, мета діяльності якого – є 
активізація процесу діяльності органів дитячого та молодіжного 
самоврядування, участі дітей та молоді в прийнятті рішень, захисті своїх прав, 
свобод та інтересів, створення умов для самореалізації, налагодження корисних 
контактів і відносин з державними, науковими, освітніми, культурними, 
спортивними установами, 
відомствами, всеукраїнськими та 
міжнародними молодіжними 
організаціями, об’єднаннями тощо.  

Представники Парламенту 
дітей та молоді з яких 25% 
ввійшли до складу Громадської 
ради - дорадчого органу при 
Новоукраїнському міському 
голові. Це, у свою чергу, 
забезпечує участь дітей та молоді у 
процесі прийняття рішень на рівні 
громади, впровадженні реформи децентралізації та програм і рішень, які 
стосуються дітей. Такий механізм дає змогу вчасно реагувати на потреби дітей 
та молоді, на обмеження прав дітей та найгостріші проблеми, від яких вони 
страждають. Також представники дітей та молоді становлять 30% від загальної 
чисельності Комітету з управління впровадженням Стратегії розвитку громади; 
від 15% до 30% дітей та молоді входять до складу робочих груп з покращення 
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послуг, місцевого економічного розвитку, гендерної групи тощо. Як показало 
опитування 68% дітей 13-18 років брали участь у виборах дитячого 
самоврядування на рівні школи чи громади, а також керівництва дитячих і 
молодіжних організацій протягом останніх 12 місяців. Такий відсоток залучення 
має свій результат у тому, що  57% респондентів 13-17 років задоволені власною 
участю в громадському житті та прийнятті рішень, а також їх батьків, у яких 
спостерігається досить високий ступінь задоволення залученням їх дітей до 
обговорень питань, які стосуються інтересів юних жителів нашої громади. 

Свою діяльність Парламент 
дітей та молоді, учнівські та 
молодіжні ГО та ініціативні групи 
здійснюють на базі Центру розвитку 
ініціатив молоді. У жовтні 2017 року 
на базі Центру розвитку відкрито 
"Школу дебатів", де діти та молодь 
мають змогу навчатися мислити 
критично, навичкам аргументованого 
переконання, публічного виступу, 
самореалізації та, перш за все, 

доносити свою думку до загалу та відстоювати свої права і переконання. 
Дебатний турнір "Першої школи дебатів" пройшов при підтримці і фінансуванні 
Програми DOBRE, громадської організації "Територія успіху", Новоукраїнської 
міської ради та відділу освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської 
ради. 12 команд загальноосвітніх навчальних закладів міста та професійно-
технічного училища №40, гості клубу "Співдружність" з м. Бердянськ 
об’єдналися задля однієї мети – формування політико-правової культури 
молоді, заохочення її до активної участі у суспільних процесах та 
державотворенні, розвитку молодіжної політики. І саме головне, що розвиток 
дебатного руху Новоукраїнської громади – це ініціатива самої молоді - 
депутатів Парламенту дітей та молоді. 

Підтвердженням ефективної системи такої діяльності органу учнівського та 
молодіжного самоврядування є також те, що представники Новоукраїнщини 5 
років поспіль очолюють Кіровоградський обласний парламент дітей та 
займають 1 місце в рейтинговій системі. На даний час голова Парламенту дітей 
та молоді Новоукраїнської ОТГ очолює Кіровоградський ОПД, а три 
представника є головами комісій із 7 наявних. 

 
4.3. Право на охорону здоров’я, освіту та соціальний захист  
 
Одним із пріоритетних напрямків діяльності громади є соціальний захист 

дітей та молоді, охоплення їх освітою та охороною їх здоров′я. 
Станом на 1 червня 2018 року дошкільною освітою охоплено 705 дітей в 

2017 році дитячі садочки відвідувало 683 дитини. Наявна мережа закладів 
дошкільної освіти дозволяє на 100% забезпечити охоплення дітей, які 
проживають в с. Мар’янопіль, Кам’яний Міст, Воронівка, Єгорівка, Сотницька 
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Балка, Яблунівка дошкільною освітою. Заклади, які розташовані в м. 
Новоукраїнка перевантажені. На 100 місць – 126 дітей. 

З метою охоплення дітей 
дошкільною освітою  та зменшення 
перевантаженості дошкільних 
навчальних закладів у 2018 році 
розпочалися роботи по об’єкту 
"Реконструкція будівлі дитячого 
садка "Зернятко" по вулиці Миру, 5 
в м. Новоукраїнка Кіровоградської 
області (Коригування)". Відкриття у 
2018 році дошкільного навчального 
закладу "Зернятко", реконструкцію 
якого розпочато у 2017 році, 

дозволить ліквідувати черги на зарахування дітей до дошкільних закладів та 
зменшити перевантаженість дошкільних закладів із 126 до 113 осіб. ДНЗ 
"Зернятко" розрахований на 110 місць у 6 групах. До кінця 2018 року буде 
проведено реконструкцію Воронівської філії Новоукраїнського НВК № 8 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад" на баз 
якої розпочне роботу дошкільний підрозділ, розрахований на 15 дітей. У свою 
чергу, це підвищить рівень задоволеності батьків відвідуванням дитячих 
садочків, так як 26% респондентів все ж таки зазначили про незручності 
добиратись із дому чи роботи.   

На території Новоукраїнської об'єднаної територіальної громади 
дошкільною освітою охоплено 98% дітей  від 3 до 6 років, позашкільною 
освітою – 70% . Охоплення дітей загальною середньою освітою в міській 
місцевості складає 99,6%, а в сільській місцевості – 100%. 8 дітей віком від 6 до 
18 років, що становить 0,4%, не відвідують школу з поважних причин (6 – діти 
6-річного віку продовжили навчання в ДНЗ, 2 – у відпустці по догляду за 
дитиною). 

Мережа закладів загальної середньої 
освіти повною мірою задовольняє потреби 
дітей та молоді на здобуття повної загальної 
середньої освіти. Це підтверджують і 
результати опитування, де 69% опитаних 
дітей 13-17 років та їх батьків задоволені 
дітей якістю середньої освіти. Проектна 
потужність шкіл – 3523 місць, у 2017/2018 
навчальному році в школах громади 
навчалося 1934 учня, в 2016/2017 навчальному році – 1960 учнів, тобто в 
середньому школи навантажені на 56%. Лише Новоукраїнський НВК гімназія - 
"Лідер" перевантажена (більш детально вказано в табл. 3 у додатку 4). 

Навчальними закладами загальної середньої освіти вживаються заходи до 
реалізації прав дітей і підлітків шкільного віку, які постійно  проживають  на 
закріпленій за навчальним закладом території обслуговування, на здобуття 
повної загальної середньої освіти, а саме: 
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- здійснюють постійний контроль за відвідуванням навчального закладу, 
з'ясовує причини  відсутності на уроках. У разі відсутності учня понад 10 днів, а 
також неможливості продовження ним  навчання у загальноосвітньому 
навчальному закладі складають відповідний акт та надсилають його до відділу 
освіти, який у свою чергу повідомляє про це службу у справах неповнолітніх;  

- організовують роботу з надання допомоги у засвоєнні навчального 
матеріалу учням, які тривалий час не відвідували навчальний заклад. 

Забезпечено безкоштовне підвезення трьома шкільними автобусами 15 
дітей дошкільного віку, 200 учнів та 12 педагогічних працівників до чотирьох 
закладів освіти. Крім того здійснюється підвезення учнів шкіл на навчання до 
міжшкільного навчально-виробничого комбінату. Такі умови, враховуючи 
внутрішні перевезення, які  існують в громаді, підтримують 74% респондентів. 

У центрі дитячо-юнацької 
творчості "ЗОРІТ" позашкільною 
освітою охоплено 1352 учнів, це 70% 
школярів. У 2017/2018 навчальному 
році відкрито додатково 19 груп, у тому 
числі  гурток технічного напрямку. 
Разом з тим залишається проблема 
розвитку позашкільної освіти на 
сільських територіях та проведення 
капітального ремонту ЦДЮТ.  
Підготовлено та подано на конкурс інвестиційних проектів, які можуть бути 
реалізовані за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку на 
2018 рік проект "Реконструкція будівлі Новоукраїнського центру дитячо-
юнацької творчості по вул. Воровського в м. Новоукраїнка Кіровоградської 
області". 

З метою відкриття гуртків за потребами і бажаннями дітей та батьків, а не 
роботою гуртків, тому що є такий керівник гуртка протягом травня проведено 
анкетування учнів та їх батьків. 
   83% опитаних вказали, що вони задоволені якістю організації дозвілля та 
відпочинку дітей у громаді. У свою чергу, 17% надали власні пропозиції щодо 
покращення їх потреб. 

Робота закладів культури громади направлена на задоволення інтересів і 
потреб жителів, в першу чергу дітей та молоді. Виходячи з цього, проводиться 
робота по створенню комфортних та безпечних умов перебування в цих 
закладах, організації дозвілля та покращення матеріальної бази, на що 
виділяються відповідні кошти. Придбано музичних інструментів в ДМШ на 
загальну суму – 46 тис. грн., меблі для закладів – 22 тис. грн., комп’ютерна 
техніка – 13 тис. грн. (ДМШ та дитяча бібліотека – філія). 

Кожного року на базі шкіл, позашкільних закладів організовується літній 
відпочинок для дітей. Також для дітей пільгових категорій, талановитих і 
обдарованих, є можливість отримати путівку в оздоровчий дитячий табір від 0 
до 50% вартості за межами громади. Але для повноцінного оздоровлення та 
більшого охоплення дітей та молоді, виникає необхідність створення в громаді 
дитячий оздоровчий табір для літнього відпочинку дітей та учнівської молоді. 
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64%  дітей від 6 до 17 років Новоукраїнської ОТГ, зазначили, що відпочивали 
більше ніж 1 тиждень протягом року поза межами свого міста (відвідували 
дитячий табір, відпочивали із батьками). 

З метою забезпечення права дітей з 
особливими освітніми потребами від 2 
до 18 років на здобуття дошкільної та 
загальної середньої освіти, в тому числі 
у професійно-технічних навчальних 
закладах, шляхом проведення 
комплексної психолого-педагогічної 
оцінки розвитку дитини з особливими 
освітніми потребами, надання їм 
психолого-педагогічної допомоги та 
забезпечення системного кваліфікованого супроводження у травні 2018 року 
розпочав роботу комунальний заклад "Міський інклюзивно-ресурсний центр". 

Основним показником служби у справах дітей є влаштування посиротілих 
дітей до сімейних форм виховання. На даний час сімейними формами 
виховання охоплено – 90% дітей вказаної категорії, обласний показник – 92%. 
Влаштування дітей ускладнюється, коли сиротіють троє і більше малолітніх та 
коли діти мають певні проблеми із здоров’ям.  

Під соціальним супроводом в центрі перебуває 17 сімей, які опинилися у 
складних життєвих обставинах, члени 42 сімей отримували соціальні послуги за 
Картками отримувачів послуг.  

Крім цього, соціальними послугами охоплено 1 сім’ю, де  проживають 
наркозалежні особи, 1 сім’я, члени якої мають інвалідність, 29 одиноких 
матерів. 

З метою збереження материнства, попередженню відмов матерів від 
новонародженої дитини  та профілактики  раннього соціального сирітства 
центром забезпечено функціонування Консультативного пункту при 
пологовому відділенні Новоукраїнської ЦРЛ, соціальною роботою охоплено 11 
жінок, які перебували у пологовому відділенні. Відмов породіль від 
новонароджених дітей не було. 

Разом з тим, враховуючи індикатори, є необхідність створення  сучасного 
медичного центру  для діагностування та профілактики захворювання в дітей та 
молоді та створення на базі дитячого відділення лікарні сімейної кімнати для 
місця відпочинку та  відновлення сил батьків та родичів хворих дітей. 

У разі виявлення фактів насилля над дітьми, адміністрації закладів освіти 
негайно повідомляють органи Національної поліції та службу у справах дітей 
виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради, а також у разі потреби 
медичні установи. Діти, які зазнали насилля, взяті під психолого-педагогічний 
супровід. 

Відділом освіти та освітніми закладами здійснюється просвітницька робота 
щодо поширення інформації про дотримання норм ЗУ "Про запобігання та 
протидію домашньому насильству". У загальноосвітніх школах Новоукраїнської 
міської ради проводяться заходи з формування правової культури, 
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попередження домашнього насилля, торгівлі людьми, булінгу. А також заходи 
щодо безпеки дітей в Інтернеті, формування медіакультури.  

Для педагогічних працівників спільно зі службою у справах дітей,  центром 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого комітету 
Новоукраїнської міської ради, відділом превенції РВ Національної поліції 
проведено навчальний семінар "Порядок взаємодії  педагогічних працівників з 
іншими органами і службами щодо захисту прав дітей, попередження насилля".  

У освітніх закладах постійно проводяться батьківські лекторії за участі 
працівників поліції, служби у справах дітей, у тому числі з питань 
неприпустимості залишення дітей без нагляду та попередження можливих 
трагічних наслідків такої поведінки. 

95% дітей охоплені профілактичними 
щепленнями та на 100 % охоплені діти від 
0 до 14 років обов’язковим медичним 
оглядом в громаді. Протягом 2018 року 
950 школярів, а це 49 % від загальної 
кількості, будуть охоплені відпочинком у 
таборах з денним перебування. Кількість 
випадків дитячого травматизму 
знижується, у 2017 році в школі та побуті 
травмувалось 32 учня, за І квартал 2018 

року зафіксовано 4 випадки травмування дітей шкільного віку. 
96 % дітей віком 13-18 років вказали, що ніколи не споживали наркотичні 

речовини та 91 % не курили тютюнові вироби протягом останніх 6 міс. 49 % 
дітей вказали, що мають можливість отримання консультації медичного 
працівника щодо ВІЛ/СНІД, небажаної вагітності та інфекцій, які передаються 
статевим шляхом, проте тільки 44 % батьків та дітей віком 13-18 років 
задоволені якістю надання медичної допомоги в громаді. 

У освітніх закладах постійно проводиться робота з формування здорового 
способу життя, попередження вживання дітьми алкогольних, наркотичних та 
психотропних речовин, у тому числі тютюнокуріння. До просвітницьких заходів 
залучаються медичні працівники та працівники правоохоронних органів.   

 У лютому 2018 року спільно  із центром соціальних служб для сім'ї, дітей 
та молоді виконавчого комітету 
Новоукраїнської міської ради 
проведено міський конкурс соціальної 
реклами з протидії поширенню 
наркоманії. На конкурс подані плакати 
виготовлені учнями освітніх закладів 
Новоукраїнської міської ради. Автори 
кращих соціальних реклам відзначені 
дипломами та подарунками. Учні шкіл 
брали активну участь у просвітницькій 
акції "Наркотики – не котики". 
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4.4. Право на безпеку дітей в громаді 
 

Безпека дітей 
З метою своєчасного виявлення дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах або схильні до бродяжництва, жебракування та інших 
негативних проявів, впроваджено систематичне проведення службою у справах 
дітей, разом з відділом освіти, навчальними закладами, сектором у справах сім’ї 
та молоді, центром соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді рейдів "Діти 
вулиці", "Вокзал". Протягом звітного періоду, на території міської ради 
проведено 14 профілактичних заходів, 5 з яких – у вечірній та нічний час. 
Також, на території міської ради функціонує громадське формування 
"Правопорядок", члени якого беруть активну участь у проведенні таких рейдів. 

З метою забезпечення здобуття дітьми повної загальної середньої освіти 
щороку проводиться облік дітей і підлітків шкільного віку. Директори закладів 
загальної середньої освіти щороку до 5 вересня на підставі списків 
забезпечують перевірку явки дітей і підлітків до школи. 

Крім цього, здійснюється нагляд за станом виховання та утримання дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у 4 прийомних сім’ях та 1 
дитячому будинку сімейного типу, які функціонують на території міської ради, 
де виховується 11 статусних дітей. 

З метою систематичного контролю за вихованням та утриманням дітей у 
сім’ях, які перебувають у складних життєвих обставинах, упродовж 2018 року 
проводилися обстеження їх житлово-побутових умов. Таким чином, за 5 місяців 
поточного року проведено 76 таких перевірок. Станом на 31 травня 2018 року 
на обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, перебуває 49 
дітей. 

Для забезпечення безпеки дітей на території 
ОТГ щороку відновлюються більше 2 км тротуарів 
із застосуванням сучасної тротуарної плитки. За 
2018 рік встановлено 98 нових дорожніх знаків, та 5 
світлодіодних знаків на пішохідних переходах біля 
освітніх закладів міста. 

За 2017 рік проведено реконструкцію 5 ділянок 
вуличного освітлення і заплановано на 2018 ще 12. 

У 2017 році було встановлено перший на території району світлофорний 
об'єкт, завданням якого є забезпечення дотримання правил дорожнього руху, як 
водіїв та і пішоходів на найбільш активному перехресті в місті. У березні 2018 
року перехрестя дообладнане світлодіодними ліхтарями, які освітлюють 
пішохідні переходи. Це ще один із етапів організації заходів безпеки для 
громадян на одній із найбільш навантажених ділянок дорожнього руху. 
Безпекові заходи на цьому перехресті продовжені встановленням камер 
відеоспостереження, що має не лише сприяти більш ефективному розкритті 
правопорушень, а й дисциплінуватиме громадян учасників дорожнього руху та 
можливих порушників громадського порядку. Двічі на рік відновлюється 
дорожня розмітка. 
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У результаті таких спланованих дій зменшилась кількість дорожньо-
транспортних пригод за участю дітей. Так у 2017 році їх було 2, а за І півріччя 
2018 року жодної. 

Встановлено відеоспостереження в школах, в центральній частині міста та 
на небезпечних перехрестях. 

Встановлюються сертифіковані безпечні ігрові та спортивні дитячі 
майданчики.  

Під час анкетування виявлено, що 79% дітей віком 13-18 років та батьків, 
вважають дорогу до школи / зі школи безпечною та 89% з опитаних вказали на 
те, що відчувають себе безпечно в громаді і у ході опитування зазначали про 
важливість питання безпеки у громаді. 

На території ОТГ функціонують 3 консультаційні пункти, які забезпечують 
просвітницьку діяльність для непрацюючого населення та для школярів з 
питань цивільного захисту та пожежної безпеки. 

04 квітня в місті Новоукраїнка за 
адресою вул. Миколи Вороного №185 
організовано роботу та прийом 
громадян Мобільною групою 
сервісного центру МВС регіонального 
сервісного центру МВС України в 
Кіровоградській області. 

Відповідно до затвердженого 
графіку в навчальних закладах 
проводять тижні з пожежної безпеки, 
цивільного захисту, та правил 

поведінки на дорозі. Всі заходи проводяться з елементами практичних навчань. 
Для часткового вирішення проблеми відсутності в навчальних закладах 

спеціальної охорони з сучасним відеоспостереженням за безпечним 
середовищем перебування дітей, всі заклади загальної середньої освіти 
оснащено камерами відеоспостереження. 

Адміністрацією центру дитячої та 
юнацької творчості "ЗОРІТ" 
Новоукраїнської міської ради здійснюється 
постійний контроль за діяльністю 
військово-патріотичного клубу "Відвага". 
Підготовку дітей здійснюють педагогічні 
працівники, що володіють бойовими 
видами спорту. 

У навчальних закладах постійно 
проводяться заходи спрямовані на попередження торгівлі людьми, у тому числі 
здійснюється роз’яснювальна робота щодо можливих наслідків 
несанкціонованого працевлаштування поза межами України з порушенням 
законодавства. Розповсюджено інформаційні матеріали ГО "Ла Страда-Україна" 
"Якщо ти виїжджаєш за кордон". 

В рамках реалізації завдань комплексної цільової програми "Сім’я та 
молодь" Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-
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2022 роки, міської цільової програми національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді на 2018-2022 роки та з метою попередження правопорушень 
серед дітей та молоді  ЦБ для членів  клубу "Підліток" проведено заняття: - 
зокрема "Тероризм – проблема сучасності", "Куріння чи здоров’я – вибір за 
вами", "Пити чи жити: алкоголь-проблема ХХІ століття", інформ - зустріч 
"Репродуктивне здоров’я. Засоби контрацепції"; година попередження 
"Туберкульоз – ми маємо знати", уроки здоров'я "Здорові діти – й нація здорова, 
багата Україна і чудова" та "Вибір молоді - здоров'я", урок відвертості "Гіркі 
плоди солодкого життя" та ін.  

Проблемі торгівлі людьми присвячувались - година застереження "Торгівля 
людьми — як це попередити" та соціально - інформаційна акція "Збережи своє 
право на свободу". 

В рамках Всеукраїнської акції "16 днів проти насильства" та тижня права 
для дітей та учнівської молоді міста проведено інформаційно-правовий урок 
"Зупини насильство - обери щасливе майбутнє", правознавче досьє "На шляху 
до правової держави", правознавчу лотерею "Чи знаю я права",  годину 
правових знань "Право у Вашому житті", ситуаційно-правову гру 
"Відповідальність підлітків за свої вчинки", гру-подорож "У Країну дитячих 
прав", мультимедійну презентацію "Права дітей", ситуаційно-правову гру 
"Відповідальність підлітків за свої вчинки". 

Спільно з центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, а також 
службою у справах дітей Новоукраїнської міської ради постійно проводяться 
профілактичні заходи з попередження будь-яких проявів насилля. 

Спільно зі службою у справах дітей Новоукраїнської міської ради постійно 
проводяться превентивні бесіди з питань роз’яснення учням кримінальної та 
адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень, у тому числі 
скоєних у стані алкогольного сп’яніння або під впливом психотропних речовин. 

У закладах освіти з метою 
формування здорового способу життя, 
правової освіти проводяться тематичні 
класні години, соціально-психологічні 
тренінги, вікторини, конкурси тощо. 
Центром дитячої та юнацької творчості 
"ЗОРІТ" Новоукраїнської міської ради 
організовано веб-квест "Здоровий спосіб 
життя". 

У загальноосвітніх школах діють 
Ради профілактики правопорушень. Засідання  проводяться спільно з 
представниками батьківського  комітету та служби у справах дітей 
Новоукраїнської міської ради. 

Відповідно до плану роботи у школах проводяться батьківські лекторії, 
тренінги з питань профілактики правопорушень, насилля, формування 
здорового способу життя у дітей. Діти схильні до правопорушень залучаються 
до гурткової роботи. 
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За дітьми, які скоїли правопорушення закріплені громадські наставники, 
які здійснюють правовиховну роботу щодо недопущення повторних 
правопорушень. 

Зі старшокласниками проведено бесіди та тренінги з метою формування 
навичок поводження з підозрілими та вибухонебезпечними предметами, а з 
молодшими школярами переглянуто та обговорено мультиплікаційний фільм 
"Обережно! Вибухонебезпечні предмети!". 

Постійно проводяться заходи "Увага! Діти на дорозі!", "Автобус", 
"Безпечна дорога додому" тощо, направлені на попередження дорожньо-
транспортного травматизму. 

У загальноосвітніх школах розроблено тематику "Днів дитини", "Тижнів 
правових знань", які відбуваються відповідно до плану. 

У співпраці з інспектором ювенальної превенції сектору превенції 
Новоукраїнського ВП ГУНП проводиться роз’яснювальна робота щодо 
профілактики неправдивих повідомлень про закладення вибухівки та 
передбачену законодавством відповідальність за такі дії. 

18 червня 2018 року для 
вихованців шкільних таборів з 
денним перебуванням 
працівниками 19 державної 
пожежної рятувальної частини 
міста Новоукраїнки проведено 
громадську акцію "Запобігти! 
Врятувати! Допомогти!". Під 
час зустрічі із школярами 
вогнеборці демонстрували 
дітям пожежно-рятувальне 

обладнання та розказали, як і для чого його використовують, демонстрували 
спеціальні апарати захисту органів дихання та зору – саме ті, в яких 
рятувальники працюють у задимлених приміщеннях. Працівники екстреної 
швидкої допомоги розповіли про правила надання першої долікарської 
допомоги та провели практичні заняття для всіх бажаючих. 

З метою вирішення проблеми відсутності автоматичної системи пожежної 
сигналізації у закладах освіти та культури, у 2018 році замовлено проекти на 
встановлення АПС в опорному закладі та БК №1. 

 В період літнього оздоровлення дітей в бібліотеках Новоукраїнської ОТГ з 
дітьми проведено заходи стосовно безпеки життєдіяльності, зокрема безпеки 
руху, пожежної безпеки, безпеки на транспорті  та водних об’єктах, 
популяризації здорового способу життя – "Правила дорожнього руху для 
пішоходів", "Перестороги літа", "Безпека на воді", "Сонячні та теплові удари", 
"Ураження блискавкою", "Пожежна безпека в лісі", мультимедійну презентацію 
"Абетка безпеки для малят". 
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Охорона довкілля 
 

У Стратегії розвитку міської Новоукраїнської ОТГ напрям В "Створення 
комфортних  умов на території громади". Цей напрям складається з низки таких 

завдань, як реконструкція комунального 
господарства для забезпечення економічного 
розвитку громади, реконструкція та створення 
якісної інженерно-технічної та просторової 
інфраструктури, збереження екологічно 
придатного довкілля. Виконання цих завдань 
забезпечить досягнення бачення майбутнього, 
визначеного громадянами, що мають наміри 

побудувати красиву, екологічно чисту, затишну, безпечну, квітучу, зелену та 
охайну цивілізовану громаду з розвиненою інфраструктурою, з європейськими 
дорогами, освітленими вулицями, чистими узбіччями, з парками та алеями, 
зонами відпочинку. Для цього потрібно вирішити низку проблем, зокрема 
таких, як  неналежна система утилізації побутових відходів; неналежне 
водопостачання та водовідведення; неналежні дороги; зношена база 
комунального господарства; недостатнє озеленення та відсутність парку й 
пляжу; непривабливість архітектури центру 
та недостатньо розвинуті окраїни. Для 
вирішення цих комунальних проблем 
потрібно задіяти джерела ресурсів: бюджети 
різних рівнів; фонди спільного фінансування, 
Державного Фонду регіонального розвитку; 
міжнародні екологічні програми; участь 
інвестора, якщо такий буде  залучений  до 
громади, а також застосування в проектах 
розвитку житлово-комунального 
господарства механізму державно-приватного партнерства.   

Рішенням Новоукраїнської міської ради від 16 січня 2018 року № 786 було 
затверджено Програму запровадження роздільного збору твердих побутових 
відходів у Новоукраїнській ОТГ на 2018-2020 роки, яка спрямована на 
розв’язання ключових екологічних проблем, пов’язаних з неефективним 
поводженням з відходами, зменшення накопичення відходів у місцях їх 
складування, забезпечення повторного використання відходів, а також 
створення системи комплексного управління твердими побутовими відходами з 
максимальним вилученням вторинної сировини. У січні 2018 року було 
проведено конкурс на визначення перевізника рідких та твердих побутових 
відходів на території ОТГ. 

Щорічний конкурсу міні-проектів розвитку Новоукраїнської міської 
об’єднаної територіальної громади "Влада і громада – разом!" у 2018 році мав 
екологічну спрямованість. Так серед 7 переможців міні-проектів 3 – екологічні: 
"Збагнути! Зробити! Зберегти!", "Екологічно чистий дитячий ігровий 
майданчик", "SMART сортування". Питання охорони довкілля постійно 
висвітлюються на офіційному сайті міської ради, сайтах навчальних закладів.  
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69 % дітей вказали на те, що 
навколо будинків чисто і немає сміття 
і тільки 7% дітей та батьків, які 
вказали що проживають в районі із 
високим рівнем забруднення повітря, 
взагалі 48 % батьків та дітей 13-18 
років задоволені станом життєвого 
середовища.  

Цьогоріч, напередодні 
поминальних днів, міська рада 
звернулася до мешканців громади та 

приватних підприємців з ініціативою відмовитися від  штучних квітів, а 
замінити їх на віночки чи кошики з живими квітами.  

У рамках проекту "ВІДКРИВАЙ УКРАЇНУ" учні та педагогічний колектив 
Новоукраїнської ЗШ 1, на чолі з президентом обласного парламенту дітей 
прибирали береги річки "Чорний Ташлик". 

Щорічно у квітні проходять акції збереження довкілля до яких залучаються 
діти, учні та їх батьки, педагогічні працівники, активні громадяни, працівники 
підприємств та влада. Учні загальноосвітніх шкіл взяли активну участь у Днях 
довкілля. Всі учні шкіл долучаються до акції упорядкування рідного міста. 
Прибирання відбулося не тільки території школи, але й вулиць.  

У селі Мар’янопіль Новоукраїнської об’єднаної територіальної громади 
учні школи  разом із вчителями та представниками адміністрації ОТГ 
упорядкували територію біля навчального закладу та пам’ятника Визволителям. 

У 2017 році у рамках Всесвітньої акції "Дерева 
Миру" вихованці та працівники ЦДЮТ "ЗОРІТ" 
висадили у парку біля храму св. Олександра 
Невського та на вулицях міста 50 саджанців липи. 

У квітні 2017 року Інформаційно-аналітичний 
центр "Логос" організував серію презентацій у школах 
Новоукраїнської об’єднаної територіальної громади. 

Завдяки підтримки міського голови – Олександра 
Корінного та відділу освіти виконавчого комітету 
Новоукраїнської міської ради  презентаціями 
охоплено майже 200 старшокласників та освітян. 

Заради розумного зростання громади 
представники місцевої влади активізують усі свої 

інтелектуальні та громадські ресурси, шукають власні економічні ніші та 
спеціалізацію, заохочують свідоме ставлення до довкілля, здійснюють 
правильне, тобто адаптоване до зміни клімату озеленення населених пунктів, 
забезпечують поширення таких відновних джерел енергії як, зокрема, 
енергетична верба, впроваджують роздільне збирання, сортування та переробку 
сміття тощо.  

У результаті 42 молодих членів Новоукраїнської громади, які навчаються у 
гімназії, самоорганізувалися та виступили з ініціативою прибрати сміття у одній 
із зелених зон міста. Старшокласники зробили власний приклад громадської 
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активності та провели акцію з прибирання у парку Т. Шевченка, де зібрали 8 
мішків із сміттям. Активна молодь Новоукраїнки запланувала подальшу участь 
у громадській підтримці розумного зростання своєї громади. 

Новоукраїнська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 стала одним з 
переможців Всеукраїнського екологічно-освітнього конкурсу "Компола". До 1 
вересня 2018 року буде встановлено компостер для переробки харчових 
відходів шкільної їдальні. 

Разом з тим, залишається проблема відсутності якісного водопостачання, 
спеціальних фільтрів  в навчальних закладах, дитячих садках, закладах культури 
всієї громади. 

 
4.5. Право на дитинство  
 
Щорічно в бібліотеках громади проводяться інформаційно-просвітницькі 

заходи  по правознавству, народознавству, краєзнавству, до ювілейних та 
календарних дат, а також заходи з популяризації книги та читання, творчості 
письменників, а також в рамках Всеукраїнського тижня дитячого читання та 
юнацької книги, Всеукраїнських, обласних конкурсів "Книгоманія", "Творчі 

канікули", "Україна читає дітям",  "Мої права 
– моє життя", "Я пам’ятаю! Я пишаюсь!" та 
ін., до участі в яких залучаються діти та 
молодь. 

У 2017 році таких заходів всього 
проведено 224, в яких взяло участь 5428 дітей 
у 8-ми бібліотеках громади. Проте більшість 
заходів проведено в дитячій бібліотеці, яка є 
однією з найкращих будівель в місті, пам’ятка 
архітектури, яка повністю відреставрована та 

відремонтована і пристосована для потреб читачів – дітей. В дитячій філії 
проведено 142 заходи – в яких охоплено 4100 учасників, в інших бібліотеках – 
82 заходи загальною кількістю 1328 учасників дітей шкільного віку. 

Протягом 2018 року для дітей та підлітків організовано та проведено   107 
заходів в яких взяло участь 2660 дітей, з них у дитячій бібліотеці проведено 66 
заходів учасниками яких стали 1603 дитини.  

З метою популяризації здорового способу життя  та профілактики 
шкідливих звичок ЦБ проведено вуличну акцію "Планування сім’ї, 
репродуктивне здоров’я та контрацепція – важливі складові здоров’я 
суспільства", урок здоров’я "Я обираю здоров’я", інформаційну годину  
"Куріння чи здоров'я – вибір за вами"; годину застереження "Алкоголь – 
проблема ХХІ століття"; День актуальної проблеми "Я кажу курінню – ні!", 
бібліомікс "STOP - наркотик! NO- СНІД!". За участі головної медичної  сестри 
Новоукраїнської ЦРЛ Шостак Лариси Вікторівни  відбувся діалог "ВІЛ/СНІД: 
знати, щоб жити". 
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Службою у справах дітей та центром соціальних служб для дітей, сім’ї та 
молоді систематично проводиться 
профілактична робота з батьками сімей, які 
перебувають у складних життєвих 
обставинах, з питань неналежного утримання 
та виховання дітей. Таким чином, 
відповідною роботою охоплено 976 батьків, 
що становить 6,3 % від загального дорослого 
населення громади.  

Відділом освіти у 2017 році надано 28 
консультацій з питань організації дошкільної 
та загальноосвітньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, 
протягом січня – червня  2018 року - 42. 

Працюють "Телефони довіри" - у відділі освіти -  0525150039, центрі 
соціальної служби для дітей, сім’ї та молоді – 0525123940. Відповідно анкетних 
даних  1%  дітей та молоді  звернулися без відома батьків до фахівців медичної, 
освітньої чи соціальної установи або передзвонили на гарячу лінію, щоб 
обговорити свої проблеми. Визначено недоліки наявності телефону довіри, який 
не відповідає сучасних вимогам та не дає рівного доступу до його використання 
дітей та молоді, які знаходяться в складних життєвих обставинах, тому низька 
реальна кількість звернень дітей та молоді.  

У закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти працює 
8 практичних психологів та 6 соціальних педагогів.  

У період з вересня 2017 по 
червень 2018 року було проведено 
Першість Кіровоградської області з 
футболу серед юнаків 2003-2004 
років народження. Команда юних 
новоукраїнських футболістів, 
вихованців дитячо-юнацької 
спортивної школи, змагаючись у 
першості області з футболу, стала 
першою серед шести команд 
Кіровоградщини, здобувши титул 

чемпіона області. 
Щорічно у травні  на центральному стадіоні у м. Новоукраїнка 

відбуваються змагання з футболу на призи клубу "Шкіряний м’яч" серед 
юнаків. 

З метою національно-патріотичного виховання молоді, набуття знань, 
умінь та навичок, необхідних захиснику Батьківщини, та популяризації 
військової служби в Збройних Силах України 4 червня 2018 року в урочищі 
Малі Байраки  проходили навчально-польові збори для 115 учнів 10-х класів 8-
ми закладів загальної середньої освіти Новоукраїнської міської ради, які 
вивчають предмет "Захисник Вітчизни". 
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Протягом  трьохденних зборів хлопці та дівчата 10-х класів опрацювали 
тактичну, прикладну та фізичну підготовку, закріпили практичні знання, уміння 
та навички щодо користування зброєю та 
військовою екіпіровкою. Навчання для 
учнів провели  військовослужбовці 3 
полку спеціального призначення 
Збройних Сил України.   

Діяльність служби у справах дітей 
спрямована на реалізацію державної 
політики з питань соціального захисту 
дітей, запобігання та подолання дитячої 
бездоглядності та безпритульності, 
забезпечення дотримання вимог законодавства щодо влаштування дітей до 
сімейних форм виховання на території міської ради. Із батьками вказаних родин 
або особами, що їх заміняють, проводиться профілактична робота щодо 
недопущення проявів безвідповідального батьківства та попередження 
насильства в сім’ї. За результатами спільної роботи служби та відділу поліції до 
адміністративної відповідальності за ст. 184 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення за ухилення від виконання батьківських 
обов’язків притягнуто 8 батьків.  

Особлива увага приділяється стану виховання та утримання дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих до сімейних форм 
виховання та проживаючих на території громади. На кожну дитину, яка 
виховується під опікою, піклуванням, чи перебуває у прийомній сім’ї, дитячому 
будинку сімейного типу щорічно готується узагальнюючий звіт про стан 
утримання, виховання та перебування дитини на основі інформації відділу 
освіти, поліції, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та медичного 
закладу.  

Крім цього, при міській раді створена і працює комісія з питань захисту 
прав дитини. У 2018 році проведено 5 таких засідань та розглянуто 39 питань, 
що стосуються майнових та немайнових прав та інтересів дітей. Підготовлено 4 
проектів рішень виконавчого комітету міської ради, що стосується прав та 
інтересів неповнолітніх. 

 
4.6. Діяльність державних органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування в інтересах дітей  
 
Ініціативи молоді реалізуються на базі Центру розвитку ініціатив молоді 

Новоукраїнської громади.  Сучасний Центр для навчання, творчості, 
спілкування створений за ініціативи та проектом координатора учнівського 
самоврядування, волонтера активістів та за підтримки Корпусу Миру США в 
Україні,  міжнародних фундацій, зокрема USAID, Новоукраїнської міської ради,  
– один із навчальних кабінетів позашкільного закладу перетворений на 
ультрасучасне приміщення, обладнане усім необхідним приладдям. Основне 
завдання діяльності центру - це створення умов для розвитку дитячого та 
молодіжного лідерства і в подальшому налагодження співпраці Парламенту 
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дітей та молоді Новоукраїнської ОТГ та органів місцевого самоврядування  у 
напрямку децентралізації. Окрім матеріальної підтримки, отриманої за сприяння 
міського голови для створення Центру, Олександр Олександрович, маючи 
великий практичний досвід експертної та практичної роботи в органах 
місцевого самоврядування, провів на громадських засадах для 30 лідерів 
учнівського самоврядування  громади чотири тренінги, зокрема на теми: органи 
місцевого самоврядування та співпраця з ними; місцевий бюджет; роль молоді у 
прийнятті рішень тощо.   

З метою посилення 
участі молоді у розвитку 
Новоукраїнської ОТГ та 
прийнятті рішень укладено 
Меморандум про 
співпрацю в рамках 
проектної діяльності між 
Новоукраїнською міської 
радою та Центром, а також 
підписано Угоду про 
співпрацю між 

Новоукраїнською міською радою та Парламентом дітей та молоді. Як результат 
- однією з ініціатив з бюджетом 1 млн.200 тис. грн. став Проект «Basket», 
розроблений молоддю нашої громади,  в рамках якого відкрито ультрасучасний 
баскетбольний майданчик. Маючи повну підтримку від депутатського корпусу 
міськради дитячу ініціативу було втілено у життя в найкоротші терміни. Діти та 
молодь розробили дизайн майданчику, запропонувавши врахувати потреби 
дітей та людей, які пересуваються на візках та повністю взяли на себе 
зобов’язання відкриття.  
   Масштабною є і ініціатива молоді із створення в громаді скейт-парку у рамках 
програми DOBRE "Молодіжний напрямок". Ініціативна група парламенту дітей 
провела обговорення цього проекту в дитячих колективах, залучаючи 
громадські організації, владу, ЗМІ, та підготувала дизайн скейт-парку. 

З метою активізації участі громадян в житті громади Новоукраїнською 
міською радою в 2017 році започатковано проведення конкурсу міні-проектів 
розвитку Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади "Влада і 
громада – разом!". 

Перший конкурс міні проектів дав 
свої позитивні результати. Було 
втілено в життя сім ініціатив 
мешканців громади, які слугуватимуть 
на користь всієї спільноти 
Новоукраїнщини, серед яких 4 
впроваджені за активної участі дітей та 
молоді: 
- міні-проект "Я люблю Новоукраїнку" 
– встановлення в центрі міста арт-
об’єкту "Я люблю Новоукраїнку"; 
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- міні-проект "Парк дозвілля "Краще життя" – впорядкування зони відпочинку 
біля загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4; 
- міні-проект "Розвиток науково-дослідницького потенціалу молоді 
Новоукраїнської об’єднаної територіальної громади"- обладнання пересувної 
хімічної лабораторії;  
- міні-проект "Сильна людина - сильна Україна"  - обладнання спортивного 
клубу "Відвага". ВПЕРШЕ, саме після децентралізації, за 30 років існування 
було звернуто увагу місцевою владою на роботу клубу, у якому зміцнюють своє 
здоров’я діти, молодь, а також молоді сім’ї. Після реалізації проекту зросла 
кількість відвідувачів, а саме жінок віком від 18 до 30 років. 

Рішенням сесії Новоукраїнської міської ради у 2018 році офіційно надано в 
оренду приміщення – підвал багатоповерхового будинку близько 400 кв.м., яке 
використовується у діяльності ГО клуб "ВІДВАГА" та гуртків ЦДЮТ "ЗОРІТ". 
Це дає змогу забезпечити потребу у місті для проведення змістовного та 
корисного дозвілля шляхом залучення дітей та молоді усіх вікових категорій до: 
занять фізкультурою та спортом, підготовки юнаків та дівчат для служби в армії 
та до вступу до ВНЗ силових структур, популяризації здорового способу життя 
через розвиток ефективних видів спорту таких як фітнес, оздоровчий атлетизм, 
загальна фізична підготовка та ін. Мультифункціональний зал відкритий для 
всіх мешканців – дітей, молоді, молодих сімей, людей старшого віку. 

І це все реально працює – дорослі працюють над своїм здоров’ям та 
статурою, власним прикладом демонструючи дітям та молоді можливість жити  
цивілізовано. 

Конкурс міні-проектів розвитку громади продовжено і в 2018 році: з 15 
поданих проектів – 7, які розроблені дитячими та молодіжними ініціативними 
групами, 3 з яких стали переможцями конкурсу, а саме: "SMARTсортування", 
"Мистецький парк", "Парк відпочинку", "Збагнути! Зробити! Зберегти!", "Разом 
краще", "Спортивна площадка SPLIM", "Екологічно чистий дитячий ігровий 
майданчик", міні-проект "Щасливі діти". Фіналістами також стали і дві 
ініціативні групи, які запропонували будівництво і облаштування дитячо-
спортивних майданчиків. 

Мета конкурсу міні-проектів перш за все спрямована на активізацію 
громади, виявленню та реалізацію громадських, молодіжних ініціатив та  не 
лише на спільну роботу по спорудженню певних культурних чи 
інфраструктурних об’єктів, а й на співвідповідальність за їх збереження. 

Відповідно до Положення про 
відбір та направлення дітей до 
дитячих оздоровчих таборів у 2017 
році придбано 41 пільгова путівка, 
а у 2018 році передбачено 390 тис. 
грн. з міського бюджету на 
придбання 70 путівок у ДОЗ 
"Бригантина" м. Новоархангельськ 
для дітей з інвалідністю, дітей-
сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, дітей з 
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малозабезпечених та багатодітних сімей, учасників АТО, із сімей переселенців, 
обдарованих дітей. 
  На святі обдарованої дитини 1 червня 2017 року 220 дітей отримали 
одноразову грошову винагороду на яку 25 тис. гривень було виділено з міського 
бюджету, у 2018 році - 187 дітей отримали одноразову грошову винагороду на 
яку було виділено з міського бюджету вже 35,9 тис. гривень. 

 30 травня та 1 червня службою у справах дітей міськвиконкому спільно з 
міським центром соціальних служб для сім′ї дітей та молоді та представниками 
Кіровоградського обласного центру соціальних служб для сім′ї дітей та молоді з 
нагоди Міжнародного дня захисту дітей відвідано прийомні сім′ї та будинок 
сімейного типу, які функціонують на території району. Прийомним дітям з 
нагоди свята вручено іграшки та солодкі подарунки. Крім вказаних дітей 
солодкі подарунки отримали діти із сімей, які перебувають у складних життєвих 
обставинах і перебувають під соціальним супроводом міського центру 
соціальних служб для сім′ї дітей та молоді. 

У Новоукраїнській об’єднаній 
територіальній громаді затвердилась ще 
одна добра традиція – другий рік поспіль 
випускників шкіл, які отримали медалі за 
успішне навчання та їх батьків 
відзначають міськими нагородами. 
Цього, як і минулого року 7 випускників 
Новоукраїнських шкіл здобули Золоті та 
Срібні медалі. За високі досягнення у 
навчанні вони були нагороджені премією 
Новоукраїнської міської ради, отримали 

відзнаку "Гордість Новоукраїнщини", а їх батькам оголошено Подяку. 
Відповідно до рішення виконавчого комітету 

Новоукраїнської міської ради від 29.03.2017 року 
№ 57 за активну участь та перемогу у першій лізі 9-
го чемпіонату Кіровоградської області з футзалу 
серед аматорських команд нагороджено гравців 
команди ФК "Новоукраїнка" грошовими 
винагородами. 

 
 

4.7. Громадська активність з прав дітей та молоді  
 
У січні 2017 року створено та зареєстровано відповідно з чинним 

законодавством громадську організацію «Новоукраїнська міська федерація 
футболу». У серпні цього ж року ГО «НМФФ» стала колективним членом 
громадської спілки «Кіровоградська обласна федерація футболу». Громадською 
організацією «НМФФ» постійно організовуються змагання з футболу, міні-
футболу та футзалу різного рівня для учнів, вихованців ДЮСШ, молодіжних та 
дитячих команд. 
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У квітні 2018 зареєстровано громадську організацію "В єднанні – сила!". 
На даний час подано документи на 
реєстрацію молодіжної організації 
"РІСТ" (Розвиток і синергія території).   

У 2017 році офіційно 
зареєстровано громадську організацію 
"Військово-патріотичний клуб 
"Відвага", яка розпочала свою 
діяльність ще у 1988 році, як клуб 
центру дитячо-юнацької творчості. 

У закладах культури проводиться 
цикл заходів, які направлені на популяризацію здорового способу життя, 
запобіганню правопорушень та протидії домашньому насильству. В центральній 
бібліотеці вже 10 рік працює морально – правовий клуб "Підліток", в рамках 
якого проходять цікаві, інноваційні заняття із використанням мультимедійної 
техніки, що значно покращує сприйняття матеріалу, а також із залученням 
профільних спеціалістів, що робить такі заходи більш ефективними. Діти на цих 
заходах вчаться толерантності до представників нацменшин, вчаться 
допомагати своїм одноліткам з особливими потребами, запрошені фахівці 
наочно демонструють їм предмети, які можуть завдати шкоду здоров’ю і навіть 
життю дитини, на цікавих прикладах підлітки шукають вихід із складних 
життєвих ситуацій, моделюючи власні сценарії розвитку подій. 

У травні 2018 року учні Новоукраїнської ЗШ І-ІІІ ст. № 4 долучилися до 
проекту Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) "Найбільший урок у світі" – 
ініціативи, яка познайомить дітей в Україні із Глобальними цілями сталого 
розвитку. 

У жовтні 2017 року в центрі 
дитячої та юнацької творчості 
"ЗОРІТ" пройшов спільний захід - 
дебатний турнір ПЕРШОЇ школи 
дебатів при підтримці і фінансуванні 
Програми DOBRE, громадської 
організації "Територія успіху", 
Новоукраїнської міської ради та 
відділу освіти виконавчого комітету 

Новоукраїнської міської ради. 12 команд загальноосвітніх навчальних закладів 
міста та професійно-технічного училища №40, гості клубу "Співдружність" з м. 
Бердянськ об’єдналися задля однієї мети – формування політико-правової 
культури молоді, заохочення її до активної участі у суспільних процесах та 
державотворенні, розвитку молодіжної політики. І саме головне, що розвиток 
дебатного руху Новоукраїнської громади – це ініціатива самої молоді - 
депутатів Парламенту дітей та молоді. 

У рамках проекту "Активна громада – відкрита влада", який реалізовувала 
громадська організація "Інформаційно-освітній, дозвілевий центр "Духовність" 
за фінансової підтримки Єврокомісії на базі центральної бібліотеки, 
старшокласники шкіл міста та представники районного Парламенту дітей 
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вчилися участі у прийнятті рішень на місцевому рівні, аналізували сайти 
місцевих представницьких та виконавчих органів, зустрічалися з мером міста, 
ділилися своїм баченням майбутнього Новоукраїнки  та держави, давали слушні 
поради щодо організації дитячого простору в місті. 

Міський голова, працівники міської ради, а також депутати завжди 
відгукуються на запрошення взяти участь у заходах, які організовуються в 
закладах культури та діляться власним досвідом та баченням. 

 
5. ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ 

СТАНОВИЩА ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ  
 
Стратегією розвитку Новоукраїнської ОТГ, програмою соціально-

економічного та культурного розвитку, цільовими програмами визначено 
пріоритетні напрями у сфері забезпечення прав дитини. Виконання зазначених 
Програм дасть змогу удосконалити систему захисту прав та інтересів дитини, 
що діє в громаді, у тому числі дітей з інвалідністю, створити дружнє до дітей 
середовище в громаді, забезпечити доступність дітей до якісної медичної 
допомоги, забезпечити раннє виявлення соціальних проблем, запобігання 
порушенням прав дитини шляхом удосконалення системи соціальних послуг, 
модернізувати систему захисту прав та інтересів дітей, які вчинили 
правопорушення, шляхом удосконалення превентивних заходів.  

Заходами передбачено здійснення моніторингу результативності та 
оцінювання ефективності дій, що проводитимуться в її межах. Виконавцями 
заходів щодо забезпечення прав дитини є виконавчі органи Новоукраїнської 
міської ради, а саме: відділ освіти, відділ культури і туризму, служба у справах 
дітей, сектор у справах фізичної культури і спорту, сектор у справах сім’ї та 
молоді, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадські та інші 
недержавні організації. Реалізація заходів забезпечується за рахунок коштів 
міського бюджету, передбачених на фінансування відповідних сфер і галузей, а 
також інших джерел, не заборонених законодавством України. Обсяг видатків 
уточнюється щороку при розробленні проекту міського бюджету на відповідний 
рік з урахуванням реальних 
можливостей. 

 З метою створення цілісного 
комплексного підходу до 
забезпечення прав дітей в 
Новоукраїнській міській об’єднаній 
територіальній громаді буде 
розроблено комплексну цільову 
програму щодо реалізації Конвенції 
ООН про права дитини, в якій 
будуть визначені заходи на наступні 
5 років в сфері охорони здоров’я та формування здорового способу життя дітей, 
їх оздоровлення та відпочинку, створення належних умов для збереження та 
зміцнення фізичного здоров’я дітей, формування здорового способу життя, 
рівних умов для доступу кожної дитини до послуг закладів культури, 
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впровадження інклюзивної освіти в навчальних закладах, розвиток  інклюзивно-
ресурсного центру; збільшення кількості дітей, які відвідують заклади 
дошкільної  та загальної освіти, забезпечення безперешкодного доступу дітей, у 
тому числі дітей-інвалідів, до навчальних закладів різних типів; соціальне 
забезпечення та підтримку сімей з дітьми, запобігання соціальному сирітству, 
подолання бездоглядності та безпритульності серед дітей, соціальний захист 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, надання допомоги і 
підтримки дітям-інвалідам, забезпечення їх соціального супроводу з метою 
самореалізації, запровадження у практику новітніх методів та форм роботи з 
дітьми, схильними до правопорушень, забезпечення реалізації права дітей 
висловлювати свою думку, виховання навичок прийняття соціально 
мотивованих рішень, проведення заходів щодо недопущення торгівлі дітьми, 
сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження з ними, 
здійснення заходів, спрямованих на боротьбу з використанням найгірших форм 
дитячої праці. Дані заходи будуть супроводжуватися проведенням 
інформаційно-роз’яснювальній роботи з питань захисту прав дітей. 

Географічне положення та кліматичні умови дають можливість створювати 
для дітей та молоді безпечні парки дозвілля та зони відпочинку, враховуючи 
інтереси дітей з особливими потребами. Громада  готова до співпраці із 
зовнішніми організаціями та  має  достатній рівень свідомості громадян, щоб  
розв′язати вищеназвані проблеми шляхом залучення їх до активної діяльності. 
Населення Новоукраїнської громади має позитивну тенденцію до зростання 
своєї чисельності за рахунок народжуваності. Створені підприємства внесуть  
податки до місцевого бюджету, що значно покращить умови проживання 
мешканців ОТГ.  Щороку збільшується кількість видатків з міського бюджету  
для створення оптимальних умов життя дітей та молоді. Громада  та влада 
піклується про сім′ї,  в яких проживають діти з обмеженими можливостями, 
надає їм відповідні пільги та соціальний супровід, щоб вони відчували себе 
захищеними, але разом з тим існують проблеми, як потребують вирішення. 

Приєднання до ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді» відкриє 
нові можливості та дозволить вирішити виявлені проблеми для покращення 
життя дітей та молоді Новоукраїнської об′єднаної територіальної громади.  

Задля ефективного впровадження ініціативи ЮНІСЕФ «Громада дружня до 
дітей та молоді» в Новоукраїнській міській ОТГ, враховуючи результати 
проведення ситуаційного аналізу про забезпечення прав дітей та молоді в 
громаді та опитування, було обрано три напрямки щодо впровадження 
ініціативи на місці. А саме – Право на безпеку, Право бути почутими та 
Право на дитинство 
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ДОДАТКИ 
Додаток 1  

Перелік адміністративних індикаторів становища дітей в рамках  
5 основних напрямів роботи ініціативи  
"Громада, дружня до дітей та молоді" 

 
 ІНДИКАТОР КОМЕНТАРІ Джерело 

інформації 
І. ПРАВО НА ВИЗНАННЯ, ПОВАГУ ТА СПРАВЕДЛИВЕ СТАВЛЕННЯ 

1. Охоплення освітою дітей з 
особливими потребами 

88% Відділ освіти 
виконавчого 
комітету 
Новоукраїнської 
міської ради 

2. Охоплення позашкільною освітою 
дітей-сиріт, дітей з обмеженими 
можливостями, дітей з інших 
вразливих груп 

Охоплення позашкільною освітою 
дітей-сиріт - 17,5 % та  2,9% -  ДМШ 
 Діти з інвалідністю - 9,6 % та 4,8%  
ДМШ 
 Діти із сімей СЖО -  77,8% та 57,4% 
ДМШ 
Діти учасників АТО та ВПО - 70% та 
5% ДМШ 

Відділ освіти 
виконавчого 
комітету 
Новоукраїнської 
міської ради 

3. Кількість випадків насильства проти 
дітей, у тому числі скоєних: 

2017 рік – відсутні, 2018 рік – 4 Служба у 
справах дітей 

• у сім’ї; 2017 рік – відсутні випадки, 2018 рік – 
4 

 

• у школі; Відсутні випадки  
• в інших громадських місцях Відсутні випадки  

4. Темпи росту/зниження числа 
зареєстрованих злочинів, скоєних 
дітьми 

2017 р. – 5, 2018 р. – 3, зниження на 
40% 

Служба у 
справах дітей 

5. Захист житлових та майнових прав 
дітей: 

Відсутні випадки Служба у 
справах дітей 

 виявлення випадків 
порушення житлових та 

Відсутні випадки   

 майнових прав дітей; Відсутні випадки   
 відновлення прав на житло; Відсутні випадки  
 попередження випадків 

незаконного продажу житла 
Відсутні випадки  

6. Охоплення клубними формуваннями 
дітей-сиріт, дітей з обмеженими 
можливостями, дітей з інших 
вразливих груп 

Охоплення позашкільною освітою 
дітей-сиріт – ЦДЮТ - 17,5 %, ДМШ – 
5,9% 
 Діти з інвалідністю –ЦДЮТ -  9,6 %, 
ДМШ – 12,1% 
 Діти із сімей СЖО – ЦДЮТ - 77.8%, 
ДМШ – 22,0% 
Діти учасників АТО та ВПО – ЦДЮТ - 
70%, ДМШ – 18% 

Відділ освіти 
виконавчого 
комітету 
Новоукраїнської 
міської ради 

7. Охоплення заняттями спортом дітей-
сиріт, дітей з обмеженими 
можливостями, дітей з інших 
вразливих груп 

Діти-сироти 100% відвідують уроки 
фізичного виховання, діти  з 
обмеженими можливостями 
займаються фізичною культурою 
відповідно до індивідуальних 
можливостей. 

Сектор у 
справах 
фізичної 
культури та 
спорту 
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8. Забезпечення житлом випускників 
шкіл-інтернатів 

Відсутні випадки Служба у 
справах дітей 

9. Кількість випадків позбавлення 
батьківських прав  

4 Служба у 
справах дітей 

10. Кількість випадків поновлення у 
батьківських правах  

Відсутні випадки Служба у 
справах дітей 

11. Забезпечення багатодітних сімей 
житлом 

Дані відсутні  

12. Забезпечення молодих сімей житлом Дані відсутні  
13. Рівень зареєстрованого безробіття інформація відсутня по причині: центр 

зайнятості володіє інформацією по 
району,а  не по громаді 

 

14. Динаміка заборгованості з виплати 
заробітної плати 

Заборгованість відсутня Фінансовий 
відділ 
виконавчого 
комітету 
Новоукраїнської 
міської ради 

ІІ. ПРАВО БУТИ ПОЧУТИМИ 
15. Діяльність Дитячої дорадчої ради    
16. Охоплення дітей дитячими та 

молодіжними громадськими 
організаціями 

6% Відділ освіти 

17. Кількість громадських організацій, 
що працюють у місті в інтересах 
дітей  та молоді, з них найбільш 
активні (до п’яти організації) 

4, ГО "В єднанні – сила!", 
ГО "Альянс" 
ГО "Інформаційно-ресурсний центр 
"Духовність", "Новоукраїнський 
міський військово-патріотичний клуб 
"Відвага" 

Відділ з питань 
державної 
реєстрації  

18. Наявність уповноважених з прав 
дитини на громадських засадах або 
правового центру для дітей  

Комісія з питань захисту прав дитини Виконавчий 
комітет 
Новоукраїнської 
міської ради 

19. Розробка та реалізація в місті 
соціальних програм, проектів 
державними організаціями спільно з 
громадськими організаціями (у т.ч. 
щодо захисту дітей від жорстокого 
поводження, експлуатації та 
насильства; боротьби з використання 
найгірших форм дитячої праці, 
торгівлі дітьми тощо) 

Комплексна цільова програма "Сім’я 
та молодь" на 2018-2022 рр., Міська 
цільова програма національно-
патріотичного виховання дітей та 
молоді на 2018-2020 роки, Програма 
розвитку фізичної культури і спорту 
Новоукраїнської ОТГ на 2017-2021 
роки,  Програма розвитку дошкільної, 
загальної середньої, позашкільної 
освіти на 2018-2021 роки  

Виконавчий 
комітет 
Новоукраїнської 
міської ради 

20. Розробка та реалізація в місті 
громадськими вітчизняними та 
міжнародними організаціями 
соціальних програм, проектів з 
питань дітей та молоді 

Корпус Миру США в Україні: проекти 
реалізовані «Наметове містечко», 
«Чиста вода», «ІРС», «Дитяче 
видавництво», «Вільний удар», «Центр 
розвитку ініціатив молоді 
Новоукраїнської громади», у стадії 
реалізації «Дитячі майданчики на 
сільських територіях», «Скейт-парк», 
«Інклюзивний центр» 

Виконавчий 
комітет 
Новоукраїнської 
міської ради 
 

21. Існування в громаді/місті 
молодіжних центрів, просторів на 
базі закладів освіти, культури, 
фізичної культури і спорту або 

1. Центр розвитку ініціатив молоді 
Новоукраїнської громади 
2. Школа дебатів 
3.Патріотичний клуб «Відвага» 

Виконавчий 
комітет 
Новоукраїнської 
міської ради 
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інших установ, що працюють із 
молоддю 

4.Інформаційно-ресурсний центр 
«Духовність» 
 

22. Наявність на рівні місцевої ради 
навчально-інформаційних програм 
для молоді/можливості для 
стажування молодих людей/інші 
навчально-тренінгові програми 

Прийнято міську програму розвитку 
дошкільної, загальної середньої, 
позашкільної освіти на 2018-2021 роки 
(рішення міської ради від 12.12.2017 
року) 
Молоді вчителі протягом  першого 
року роботи проходять стажування під 
керівництвом вчителів-методистів 

Відділ освіти 
виконавчого 
комітету 
Новоукраїнської 
міської ради 

ІІІ. ПРАВО НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я, ОСВІТУ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 
Право на охорону здоров’я 

23. Рівень смертності дітей у віці до 1 
року 

2 Центральна 
районна лікарня 

24. Рівень смертності дітей від 0 до 5 
років 

2  

25. У тому числі смертність від:   
26. • інфекційних захворювань; 2  
27. • вроджених вад розвитку; -  
28. • травм, нещасних випадків та 

отруєнь; 
-  

29. • хвороб нервової системи та органів 
чуття; 

-  

30. • хвороб органів дихання. -  
31. Рівень смертності дітей від суїцидів 

0-17  
-  

32. Рівень загальної захворюваності 
дітей 

4643/7123 (статистика по району)  

33. Захворюваність дітей на активний 
туберкульоз 

-  

34. Кількість дітей, інфікованих 
матерями вірусом ВІЛ/СНІДу 

-  

35. Кількість ВІЛ-позитивних (ВІЛ-
інфікованих) дітей 

5(статистика по району), з них 1 ОТГ 

0,70 

 

36. Кількість дітей, хворих на CНІД 1(статистика по району) 

0,14 

 

37. Показники дитячого травматизму 168 (статистика по району) 

2,36 

 

38. Рівень інвалідності дітей 4(статистика по району) 

2,36 

 

39. Частка дітей, які захворіли 
хворобами, що передаються 
статевим шляхом 

-  

40. Рівень охоплення дітей 
профілактичними щепленнями  

Не менш 95%(статистика по району)  

41. Рівень охоплення дітей різними 871/910(статистика по району)  
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формами оздоровлення, у т.ч. 
санаторно-курортним лікуванням 

30/32 
95,7 
93,7 

42. Забезпеченість медичних установ 
необхідним обладнанням, 
безкоштовними ліками та 
відповідними приміщеннями 

95%(статистика по району)  

43. Укомплектованість медичних 
закладів необхідними фахівцями, які 
обслуговують дітей та сім’ї з дітьми 

16/20,75 (статистика по району) 
77,0% 

 

44. Наявність дітей та молоді, хворих на 
наркоманію й алкоголізм  

4/7123(статистика по району) 
0,06% 

 

45. Залучення дітей 0–14 років до 
обов’язкових медичних оглядів - ? 

4870/6004, 81,1% (статистика по 
району) 

 

46. Обсяг видатків з місцевого бюджету 
на охорону здоров’я дітей 

Планове та фактичне виконання, у тис. 
грн. у розрахунку на 1 особу, у тис. 
грн. 
2784/2784, 100%  

 

Право на освіту 
47. Охоплення дітей дошкільною 

освітою 
689 (61,2%)  дітей охоплено 
дошкільною освітою 

Відділ освіти 
виконавчого 
комітету 
Новоукраїнської 
міської ради 

48. Кількість дітей у дошкільних 
навчальних закладах з розрахунку на 
100 місць 

126 дітей на 100 місць в ДНЗ Відділ освіти 
виконавчого 
комітету 
Новоукраїнської 
міської ради 

49. Охоплення дітей загальною 
середньою освітою 

100% Відділ освіти 
виконавчого 
комітету 
Новоукраїнської 
міської ради 

50. Кадрове забезпечення 
загальноосвітніх навчальних 
закладів 

0,4% вчителів викладають не за фахом 
(із 231 педпрацівників 1 не за фахом) 

Відділ освіти 
виконавчого 
комітету 
Новоукраїнської 
міської ради 

51. Показники забезпечення 
загальноосвітніх навчальних 
закладів підручниками 

98% Відділ освіти 
виконавчого 
комітету 
Новоукраїнської 
міської ради 

52. Забезпеченість навчальних закладів 
комп’ютерною технікою та 
доступом до Інтернету 

73%- забезпеченість комп’ютерною 
технікою, 100% підключення закладів 
освіти до мережі Інтернет 

Відділ освіти 
виконавчого 
комітету 
Новоукраїнської 
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міської ради 

53. Охоплення учнів, вихованців, 
слухачів позашкільною освітою 

70% – 1352 вихованців позашкільної 
освіти 

Відділ освіти 
виконавчого 
комітету 
Новоукраїнської 
міської ради 

54. Наявність бібліотек для дітей та 
юнацтва, показники фонду 
літератури  

9 шкільних бібліотек, бібліотечний 
фонд складає 102,095 тис. прим. 
8 публічних бібліотек, бібліотечний 
фонд 81361 прим, з них – 39114 прим. 
літератури для дітей 

Відділ освіти 
виконавчого 
комітету 
Новоукраїнської 
міської ради 

Відділ культури 
виконавчого 
комітету 
Новоукраїнської 
міської ради 

55. Наявність початкових 
спеціалізованих мистецьких 
навчальних закладів (шкіл 
естетичного виховання) 

Кількість: 1 Відділ культури 
виконавчого 
комітету 
Новоукраїнської 
міської ради 

 • дитячих шкіл мистецтв; 2  
 • хореографічних шкіл; 4  
 • дитячих художніх шкіл; 1  
 • музичних шкіл; 1  
 • шкіл хорового співу. 1 (Форма 1-

ДМШ) 
 

56. Охоплення дітей школами 
естетичного виховання 

216 учнів, 11,2 % Відділ культури 
виконавчого 
комітету 
Новоукраїнської 
міської ради 

57. Кадрове забезпечення шкіл 
естетичного виховання 

21 викладач,  
10,3% учнів шкіл естетичного 
виховання на одного педагога 

Відділ культури 
виконавчого 
комітету 
Новоукраїнської 
міської ради 

58. Охоплення дітей клубними 
формуваннями 

Військово-патріотичний клуб 
"Відвага" – 38 дітей,  2163 дітей від 6 
до 18 років, 1,8% 
ДМШ - 209 осіб – 10,8 % 

Відділ освіти 
виконавчого 
комітету 
Новоукраїнської 
міської ради 
Відділ культури 
виконавчого 
комітету 
Новоукраїнської 
міської ради 

59. Забезпеченість навчальних закладів 
практичними психологами та 
соціальними педагогами 

Практичні психологи – 8 осіб 
Соціальні педагоги – 6 осіб. 
Вакантними, у зв'язку з відсутністю 
фахівців,  залишаються 2 ставки  

Відділ освіти 
виконавчого 
комітету 
Новоукраїнської 
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міської ради 
60. Обсяг видатків з місцевого бюджету 

на освіту дітей 
Планове - 71666,3  тис. грн. та 
фактичне виконання - 68679,4  тис. 
грн. у розрахунку на 1 особу - 3545,48  
тис. грн. 

Виконавчий 
комітет 
Новоукраїнської 
міської ради 

61. Обсяг видатків з місцевого бюджету 
на фізкультуру і спорт 

Планове - 1940,6  тис. грн. та фактичне 
виконання - 1670,5  тис. грн. у 
розрахунку на 1 особу - 86,24  тис. грн. 

Виконавчий 
комітет 
Новоукраїнської 
міської ради 

62. Обсяг видатків з місцевого бюджету 
на культуру і мистецтво 

Планове - 9343,5  тис. грн. та фактичне 
виконання - 7359,3  тис. грн у 
розрахунку на 1 особу - 379,91  тис. 
грн. 

Виконавчий 
комітет 
Новоукраїнської 
міської ради 

Право на соціальний захист  
63. Загальна кількість дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського 
піклування 

67, відсоток від загальної кількості 
дитячого населення – 1,7 % 

Служба у 
справах дітей 

64. Кількість дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування, над якими встановлено 
опіку 

54, відсоток від загальної кількості 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування (які 
виховуються у сім’ях громадян) – 80,6 
% 

Служба у 
справах дітей 

65. Кількість дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування, які перебувають у 
державних закладах 

9, відсоток від загальної кількості 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування (жителі 
міста, не залежно від того, чи 
знаходиться заклад на території міста) 
– 13,4% 

Служба у 
справах дітей 

66. Кількість прийомних сімей  4 Служба у 
справах дітей 

67. Кількість дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування, які виховуються у 
прийомних сім’ях 

7 Служба у 
справах дітей 

68. Кількість будинків сімейного типу  1 Служба у 
справах дітей 

69. Кількість дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування, які влаштовані до 
будинків сімейного типу 

6 Служба у 
справах дітей 

70. Кількість дітей, від яких 
відмовилися батьки  

Відсутні випадки Служба у 
справах дітей 

71. Кількість усиновлених дітей  10 Служба у 
справах дітей 

72. Кількість дітей, повернених 
біологічним батькам  

Відсутні випадки Служба у 
справах дітей 
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73. Кількість патронатних вихователів Відсутні випадки Служба у 
справах дітей 

74. Загальна кількість дітей з 
особливими потребами, які 
отримують соціальну допомогу, 
інвалідам з дитинства та дітям 
інвалідам в органах праці та 
соціального захисту населення і 
соціальну пенсію – в органах 
Пенсійного фонду 

Загальна кількість  

75. Наявність центрів (відділень) 
ранньої соціальної реабілітації дітей 
з особливими потребами 

Центри не створені  

76. Забезпеченість центрів (відділень) 
необхідним обладнанням та 
відповідними приміщеннями 

Центри не створені  

77. Укомплектованість центрів 
(відділень) необхідними фахівцями, 
які обслуговують дітей та сім’ї з 
дітьми 

Центри не створені  

78. Кількість дітей з особливими 
потребами, які перебували в центрах 
ранньої соціальної реабілітації 

Загальна кількість. Відношення 
кількості дітей, які перебували в 
центрах ранньої соціальної 
реабілітації, до загальної кількості 
дітей з особливими потребами 

 

79. Обсяг видатків з місцевого бюджету 
на соціальний захист та соціальне 
забезпечення дітей та сімей з дітьми 

Планове та фактичне виконання, у тис. 
грн. у розрахунку на 1 особу, у тис. 
грн. 

Фінансовий 
відділ 
виконавчого 
комітету 
Новоукраїнської 
міської ради 

IV. ПРАВО НА БЕЗПЕКУ 
80. Кількість спроб суїциду серед дітей  Відсутні випадки Служба у 

справах дітей 
81. Наявність “Телефону довіри”  Телефони довіри: 

 у відділі освіти -  0525150039,  
центр соціальної служби для дітей, 
сім’ї та молоді - 0525123940 
 
Відділом освіти у 2017 році надано 28 
консультацій з питань організації 
дошкільної та загальноосвітньої освіти 
для дітей з особливими освітніми 
потребами, протягом січня – червня  
2018 року - 42. 
 
Службою у справах дітей надано  976 
консультацій. 

Служба у 
справах дітей 

82. Кількість ДТП, жертвами який стали 
діти 

2017 рік – 2 
І квартал 2018 року – відсутні 
ввипадки 

Служба у 
справах дітей 

83. Кількість правопорушень, жертвами 
яких стали діти  

4 Служба у 
справах дітей 

84. Кількість зниклих дітей  Відсутні випадки Служба у 
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справах дітей 

85. Кількість дітей, які перебувають у 
розшуку  

Відсутні випадки Служба у 
справах дітей 

86. Кількість безпритульних та 
бездоглядних дітей, влаштованих до 
притулків  

Відсутні випадки Служба у 
справах дітей 

87. Кількість безпритульних та 
бездоглядних дітей, влаштованих до 
центрів соціально-психологічної 
реабілітації 

Відсутні випадки Служба у 
справах дітей 

88. Викиди шкідливих речовин в 
атмосферне повітря від стаціонарних 
джерел та автотранспорту (з 
розрахунку на душу населення) 

Відношення обсягу викидів шкідливих 
речовин в атмосферне повітря до 
постійної чисельності населення на 
початок року 
Відсутня інформація 

 

89. Викиди шкідливих речовин в 
атмосферне повітря від стаціонарних 
джерел забруднення (з розрахунку 
на душу населення) 

Відношення обсягу викидів шкідливих 
речовин в атмосферне повітря до 
постійної чисельності населення на 
початок року Відсутня інформація 

 

90. Використання свіжої води на 
господарсько-питні потреби (з 
розрахунку на душу населення) 

Відношення загального обсягу 
спожитої свіжої води для 
господарсько-питних потреб до 
постійної чисельності населення на 
початок року 

 

91. Скидання забруднених зворотних 
вод у поверхневі водні об’єкти (з 
розрахунку на душу населення) 

Відношення обсягу складних 
забруднених зворотних вод у природні 
поверхневі водні об’єкти до постійної 
чисельності населення на початок року 

 

  V. ПРАВО НА ДИТИНСТВО 
92. Обсяг видатків з місцевого бюджету 

на оздоровлення дітей 
У 2017 році - планове - 195  тис. грн. 
та фактичне виконання - 195  тис. грн. 
у розрахунку на 1 особу - 0,01 тис. грн. 
Залучено позабюджетних  коштів на 
оздоровлення - 78 тис. грн.. 
У 2018 році - планове – 635,4  тис. грн.  
Факт – 623,9 тис.грн. 

Фінансовий 
відділ 
виконавчого 
комітету 
Новоукраїнської 
міської ради 

93. Обсяг видатків з місцевого бюджету 
на реалізацію програм у сфері 
дитинства та молоді 

2017 – 21 тис грн. 
2018 план – 541,2 тис грн. 

Фінансовий 
відділ 
виконавчого 
комітету 
Новоукраїнської 
міської ради 

94. Обсяг позабюджетних видатків на 
реалізацію програм у сфері 
дитинства та молоді 

 Фінансовий 
відділ 
виконавчого 
комітету 
Новоукраїнської 
міської ради 

95. Обсяг видатків з міського бюджету 
на підтримку громадських 
формувань, які працюють в 
інтересах дітей  та молоді 

2017 - 10  тис. грн.  
2018  план 10  тис. грн. 

Фінансовий 
відділ 
виконавчого 
комітету 
Новоукраїнської 
міської ради 
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96. Сукупний обсяг коштів, залучених 
громадою (органами влади, 
громадськими та благодійними 
організаціями тощо) від приватного 
сектора, українських та міжнародних 
донорів на реалізацію проектів та 
програм в інтересах дітей та молоді 

710 тис. грн. 
До кінця 2018 року заплановано – 1,5 
млн.грн. 

Фінансовий 
відділ 
виконавчого 
комітету 
Новоукраїнської 
міської ради 

97. Охоплення учнівської молоді 
регулярними заняттями з фізичної 
культури і спорту в: 

Відношення кількості дітей шкільного 
віку, які регулярно займаються 
фізичною культурою і спортом у цих 
закладах, до загальної кількості дітей 
шкільного віку, %;26 % 
 

Сектор у 
справах 
фізичної 
культури та 
спорту 

• дитячо-юнацьких спортивних 
школах; 

 

• дитячо-підліткових клубах за 
місцем проживання; 

 

• центрах фізичного здоров’я 
населення “Спорт для всіх” 

 

98. Наявність спортивних клубів та 
спеціалізованих класів у 
загальноосвітніх навчальних 
закладах 

На базі шкіл працює 7 гуртків 
фізкультурно-спортивного напрямку в 
яких навчається 140 учнів. 
На базі ЦДЮТ працює  гуртків 
спортивного напрямку в яких 
виховується дітей. 

Сектор у 
справах 
фізичної 
культури та 
спорту 

99. Кількість проведених міських 
фізкультурно-оздоровчих заходів 
серед дітей віком від 6 до 18 років  

Загальна кількість заході    60, 
охоплено дітей  протягом цих заходів - 
4800 

Сектор у 
справах 
фізичної 
культури та 
спорту 

100. Наявність спортивних споруд за 
місцем проживання та в місцях 
масового відпочинку населення 

15 спортивних майданчиків, 1 
тенісний корт, 5 футбольних полів, 9 
спортивних залів та 8 приміщень для 
фізкультурно-оздоровчих занять, 11 
дитячих майданчиків  

Сектор у 
справах 
фізичної 
культури та 
спорту 
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Додаток 2 
 

Примірний (не повний) перелік індикаторів оцінки становища дітей та 
молоді за результатами анкетного опитування 

1.   Участь дітей у суспільному житті громади та прийнятті 
управлінських рішень.  

% 

1.1 Частка дітей (13-18) і батьків, які вказали на те, що вони 
отримували інформацію про те, які рішення щодо дітей 
приймалися в громаді, протягом останніх 12 місяців 

55% 

1.2 Частка дітей 13-18 років, які брали участь у виборах дитячого 
самоврядування на рівні школи чи громади, а також керівництва 
дитячих і молодіжних організацій протягом останніх 12 місяців  

68%     

1.3 В громаді створений дитячий представницький орган (Дитяча 
дорадча рада або інший)? 

Так   

1.4 В громаді створений Дитячий Парламент, який є активним 
учасником у прийнятті рішень, Дитяча дорадча рада у процесі 
створення. 

Так   

1.5 До діяльності Дитячого Парламенту дітей входять  діти  із 
вразливих категорій, залучаються  до прийняття рішень  

Так   

1.6 Рівень задоволення дітей 13-17 років власною участю в 
громадському житті та прийнятті рішень, а також ступінь 
задоволення батьків залученням їх в обговорення питань, які 
стосуються інтересів дітей 

57%   

2.  Життєве середовище   
2.1 Частка дітей і батьків, які вказали на те, що поруч з будинком є 

місце з обладнаним майданчиком, де діти можуть грати 
39%   

2.2 Частка дітей і батьків, які вказали на те, що в квартирі є 
дитяча кімната, де дитина спить, грається і робить уроки 

73%   

2.3 Частка дітей і батьків, які вказали на те, що в районі біля 
будинку (на відстані не більше 15 хвилин пішої доступності) є 
місця, де діти можуть перебувати в контакті з природою 
(сквери, парки) 

72% 

2.4 Частка дітей і батьків, які вказали на те, що навколо будинків 
чисто і немає сміття 

69% 

2.5 Частка дітей та батьків, які вказали що проживають в районі із 
високим рівнем забруднення повітря  

7% 

2.8 Частка дітей та батьків, які не мають доступу до 
водопостачання (центрального чи індивідуального) ? (можливо 
зробити фокус на доступ до питної води?) 

33% 

2.9 Частка батьків дітей до 5 років, які задоволені наявністю 
спеціально обладнаних місць для зміни підгузника  

Відсутн
і дані 

2.10 Рівень задоволення дітей 13-18 років та батьків станом 
життєвого середовища 

48%   

3.   Безпека дітей в громаді  

3.1 Частка дітей та батьків, які вказали на те, що, перебуваючи 81%   
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вдома, вони не піддавалися фізичному та / або психічному 
насильству протягом останніх 12 місяців 

3.2 Частка дітей (13-18) років і батьків, які вважають дорогу до 
школи (зі школи) безпечною   

79% 

3.3 Частка дітей (13-17) та батьків, які вказали на те, що 
відчувають себе безпечно в громаді 

89% 

4.   Охорона здоров’я та здоровий спосіб життя  

4.1 Частка дітей, які ніколи не споживали наркотичні речовини 96% 
4.2 Частка дітей, які не курили тютюнові вироби протягом 

останніх 6 міс. 
91% 

4.3 Частка дітей, які вказали що мають можливість отримання 
консультації медичного працівника щодо ВІЛ/СНІД, небажаної 
вагітності та інфекцій, які передаються статевим шляхом  

49% 

4.4 Частка батьків, які використовують йодовану сіль для 
приготування їжі 

9% 

4.5 Рівень задоволення дітей (13-18) та батьків якістю надання 
медичної допомоги в громаді  

44% 

5.   Освіта та розвиток   

5.1 Частка батьків, які мають доступ до дитячих садочків, до яких 
зручно добиратись із дому чи роботи   

74% 

5.2 Частка дітей, які не відвідують школу  0%    
5.3 Частка дітей (13-17) та батьків, які задоволені харчуванням в 

школі  
81%   

5.4 Рівень задоволення дітей (13-17) та батьків якістю середньої 
освіти  

69% 

6.   Дозвілля на культура    

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

82%   

6.2 Частка дітей (6-17), які відпочивали більше ніж 1 тиждень 
протягом року поза межами свого міста (відвідували дитячий 
табір, відпочивали із батьками) 

64%   

6.3 Частка дітей (13-18) та батьків, які вважають що діти 
проводять достатньо часу на свіжому повітрі 

58%   

6.4 Частка дітей та молоді, які займаються спортом щонайменше 1 
раз в тиждень (не враховуючи шкільні заняття фізкультури)  

39%   

6.5 Рівень задоволення дітей (6-17) та батьків якістю організації 
відпочинку та дозвілля для дітей та молоді в громаді 

83%   

7.   Допомога в складних життєвих ситуаціях  

7.1 Частка дітей та молоді, які вказали на те, що мають 
можливість без відома батьків звернутися до фахівця 
(медичного, освітнього чи соціальної установи) або передзвонити 
на гарячу лінію, щоб обговорити свої проблеми 

49% 
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Додаток 3  
 

Таблиця 1 
Спортивні майданчики Новоукраїнської ОТГ 

Об’єкт Адреса  Підпорядкува
ння  

Введен
ня в 

експл. 
рік 

Довжина 
м 

Ширина, 
м 

Площа, 
кв. м  

Спорт. 
майданчик 

с. Воронівка Воронівська 
філія 

1969 70 40 2800 

Спорт. 
майданчик 

с. Мар’янопіль Мар’янопільсь
ка філія 

1969 100 70 7000 

Спорт. 
майданчик 

с. Звірівка Звірівська ЗШ 1968 40 20 800 

Спорт. 
майданчик 

м. Новоукраїнка, 
вул. М. Вороного, 
189 

Новоукраїнськ
а ЗШ № 3 

1973 
100 50 5000 

Спорт. 
майданчик 

м. Новоукраїнка, 
вул. Мокряка, 24 

Новоукраїнськ
а ЗШ № 1 

1965 50 30 1500 

Спорт. 
майданчик 

м. Новоукраїнка, 
вул. Толстого, 7 

Новоукраїнськ
а ЗШ № 4 

1987 60 30 1800 

Спорт. 
майданчик 

м. Новоукраїнка, 
вул. Соборна, 48 

НВК "Лідер" 1974 24 26 624 

Спорт. 
майданчик 

м. Новоукраїнка, 
вул. К.Маркса, 14 

Новоукраїнськ
а ЗШ № 8 

1978 53 50 2650 

Волейб-ний 
майданчик 

м. Новоукраїнка, 
вул. Воровського, 
74 

Новоукраїнськ
а ДЮСШ 

2008 
18 9 162 

Спортивний 
майданчик із 
синтетичним 
покритям 

м. Новоукраїнка, 
вул. Покровська, 
74 

Новоукраїнськ
а ДЮСШ 

2017 

24 15 360 

Футбольний 
майданчик 

м. Новоукраїнка, 
вул. Покровська, 
74 

Новоукраїнськ
а ДЮСШ 

 

  0 

Баскетбольни
й майданчик  
із 
синтетичним 
покриттям 

м. Новоукраїнка, 
вул. Покровська, 
74 

Новоукраїнськ
а ДЮСШ 

2017 

  0 

Футбольний 
майданчик 
(запасне 
футбольне 
поле) 

м. Новоукраїнка, 
пров. Ковальський 

Новоукраїнськ
а ДЮСШ 

2017 

   

Спортивний 
майданчик з 
тренажерний 
обладнанням 

м. Новоукраїнка, 
пров. Ковальський 

ДЮСШ  

   



48 

 

Волейбольни
й майданчик 

м. Новоукраїнка, 
вул. Шевченка, 
110 

міська рада 2017 

   

Спортивний 
майданчик 

м. Новоукраїнка, 
вул. Соборна,174 

ПТУ № 40 2008 50 20 1000 

Тенісний  
корт 

м. Новоукраїнка, 
вул. Чайковського, 
28 

комбінат 
хлібопродуктів 

2002 
40 25 1000 

 
Таблиця 2 

Спортивні зали Новоукраїнської ОТГ 
 

Об’єкт Адреса  Підпорядкува
ння  

Введення 
в експл. 

Довж. Шир. Площа  

Спортивний 
зал 

м. Новоукраїнка, 
вул. Толстого, 7 

Новоукраїнська 
ЗШ № 4 

вер.87 24 12 288 

Спортивний 
зал 

м. Новоукраїнка, 
вул. Соборна, 75 

Новоукраїнська 
ЗШ № 6 

травень.74 20,5 8,5 174,25 

Спортивний 
зал 

м. Новоукраїнка, 
вул. Соборна, 48 

Новоукраїнськ
ий НВК 
"Лідер" 

1953 18 9 
162 

Спортивний 
зал 

м. Новоукраїнка, 
вул. Павлівська, 
14 

Новоукраїнськ
ий НВК № 8 

вер.76 20 9 
180 

Спортивний 
зал 

с. Воронівка Воронівськафіл
ія 

вер. 69 18 9 162 

Спортивний 
зал 

м. Новоукраїнка, 
вул. Соборна, 
174 

ПТУ № 40 1989 24 12 
288 

Спортивний 
зал 

м. Новоукраїнка, 
вул. 
Чайковського, 28 

комбінат 
хлібопродуктів 

травень97 25 11 
275 

Спортивний 
зал 

м. Новоукраїнка, 
вул. Соборна, 55 

ЦПК 
”Ювілейний“ 

червн.69 24 12 288 

Спортивний 
зал 

м. Новоукраїнка, 
вул.Піщанобрідс
ька, 28 

міська рада серп. 82 18 9 
162 
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Додаток 4 
 

Таблиця 3 
Завантаженість шкіл громади 

 

 
Найменування 

Плано
ва 

потуж
ність 

школи 

від 
проектн

ої 
потужн

ості 

2016/2017 н.р.н 2017/2018 н.р. Середня 
наповнюван
ість класів 

Учнів % Класів Учнів Класів Учнів 

Новоукраїнська 
ЗШ І-ІІІ ст. №6 

900 70% 28 631 24 602 25 

Філія  №1 230 59% 11 136 10 122 12,2 

Філія  №3 640 28% 11 177 10 163 16,3 

Новоукраїнський 
НВК №8 

480 70% 18 335 19 352 18,5 

Воронівська філія 144 30% 8 43 6 41 6,8 

Мар’янопільська 
філія 

75 64% 8 48 8 52 6,5 

Новоукраїнська 
ЗШ І-ІІІ ст. №4 

784 36% 14 282 15 285 19 

Новоукраїнський 
НВК "Лідер" 

300 103% 16 308 16 317 19,8 

Всього 3523 55,6% 114 1960 112 1934 17,3 

 


