
 
Мінсім’ямолодьспорт уклав договір про співпрацю з Вінницькою обласною владою 

 
6 червня 2008 року Міністр у справах сім`ї, молоді  і спорту Юрій Павленко перебуває з робочим 

візитом у Вінницькій області. 
Під час візиту відбулась зустріч Міністра з головою обласної державної адміністрації Олександром 

Домбровським та головою обласної ради Григорієм Заболотним. 
Вищі посадовці обговорили особливості розвитку регіону та його перспективи. Олександр 

Домбровський повідомив Міністру, що протягом лише останніх двох місяців в області відкрито низку 
соціальних об’єктів: Центр матері і дитини, школи, дитячі садочки, соціальний гуртожиток. Олександр 
Домбровський зазначив, що, безумовно, проблеми є, тому робота триває постійно. 

Юрій Павленко повідомив, що Міністерство вважає Вінницьку область регіоном, в якому створюються 
сприятливі умови захисту та дотримання прав дитини.  

Водночас область відстає від інших регіонів за показниками пільгових молодіжних кредитів та 
спортивного розвитку. Зокрема, з місцевого бюджету на пільгові кредити було надано в 4 рази менше 
коштів, в порівнянні з обсягом, наданим з державного бюджету. За спортивними показниками Вінниччина 
посідає 10 місце серед регіонів України. Цим питанням необхідно приділяти більше уваги, зазначив 
Міністр.  

За результатами зустрічі було підписано Договір про співпрацю між Міністерством у справах сім`ї, 
молоді та спорту та Вінницькою обласною держадміністрацією та облрадою. Поняття співпраця у документі 
визначено у сферах реалізації державної молодіжної, сімейної політики, забезпечення гендерної рівності, 
захисту прав дітей, розвитку фізичної культури та спорту. Окремим додатком до Договору затверджено 
план конкретних організаційно-практичних заходів на 2008 рік, в якому зазначено обсяги необхідних 
витрат і джерела фінансування. 

Свої підписи під Договором поставили всі три учасники зустрічі – Юрій Павленко, Олександр 
Домбровський та Григорій Заболотний. 

 
 

  

Договір 

про співробітництво між  Міністерством України у справах сім'ї, молоді та  спорту, 
Вінницькою обласною радою, Вінницькою обласною державною адміністрацією 

м._____________________                                                       "_____"___________           2008 р. 

Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту (далі – Міністерство) в особі Міністра України у 
справах сім'ї, молоді та спорту Павленка Юрія Олексійовича, який діє на підставі Положення про 
Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 08.11.2006 № 1573, з однієї сторони, Вінницька обласна рада (далі - Рада) в особі 
голови обласної ради Заболотного Григорія Михайловича, який діє на підставі Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", з другої сторони, Вінницька обласна державна адміністрація 
(далі - Адміністрація) в особі голови обласної державної адміністрації Домбровського Олександра 
Георгійовича, який діє на підставі Закону України "Про місцеві державні адміністрації"), з третьої 
сторони (далі - Сторони), уклали цей договір  
(далі – Договір) про наступне. 

1. Предмет, мета і механізм реалізації Договору 
1.1. Предметом цього Договору є визначення основних напрямків співробітництва Сторін з реалізації 
державної молодіжної, сімейної політики, забезпечення гендерної рівності, захисту прав дітей, 
розвитку фізичної культури та спорту. 
1.2. Метою Договору є створення дієвого механізму співпраці, узгодження  загальнодержавних і 
регіональних інтересів, спільне розв'язання проблем, що стримують розвиток Вінницької області. 
1.3. Для реалізації спільних дій відповідно до предмету цього Договору щорічно розробляється план 
організаційно-практичних заходів, що оформлюється у формі додатку до цього Договору.  

2. Зобов'язання Міністерства 
2.1. Міністерство: 
2.1.1. Забезпечує формування та реалізацію державної молодіжної, сімейної політики, сприяє 
встановленню гендерної рівності, координує питання щодо захисту прав дітей, розвитку фізичної 
культури та спорту відповідно до визначених пріоритетів діяльності на 2008 рік та відповідних 
пріоритетів на наступні роки. 
2.1.2. Сприяє створенню правових, економічних, соціальних умов для функціонування і зміцнення 
сім'ї, підтримки сімей різних категорій. 
2.1.3. Здійснює, у межах своєї компетенції, заходи щодо правового і соціального захисту дітей та 
молоді.  



2.1.4.  Координує діяльність, пов‘язану з усиновленням дітей, опікою, піклуванням, їх влаштуванням 
у дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім‘ї.  
2.1.5. Передбачає виділення коштів Державного бюджету України на утримання дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу.  
2.1.6. Забезпечує, у межах своєї компетенції, додержання вимог законодавства щодо опіки 
(піклування) над дітьми-сиротами, дітьми позбавленими батьківського піклування; усиновлення, 
захисту житлових і майнових прав дітей, позбавлених батьківського піклування; забезпечення 
молоді з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальним житлом.  
2.1.7. Залучає представників регіону до: 
- участі у законопроектній роботі, розробленні державних програм, концепцій; 
- участі у семінарах, конференціях, інших заходах з питань, віднесених до компетенції Міністерства; 
- удосконалення системи обліку, звітності та державної статистики; 
- вивчення питань, соціального становища сім'ї, дітей, молоді, розвитку фізичної культури і спорту в 
регіонах України. 
2.1.8. Виділяє кошти, передбачені Державним бюджетом України, на проведення всеукраїнських і 
міжнародних заходів, що проводяться в регіоні за дорученням Міністерства. 
2.1.9. Затверджує, з урахуванням пропозицій Ради  та Адміністрації, пріоритетні для області види 
спорту, погоджує створення спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву. 
2.1.10. Виплачує в установленому порядку спортсменам та тренерам – представникам регіону 
стипендії Президента України і Кабінету Міністрів України, грошові винагороди за зайняті призові 
місця в офіційних міжнародних змаганнях, гранти Президента України, премії Кабінету Міністрів 
України обдарованій молоді за внесок у розбудову держави. 
2.1.11. Забезпечує спортсменів, спортсменів-інвалідів, тренерів, інших фахівців, які входять до 
складу штатних збірних команд України заробітною платою, спортивною формою та інвентарем, 
науковим та медичним обслуговуванням. 
2.1.12. Здійснює контроль за якістю підготовки, перепідготовки, працевлаштуванням випускників 
вищих фізкультурно-спортивних навчальних закладів, що належать до сфери управління 
Міністерства. 
2.1.13. Організує перепідготовку, підвищення кваліфікації працівників регіональних служб у 
справах дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, батьків-вихователів дитячих 
будинків сімейного типу, педагогів-організаторів за місцем проживання, інших категорій працівників 
закладів, що належать до сфери управління Міністерства. 
2.1.14. Здійснює відповідно до норм законодавства міжнародне співробітництво, включає 
представників регіону до складу офіційних делегацій Міністерства для участі у міжнародних 
заходах. Залучає до програм співробітництва з міжнародними та європейськими структурами 
представників молодіжних спортивних організацій, зокрема до організації і проведення двосторонніх 
та багатосторонніх зустрічей з обміну досвідом роботи, "круглих столів", фахових семінарів, 
спортивно-молодіжних фестивалів тощо. Періодично інформує щодо досвіду закордонних країн, їх 
фізкультурно-спортивних організацій, федерацій, клубів з питань позабюджетного фінансування, 
розвитку волонтерського руху. Періодично інформує щодо питань підготовки до ЄВРО 2012, роботи 
з фан-клубами та іншими структурами вболівальників про досвід з цих питань країн, що приймали 
подібні змагання. 
2.1.15. Вивчає, узагальнює та розповсюджує досвід роботи регіону щодо реалізації державної 
політики з питань сім'ї, дітей, молоді, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання 
торгівлі людьми, розвитку фізичної культури і спорту. 
2.1.16. Забезпечує оперативне оприлюднення інформації про діяльність Міністерства щодо предмету 
договору  через засоби масової інформації і власний веб-сайт. 

3. Зобов'язання  Ради 
3.1. Рада: 
3.1.1. Бере участь у законопроектній роботі, сприяє створенню нормативно–правової бази як 
підґрунтя реалізації державної молодіжної, сімейної політики, забезпечення гендерної рівності, 
захисту прав дітей, розвитку фізичної культури та спорту. 
3.1.2. Для забезпечення реалізації заходів державних цільових програм на регіональному рівні 
 затверджує у встановленому порядку регіональні цільові програми та провадить відповідний 
моніторинг їх виконання. 
3.1.4. При розгляді та затвердженні регіонального бюджету на наступний рік бере до уваги 
необхідність передбачення видатків на виконання заходів державних цільових програм та 
регіональних програм з реалізації державної молодіжної, сімейної політики, забезпечення гендерної 
рівності, захисту прав дітей, розвитку фізичної культури та спорту. 
4. Зобов'язання Адміністрації 
4.1. Адміністрація: 
4.1.1. При формуванні місцевих бюджетів передбачає належний рівень видатків на заходи щодо 
підтримки національного усиновлення та інших форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, підтримки на місцевому рівні ініціатив молоді, спрямованих 
на її самореалізацію, вирішення питань її зайнятості та працевлаштування, формування мотиваційної 
поведінки молодих людей до здорового способу життя та профілактики негативних явищ у 
молодіжному середовищі, підвищення громадської активності молоді, забезпечення молоді житлом, 
запобігання торгівлі людьми, забезпечення гендерної рівності, розвитку всіх форм рухової 



активності населення, створення матеріально-технічної бази масового спорту та спорту вищих 
досягнень, розвитку олімпійського, паралімпійського та неолімпійського руху.  
4.1.2. Забезпечує влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сімейні 
форми виховання.  
4.1.3. Вживає   заходів   щодо постійного виявлення бездоглядних та безпритульних дітей та 
влаштування їх до притулків для дітей, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей. 
4.1.4. Проводить роботу щодо підвищення поінформованості населення з питань усиновлення 
громадянами України дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, формування 
культури національного усиновлення. 
4.1.5. Підвищує ефективність діяльності місцевих органів виконавчої влади щодо розвитку сімейних 
форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, підтримки сімей, які 
усиновили дітей, удосконалює роботу органів опіки і піклування, посилює відповідальність за 
додержання законодавства у цій сфері. 
4.1.6. Забезпечує в повному обсязі  ведення Єдиного електронного банку даних дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, і громадян, які бажають взяти їх на виховання, та Єдиного 
електронного банку даних дітей, які опинились у складних життєвих обставинах. 
4.1.7. Забезпечує дотримання пріоритетності форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. 
4.1.8. Проводить активну роботу, спрямовану на пошук родин для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, у тому числі тих, які влаштовані в заклади для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. 
4.1.9. Вживає заходів щодо суттєвого поліпшення роботи із забезпечення спільного проживання і 
виховання братів і сестер при влаштуванні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, на виховання в сім’ї громадян. 
4.1.10. Проводить постійний контроль та аналіз наявності у вихованців закладів для дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої 
батьківського піклування. 
4.1.11. Вживає невідкладних заходів щодо  збору комплекту документів, які підтверджують набуття 
дитиною статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, та своєчасного 
складання анкет дітей, які можуть бути усиновлені. 
4.1.12. Здійснює діяльність із методичного  забезпечення роботи сільських, селищних рад з питань 
опіки та піклування, захисту прав та інтересів дітей. 
4.1.13. Сприяє соціальному становленню та розвитку здібностей дітей та молоді, задоволенню їх 
інтересів, трудовому навчанню та профорієнтації. 
4.1.14.  Здійснює контроль за працевлаштуванням молоді, забезпеченням їх першим робочим 
місцем, сприяє створенню молодіжних центрів праці, залученню молоді до участі в молодіжних 
трудових загонах, підтримці розвитку молодіжного підприємництва. 
4.1.15. Проводить відповідну роботу з метою розвитку молодіжного житлового будівництва. 
4.1.16. Здійснює контроль за проведенням інформаційно-просвітницької роботи серед населення, 
зокрема щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей та молоді, сприяє 
створенню і діяльності центрів ресоціалізації наркозалежної молоді. 
4.1.17. Вживає заходів щодо заохочення народжуваності, підтримки сімей різних категорій. 
4.1.18. Сприяє створенню кризових центрів соціально–психологічної допомоги дітям, молоді, різним 
категоріям сімей, які перебувають у кризовій ситуації, зазнали різних форм насильства. 
4.1.19. Сприяє діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служб у справах 
неповнолітніх, перш за все у сільській місцевості, вживає заходів для покращання їх кадрового та 
фінансового забезпечення. 
4.1.20. Сприяє діяльності дитячих, молодіжних, жіночих, фізкультурно-спортивних, науково-
просвітницьких, та інших громадських організацій. 
4.1.21. Вживає заходів з метою створення умов для проведення фізкультурно-оздоровчої роботи у 
навчально-виховній, виробничій і соціально-побутовій сферах, впровадження фізкультурно-
реабілітаційної і спортивної роботи серед інвалідів. 
4.1.22.  Проводить відповідну роботу з метою розширення мережі та забезпечення діяльності 
центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", спортивних шкіл всіх типів. 
4.1.23. Сприяє розвитку самодіяльного масового спорту, розширенню мережі закладів, які надають 
населенню фізкультурно-оздоровчі послуги. 
4.1.24.  Здійснює заходи щодо будівництва, реконструкції, капітального ремонту та оснащення 
спортивних баз олімпійської і паралімпійської підготовки. 
4.1.25. Вживає заходів для розвитку олімпійського, паралімпійського і неолімпійсь-кого руху, 
приділяє особливу увагу розвитку пріоритетних для регіону видів спорту. 
4.1.26. З метою морального та матеріального стимулювання провідних спортсменів і тренерів 
регіону  створює  для  них необхідні соціально-побутові умови. 
4.1.27. Розвиває на основі підписаних угод та протоколів двостороннє, у т.ч. прикордонне, 
співробітництво з відповідними державними структурами зарубіжних країн з питань сімейної та 
молодіжної політики, захисту прав дітей, розвитку фізичної культури і спорту. 

5. Термін дії Договору 
5.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами і діє протягом 3-х років. 
5.2.  Дія Договору може бути пролонгована за взаємною згодою Сторін.  



5.3. Дія Договору може бути припинена за взаємною згодою Сторін шляхом письмового 
попередження за один місяць до закінчення терміну дії Договору. 

6. Інші умови 
6.1. При виникненні розбіжностей під час виконання Договору Сторони вирішують їх шляхом 
проведення переговорів. 
6.2. Зміни і доповнення до Договору вносяться за взаємною згодою Сторін і оформлюються 
додатковою угодою. 
6.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством 
України. 
6.4. Договір складено у трьох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу. 
6.5. Факт надання фінансової або іншої підтримки з боку Міністерства України у справах сім'ї, молоді 
та спорту має бути зазначений у будь-яких друкованих матеріалах, підготовлених у зв'язку з 
виконанням положень цього договору. 
6.6. У всіх випадках, коли це є прийнятним, Рада  та Адміністрація погоджується згадувати факт 
надання підтримки з боку Міністерства у всіх друкованих матеріалах, публічних виступах, прес-
релізах чи у будь-яких інших подібних матеріалах. 
6.7. Рада  та Адміністрація використовують назву та логотип Міністерства тільки у прямому зв'язку із 
виконанням умов цього договору, за умови попереднього погодження із Міністерством. При цьому, 
назва та логотип використовуються виключно у вигляді, затвердженому Міністерством. 

7. Юридичні адреси та підписи Сторін 

  

За Міністерство України у 
справах сім'ї,  молоді та спорту 

За Вінницьку обласну раду     За Вінницьку обласну державну 
адміністрацію 

Україна, м. Київ - 01023  
вул. Еспланадна, 42 

Україна, м. Вінниця - 21100,  вул. 
Соборна, 70 

Україна, м. Вінниця - 21100,  вул. 
Соборна, 70 

  

__________________ підпис 

Міністр       Ю.О. Павленко 

  

___________________ підпис  

Голова        Г.М. Заболотний 

  

___________________ підпис 

Голова   О.Г. Домбровський 

        
 

додаток до Договору 
від "______"____________2008 р. 

  

          План 
організаційно-практичних заходів на 2008 рік  Міністерства України  у  справах  сім'ї, 

молоді та спорту,  
Вінницької обласної ради та Вінницької обласної державної   адміністрації 

  

Обсяги фінансування  з  
бюджетів (тис.грн.): Сторони Зміст заходів Терміни виконання 

державного місцевого 
1. Подальший  розвиток національного усиновлення  і  впровадження сімейних форм  виховання   
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 
Мінсім'ямолодьспорт 

  

Забезпечити координацію 
діяльності, пов‘язаної з 
усиновленням дітей, 
опікою, піклуванням, їх 
влаштуванням у дитячі 
будинки сімейного типу та 
прийомні сім‘ї 
 
Забезпечити підготовку 

упродовж року 

  

упродовж року 

    



розпорядження Кабінету 
Міністрів України щодо 
затвердження 
додаткового розподілу 
обсягу субвенції з 
державного бюджету 
обласному бюджету 
Вінницької області  на 
виплату державної 
соціальної допомоги на 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського піклування, 
грошового забезпечення 
батькам-вихователям і 
прийомним батькам за 
надання соціальних 
послуг у дитячих 
будинках сімейного типу 
та прийомних сім`ях за 
принципом “гроші ходять 
за дитиною” 

  

  

  

Вінницька обласна 
рада,    Вінницька 
обласна державна  
 адміністрація 

Забезпечити раннє 
виявлення сімей з дітьми, 
які перебувають у 
складних життєвих 
обставинах, ведення їх 
обліку та соціального 
супроводу 

Забезпечити з метою 
профілактики раннього 
соціального сирітства 
роботу 41 
консультативного пункту 
центрів соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді у 
пологових будинках і 
відділеннях та жіночих 
консультаціях  
 
Забезпечити пошук, відбір 
та підготовку кандидатів у 
прийомні батьки, батьки-
вихователі ( 35 сімей) 
Забезпечити підвищення 
кваліфікації прийомних 
батьків та батьків 
вихователів (24 сімей) 

Забезпечити соціальне 
супроводження 100% 
прийомних сімей та 
дитячих будинків 
сімейного типу, створених 
в області 

Забезпечити проведення 
в області інформаційної 
кампанії  „Візьми дитину у 
родину” щодо 
пропагування сімейних 
форм виховання дітей-
сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського піклування 

постійно 

  

протягом року 

  

січень-жовтень  
жовтень-листопад 

протягом року 

протягом року 

  

протягом року 

  

  

  

  

  

  

  

  

11,0 

  

  

  

3,0 

  

субвенція з 
державного 
бюджету 
1852,7 
тис.грн. 



Створити протягом 2008 
року не менше 25 
прийомних сімей та 
влаштувати в них на 
виховання  41 дитину-
сироту та дитину, 
позбавлену батьківського 
піклування; 3 дитячих 
будинки сімейного типу, в 
які влаштувати 19 дітей 
зазначеної категорії 

  

2. Державна підтримка молоді та створення умов для її самореалізації 
Мінсім'ямолодьспорт Розробити проект Закону 

України “Про Державну 
соціальну цільову 
програму “Молодь України 
на 2009-2015 роки” 

Розробити проект Закону 
України “Про гарантоване 
забезпечення молоді 
першим робочим місцем” 

Розробити проект Закону 
України “Про 
забезпечення молоді 
доступним житлом” 

З метою заохочення 
молоді організаційно 
забезпечувати 
присудження Премії 
Кабінету Міністрів України 
за особливі досягнення 
молоді в розбудові 
України (Постанова КМУ 
від 21.11.2007 № 1333) 

  

Визначити статус, 
повноваження, 
організаційне, кадрове, 
фінансове забезпечення, 
примірний штатний 
розпис обласного 
молодіжного центру 

Розробити проект 
спільного наказу 
Міністерства України у 
справах сім’ї, молоді та 
спорту і Міністерства 
освіти і науки України 
щодо введення у 
програму навчальної 
практики загальноосвітніх 
шкіл волонтерської 
роботи протягом 
навчального року та 
врахування її  результатів 
при видачі атестатів про 
закінчення 
загальноосвітніх шкіл 

упродовж року 

упродовж року 

упродовж року 

упродовж року 

  

упродовж  
року  

  

упродовж року 

  

  

  

  

  

  

  



Вінницька обласна 
рада,    Вінницька 
обласна державна  
 адміністрація 

Провести моніторинг 
ефективності існуючих 
обласних програм, 
спрямованих на підтримку 
соціального становлення 
молоді 

Забезпечити ефективну 
діяльність комунального 
підприємства “Вінницький 
обласний молодіжний 
центр праці” та 
реалізацію програм, 
спрямованих на 
вирішення проблем 
працевлаштування молоді 
(організація діяльності 
молодіжних трудових 
загонів; екологічного 
трудового загону; творчої 
майстерні зайнятості; 
програми “Домашній 
господар”; проведення 
комп’ютерного тестування 
з профорієнтації, 
конкурсу бізнес-планів 
підприємницької 
діяльності серед молоді; 
часткове фінансування 
бізнес-планів – 
переможців 2007 року; 
розробка та видавництво 
Довідника абітурієнта; 
реалізація комплексної 
програми підтримки 
молодіжного 
підприємництва) 

Забезпечити ефективну 
діяльність ресурсного 
волонтерського центру 

  

Забезпечити проведення 
програм та заходів, 
спрямованих на творчий 
та інтелектуальний 
розвиток молоді (Школа 
молодого профактивіста, 
Школа студентського 
самоврядування, конкурс 
Web-дизайну, 
літературно-мистецький 
конкурс “Кришталева 
вишня», обласний 
конкурс “Молода людина 
року”; “Студентська 
республіка – 2008”, 
міжнародний арт-проект 
“Аплікація духу”) 

Реалізувати програму 
інтеграції у суспільство 
дітей та молоді з 

щоквартально 

  

упродовж року 

  

  

  

  

  

упродовж року 

упродовж року 

  

  

упродовж року 

липень 

  

вересень 

упродовж року 

упродовж року 
упродовж року 

упродовж року 

  не потребує 
фінансування 

205,0  

  

  

  

  

  

10,0 

  

70,7  

  

  

  

15,0  

  

15,0  

  

25,0  

7,0  

  

7,0  

16,7  

  

51,0  



особливими потребами 

Організувати проведення 
табору-семінару для 
молоді з особливими 
потребами 

Провести міжрегіональний 
молодіжний форум 

Забезпечити проведення 
Школи майбутнього 
державного службовця в 
Гайсинському районі 

Організувати роботу 
юридичної клініки для 
молоді 

Забезпечити участь 
талановитої молоді у 
Всеукраїнських та 
міжнародних заходах 

Здійснити заходи щодо 
формування здорового 
способу життя молоді та 
профілактики негативних 
явищ у молодіжному 
середовищі (моніторинг 
діяльності центрів 
ресоціалізації 
наркозалежної молоді; 
підтримка заходів центрів 
ресоціалізації 
наркозалежної молоді; 
телепрограма “Час жити”, 
інші заходи) 

  

3. Створення дієвого механізму організації дозвілля дітей та молоді, спрямованого на забезпечення їх 
інтелектуального розвитку та формування високоморальних життєвих принципів, підготовка 
відповідної концепції 
Мінсім'ямолодьспорт Надавати організаційно-

методичну допомогу в 
сфері організації 
оздоровлення, відпочинку 
та дозвілля дітей та 
молоді 

Розробити проект 
постанови КМУ “Про 
утворення 
Всеукраїнського центру 
патріотичного виховання” 

Розробити проект 
Типового положення “Про 
установи культурно-
просвітницького та 
патріотичного 
спрямування” 

Забезпечити проведення 
міжнародного конкурсу 

упродовж року 

упродовж року 

упродовж року 

упродовж року 

  

вересень 

  

липень, 
жовтень 

  

червень 

  

  

  

  

  

  

  

10,0 

  

  



кращих українських 
творів молодих 
літераторів “Гранослов” та 
Всеукраїнського 
молодіжного мистецького 
пленеру  “Мальовнича 
Україна” 

Забезпечити проведення 
Всеукраїнської 
інформаційно-
просвітницької культурно-
мистецької акції під 
гаслом «Життя без 
наркотиків» 

Забезпечити проведення 
Всеукраїнської 
інформаційно-
просвітницької, 
профілактичної акції під 
гаслом «ВІЛ-стосується 
кожного» з метою 
профілактики ВІЛ-
інфекції/Сніду, 
туберкульозу  

Забезпечити проведення 
Всеукраїнської, 
інформаційної, культурно-
просвітницької акції 
«Творча молодь за 
здоровий спосіб життя» 

20,0 

  

60,0 

Вінницька обласна 
рада,    Вінницька 
обласна державна  
 адміністрація 

Організувати проведення 
відкритих студентських 
чемпіонатів з гри КВК 

Організувати проведення 
майстер-класів з КВК в 
районах області 

  

Організувати проведення 
оздоровчої Етно-зміни 
“Намисто” 

Організувати проведення 
тематичної оздоровчої 
зміни з профорієнтації 
“Дитяча республіка” 

Організувати проведення 
оздоровлення дітей 
соціально-незахищених 
категорій та обдарованих 
дітей 

упродовж року 

упродовж року 

липень 

липень 

  

червень-серпень 

  15,0 

  

13,0 

  

15,0  

50,0 

  

876,8 

  

4. Створення ефективної системи залучення широких верств населення до занять фізичною 
культурою та спортом 
Мінсім'ямолодьспорт Забезпечити придбання 

за рахунок кошів 
Державного бюджету 
України синтетичного 

упродовж року     



покриття для спортивних 
майданчиків за місцем 
проживання населення 
згідно з розподілом 

Опрацювати питання 
правового статусу 
інструкторів та педагогів-
організаторів підвідомчих 
організацій центрів 
“Спорт для всіх” з метою 
визначення джерел та 
обсягів їх заробітної плати 

Провести Всеукраїнську 
велоестафету “Спорт для 
всіх єднає Україну” 

Провести Всеукраїнські 
спортивно-масові заходи 
серед дітей вихованців 
дитячих будинків з нагоди 
зимових свят “Ти зможеш, 
якщо зміг я” 

Провести Всеукраїнську 
інформаційно-
пропагандистську 
компанію з популяризації 
здорового способу життя 

Провести Всеукраїнське 
опитування населення 
про рівень залучення до 
руху "Спорт для всіх" 

Провести 7 спортивних 
заходів з неолімпійських 
видів спорту 
(Всеукраїнські змагання, 
міжнародні змагання та 
НТЗ) 

  

упродовж року 

  

вересень 

грудень  

  

упродовж 
року  

ІІ квартал 

  

червень - грудень 

  

  

  

9,75 

6,6 

  

8,3 

  

4,2 

  

39,0 

Вінницька обласна 
рада,    Вінницька 
обласна державна  
 адміністрація 

Забезпечити будівництво 
основи для майданчиків 
за місцем проживання 
населення зі штучним 
покриттям в м. Тульчин та 
м. Бар; в с. Стрижавка 
Вінницького району;  в 
Козятинському, 
Жмеринському, Могилів-
Подільському, 
Гайсинському, 
Бершадському, 
Літинському, 
Тростянецькому і 
Ямпільському районах 

Забезпечити діяльність 
обласного, Вінницького та 
Ладижинського міських 
центрів фізичного 
здоров’я населення 
“Спорт для всіх” 
відкрити центри “Спорт 
для всіх” у м. Могилів-

упродовж року 

  

  

упродовж року 

  

4 квартал  

  

  1100,0  

  

  

312,8  

  

200,0  

  

100,0 



Подільському та  
м. Жмеринка 

Забезпечити проведення 
обласних галузевих 
спортивних ігор, масові 
змагання серед 
учнівської, студентської, 
допризовної молоді, 
людей похилого віку 

5. Забезпечення     участі    національних збірних команд України в Олімпійських і Паралімпійських 
іграх 2008 року в м. Пекін (Китай), подальше створення державної системи олімпійської підготовки 
Мінсім'ямолодьспорт Забезпечити 

фінансування підготовки 
та участі членів збірної 
команди України, 
кандидатів до складу та 
членів резерву збірної 
команди України від 
Вінницької області у 
змаганнях міжнародного 
рівня та централізованих 
навчально-тренувальних 
зборах 

Ініціювати прийняття 
законодавчих та 
нормативно-правових 
актів, що встановлюють 
пільги на земельний 
податок для баз 
олімпійської підготовки та 
щодо процесу закупівлі 
товарів , робіт та послуг 
за державні кошти 

  

Виділити кошти на 
проведення: 

- навчально-
тренувальних  зборів з 
олімпійських видів спорту  

- змагань з олімпійських 
видів спорту 

Сприяти виконанню 
завдань і заходів 
Державної цільової 
соціальної програми 
“Хокей України” 

Провести  5 навчально-
тренувальних зборів з 
пауерліфтингу та дзюдо  
для 3-х спортсменів-
інвалідів кандидатів до 
національної 
паралімпійської збірної 
команди України -  Войтко 
Дмитра, Войтко Олени, 
Левицького Миколи - 
представників   

упродовж 
року 

  

упродовж 
року 

  

  

упродовж 
року 

  

  

упродовж 
року 

квітень-серпень 

  

  

  

  

  

  

  

302,0 

194,0 

  

  

в межах 
кошторисів 

  

  



Вінницькій  області для  
підготовки  до  ХІІІ літніх 
Паралімпійських ігор 

Вінницька обласна 
рада,    Вінницька 
обласна державна  
 адміністрація 

Забезпечити житлом 
кандидатів у члени 
олімпійської  збірної  
команди України (5 
спортсменів: Третяк 
Максим – бокс; 
Письменська Анна – 
стрибки у воду; Бурнос 
Наталія – веслування на 
байдарках і каное, 
Добринська Наталія – 
легка атлетика; Крячко 
Інна – стрільба кульова) 

Провести для членів 
збірних команд України 
навчально-тренувальні 
збори в області, 
забезпечити їх участь у 
змаганнях 
Всеукраїнського рівня 

Здійснювати заходи для 
вдосконалення мережі 
спортивних шкіл, 
спеціалізованих 
навчальних закладів 
спортивного профілю, 
спортивних клубів 

Вирішити питання щодо 
обладнання (придбання 
огорожі, трибуни, табло, 
спортінвентарю та 
спортобладнання) 
міського стадіону 
центрального парку 
культури і відпочинку 
імені М.Горького 
(м.Вінниця, Хлібна, 1)  

Передбачати під час 
формування проектів 
відповідних бюджетів 
кошти на розвиток 
фізичної культури і спорту 
та здійснювати заходи 
щодо залучення в 
установленому порядку 
позабюджетних коштів на 
зазначені цілі 

Здійснити фінансування:  

1. шести обласних 
дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл 
та школи вищої 
спортивної 
майстерності 

1. двох центрів 
олімпійської 

упродовж року 

  

упродовж 
року 

  

упродовж 
року 

  

упродовж 
року 

  

упродовж 
року 

  

упродовж року 

  

  

  

упродовж року 

  

  

  

упродовж 
року 

упродовж 
року 

упродовж 
року 

  

упродовж 
року 

  

  270,0 

  

  

160,0  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5667,5  

  

140,1 

989,5  

210,0  

300,0  

1455,0  

210,0 

  

  

  

  

210,0 

  



підготовки 

  

1. розвитку 25 
олімпійських 
видів спорту  

1. розвитку 30 
неолімпійських 
видів спорту 

Надати фінансову 
підтримку:  

1. обласному 
відділенню 
Національного 
Олімпійського 
Комітету України; 

2. 11 федераціям з 
видів спорту та 
громадським 
організаціям 
спортивного 
спрямування; 

3. фізкультурно-
спортивним 
товариствам 
“Колос”, 
“Динамо”, 
“Україна” та 
“Спартак” 

Поліпшити матеріально-
технічну базу хоккею з 
шайбою 

  

Підвищити рівень 
охоплення населення 
заняттями з хокею для 
формування здорового 
способу життя 

Вирішити питання щодо 
виділення додаткових 
коштів обласного 
бюджету для виплати 
стипендій та винагород 
кращім спортсменам та 
тренерам області за 
результатами участі у 
змаганнях різного рівня 

Забезпечити гарантовану  
оплату оренди за 
використання басейну та 
залу спеціальної 
підготовки 
спорткомплексу ТОВ "Ліга 
Олімпійські резерви" (м. 
Вінниця, вул. Соборна, 1) 

ІІ півріччя 

  

ІІ півріччя 

  

упродовж року 

  

упродовж року 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

544,5  



Вирішити питання щодо 
капремонту плавального 
басейну ТОВ "Ліга 
Олімпійські резерви" (м. 
Вінниця, вул. Соборна, 1) 

Вирішити питання щодо 
закупівлі спец 
обладнання (4 трамплінів 
для стрибків у воду та 4-х 
станин для їх 
кріплення)для басейну 
ТОВ "Ліга Олімпійські 
резерви" (м. Вінниця, вул. 
Соборна, 1)  

Вирішити питання щодо 
реконструкції та 
капремонту спортивної 
водно-веслувальної бази 
(м. Ладижин, пров. 
Береговий, 9) 

Вирішити  житлові та інші 
побутові питання  
спортсменів-інвалідів 
кандидатів до 
паралімпійської збірної 
команди України  Войтко 
Дмитра, Войтко Олени 

  

Забезпечити  
фінансування в повному 
обсязі діяльність 
Вінницького обласного 
центру з фізичної 
культури і спорту 
інвалідів “Інваспорт” та  
 дитячо-юнацької 
спортивної школи 
інвалідів 

6. Підготовка до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи   2012 року з футболу 
Мінсім'ямолодьспорт Надати методичну та 

організаційну допомогу у 
розробці Регіональної 
програми підготовки та 
проведення в Україні 
фінальної частини 
чемпіонату Європи 2012 
року з футболу Вінницької 
області 

упродовж року     

7. Соціальна робота з сім'ями, дітьми та молоддю 
Мінсім'ямолодьспорт Забезпечити  створення в 

Україні єдиного 
інформаційного простору 
з питань соціальної 
проблематики  

жовтень      

Вінницька обласна 
рада,    Вінницька 
обласна державна  
 адміністрація 

Забезпечити розвиток 
мережі  центрів 
соціальних служб для 
сімей, дітей та молоді у 
Вінницькій області: 
створити 5 сільських 
центрів соціальних служб 

упродовж року 

  

  

  1,0  

  

  



для сім’ї, дітей та молоді 
відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України 
“Про заходи щодо 
вдосконалення соціальної 
роботи із сім`ями, дітьми 
та молоддю” від 
27.08.2004 № 1126 та 1 
філію районного центру 
соціальних служб у селах 
та селищах області 

Забезпечити 100% 
укомплектованість 
кадрами  міських, 
районних центрів 
соціальних служб для 
сім`ї, дітей та молоді. 

Забезпечити роботу 
закладів соціального 
обслуговування, які 
створені у 2007 році за 
рахунок субвенції з 
державної бюджету  
місцевим бюджетам: 
обласного центру 
соціально-психологічної 
реабілітації для дітей та 
молоді з функціональними 
обмеженнями, 
соціального гуртожитку 
для дітей сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського піклування, 
обласного соціального 
центру матері та дитини 

 
Забезпечити проведення 
навчальних семінарів-
практикумів, семінарів-
тренінгів для спеціалістів 
міських, районних, 
сільських, селищних 
центрів соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді: 
 
-    з питань 
запровадження форм 
сімейного виховання 
дітей-сиріт та 
 
дітей, позбавлених 
батьківського піклування; 

  

-  з питань 
консультування з проблем 
наркозалежності та 
ВІЛ/СНІДу в рамках 
проекту SUNRISE; 

 
-    для керівників 

  

упродовж року 

  

упродовж року 

  

  

  

березень -  
вересень 

квітень -листопад 

жовтень 

червень 

  

травень - вересень 

  

вересень-жовтень 
упродовж року 

упродовж року 

  

  

  

ІІІ квартал 

  

  

упродовж року 

  

  

  

1500,0  

  

  

  

  

2,2  

  

1,7  

  

3,3  

2,7 

  

3,0  

  

10,0  

12,0  

  

  

  

  

  

1500,0 

  

  

456,0  



Мобільних 
консультативних пунктів 
соціальної роботи у 
сільській та гірській 
місцевості, віддалених 
районах міст;; 

 -  з питань впровадження 
програмно-
інформаційного 
комплексу в міських, 
районних, сільських, 
селищних центрах 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді; 

 
-    семінари-тренінги   
для   спеціалістів   
центрів  СССДМ  з   
проблем  
 
попередження насильства 
у сім’ї (спільно  з  
Міжнародним  гуманітар- 
 
ним центром “Розрада”), 
експертні групи, групові 
обговорення, майстер-
класи; 
 
- семінари-тренінги для 
спеціалістів соціальних 
закладів 

Забезпечити надання 
соціальних послуг 235 
випускникам інтернатних 
закладів з числа дітей-
сиріт та осіб з числа 
дітей-сиріт 

Забезпечити здійснення 
соціально-профілактичної 
роботи щодо запобігання 
поширенню соціально 
небезпечних хвороб у 
дитячому та молодіжному 
середовищі, в тому числі 
серед груп ризику, 
формування навичок 
здорового способу життя 
через мережу 
спеціалізованих служб і 
формувань: 26 Мобільних 
консультаційних пунктів 
соціальної роботи в 
сільській місцевості та 
віддалених районах міст 
та 7 служб роботи з 
ін’єкційними споживачами 
наркотиків 

Вирішити питання у 
рамках спільного проекту 
влади та бізнесу  “Зігрій 
любов’ю дитину” щодо 



поліпшення житлових 
умов багатодітних родин, 
в яких виховується 10 і 
більше дітей, шляхом 
поліпшення житлових 
умов цих сімей 

Забезпечити соціальне 
супроводження з видачею 
іменної стипендії дітей-
сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського піклування, 
які навчаються у вищих 
навчальних закладах 
області 

  

8.  Підтримка сімейної та гендерної політики, попередження насильства в сім’ї та протидія торгівлі 
людьми 
Мінсім'ямолодьспорт Розробити проект 

постанови Кабінету 
Міністрів України “Про 
порядок здійснення 
виплат за отримання 
звання “Мати-героїня” 

Визначити статус, 
повноваження, 
організаційне, кадрове, 
фінансове забезпечення, 
примірний штатний 
розпис регіональних 
гендерних ресурсних 
центрів 

Провести Всеукраїнський 
семінар з питань 
забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок та 
чоловіків для фахівців у 
сфері гендерної політики 

червень 

  

упродовж року 

  

грудень 

    

Вінницька обласна 
рада,    Вінницька 
обласна державна  
 адміністрація 

Провести соціальне 
дослідження "Портрет сім'ї 
Вінничини" 

  

Вирішити питання у 
рамках спільного проекту 
влади та бізнесу “Зігрій 
любов’ю дитину” щодо 
поліпшення житлових 
умов 9-ти багатодітних 
родин, в яких виховується 
10 і більше дітей, шляхом 
придбання нового житла 
та проведення ремонту в 
існуючому житлі 

Реалізувати 
експериментальний 
проект впровадження 
інноваційних форм роботи 
з багатодітними сім’ями в 

липень - вересень 

упродовж року 

  

упродовж року 

упродовж року 

  

серпень 

  

вересень - грудень 

  

  3,0 

  

позабюджетні 
кошти 

  

18,0  

  

5,0  

  

  

5,0  



районах області 

Започаткувати програму 
розвитку малого 
сімейного підприємництва 
багатодітних родин “З 
великої сім’ї почнемо 
малий бізнес” 

  

Провести конкурси 
малюнків та фоторобіт 
серед дітей та молоді на 
тему “Щаслива українська 
сім’я”. Розмістити кращі 
роботи на бігбордах 
області 

Реалізувати програму 
підготовки випускників 
шкіл-інтернатів до 
сімейного життя 

  

Організувати проведення 
фестивалів, конкурсів для 
багатодітних сімей та 
дітей, що виховуються у 
багатодітних родинах 

Організувати проведення 
літньої школи для 
студентських сімей 

Поновлювати та 
удосконалювати 
комп’ютерну програму 
“Банк даних сімей 
Вінницької області” 

Організувати проведення 
семінарів, навчань, 
тренінгів 
мультидисциплінарних 
команд з питань протидії 
насильства в сім’ї 

Провести акцію “16 днів 
без насильства” 

  

Здійснити гендерно-
правову експертизу 
нормативно-правових 
актів, моніторинг 
виконання програми, 
моніторинг ЗМІ 

Реалізувати програму 
“Гендерна просвіта молоді 
як шлях до паритетності 

упродовж року 

липень 

упродовж року 

упродовж року 

листопад-грудень 

листопад - грудень 

вересень - жовтень 

упродовж року 

листопад 

упродовж року 

  

вересень 

упродовж року 

упродовж року 

  

5,0 

  

24,0  

  

25,0 

2,0 

  

11,0 

  

5,0 

  

7,5 

  

5,0 

  

1,0 

  

3,0 

37,0 

  

12 

3,0 

  

5,0 

  



суспільства” 

Розробити програми 
семінарів-тренінгів 
"Молодь та гендерні 
стосунки", "Гендерні 
проблеми в освіті та 
вихованні" 

Провести конкурс 
наукових робіт з 
гендерної проблематики 

Організувати проведення 
просвітницьких програм 
та заходів для державних 
службовців, посадових 
осіб місцевого 
самоврядування, молоді з 
гендерної проблематики 

Організувати виїзний 
табір-семінар для молоді з 
гендерних питань 

Здійснити реалізацію 
програми “Гендерні 
стереотипи у світі 
професій” 

  

Організувати роботу 
Гендерної школи 

  

  

Міністр України у справах сім'ї,  молоді та 
спорту       

  

_________________      Ю.О.Павленко 
підпис 

  

  

Голова Вінницької 
обласної ради  

  

    
 
________________       
Г.М. Заболотний 
підпис 

  

  

Голова 
Вінницької 
обласної 
державної  
 адміністрації   

  

___ 
___________     
О.Г. 
Домбровський 
підпис 

  

         

 

  
 
 


