
Ініціатива “Місто, дружнє до дитини”



Більше 1000 міст на всіх 
континентах

Іспанія – 49 міст

Франція – 134 
міста

Італія – 111 міст
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“Місто дружнє до дитини” - це місцева система 
врядування, що  спрямована на захист прав дітей. 

Кінцева мета – сертифікація та отримання звання 

Міста, дружнього до дитини

Статус  Міста, дружнього до дитини:

• є привабливим для туристів, особливо для туристів з 
дітьми

• «Знак якості»  місцевого самоврядування в рамках 
концепції good governance

• можливість вступу до Європейської мережі  МДД



Ініциатива 
“Міста, 

дружні до 
дитини” в 

Україні 

І-й Форум 
міст, які є 
учасниками 
ініціативи 

27-28 
листопада

Вінниця

Участь у 
Європейській 
мережі міст, 
дружніх до 

дитини.

Участь в ініціативі МДД – європейській вибір 
формування муніципальної політики в інтересах 

дітей



Участь дітей у 
прийнятті рішень 
та повага до 
їхньої точки зору

Будівельні 
блоки МДД

Дружні до дітей 
правові норми

Міська стратегія 
забезпечення прав 
дитини

Заклади та 
координаційні 
механізми 
забезпечення прав 
дитини

Оцінка впливу 
врядування на дітей

Бюджет для дітей

Міській щорічний звіт 
про становище дітей

Інформування 
громадськості про 
права дитини

Незалежна система 
представництва 
інтересів та захисту 
прав дітей



Етапи впровадження Ініціативи 
“Місто, дружнє до дитини”

Ініціатива

•Ініціатива органу влади (державної або місцевої) або певної ініціативної 
групи.

•Формування інституційної бази: створення робочих груп, розробка та 
затвердження нормативних документів

Розробка

•Визначення пріоритетних проблем
•Розробка Стратегії: визначення ключових напрямків роботи, конкретних 

цілей, заходів і індикаторів

•Розробка програми дій з реалізації Стратегії
•Організація широкого обговорення розроблених Стратегій та Планів дій.

Стратегія

Оцінка



Етапи впровадження Міста, 
дружнього до дитини

Реалізація

• Затвердження цих документів органом місцевого 
самоврядування, включення відповідних витрат у бюджет 
міста

• Мобілізація громади на виконання Стратегій та Планів дій
• Реалізація Стратегій та Планів дій та моніторинг 

результативності.

Оцінка • Оцінка їх впливу на становище дітей у місті.



Перспективи розвитку ініціативи 
“Місто, дружнє до дитини”

Форум МДД

Мережа  МДД

Асоціація МДД

Індикатори 
МДД Європейська 

мережа  МДД

Сертифікація МДД

Експертна рада

Підготовка  сертифікації  МДД

Процедура



1. Презентація ініціативи “Місто, дружнє до дитини” перед 
керівниками управлінь, служб та відділів, які працюють з 
дітьми, а також профільних НДО

2. Формування інституційної бази впровадження ініціативи: 
створення робочої групи.

3. Проведення тренінгу для дітей - потенційних членів Дитячої 
дорадчої ради «Участь дітей у прийнятті рішень».

4. Фокус-група «Визначення пріоритетних проблем 
впровадження прав дитини в обраній громаді» за участю 
експертів управлінь, служб та відділів, які працюють з дітьми, 
а також профільних НДО.

Перший (підготовчий) етап впровадження ініціативи 
“Місто, дружнє до дитини” в містах України



5. Аналіз становища дітей в місті та їх доступу до основних 
послуг та зручностей: 

а) проведення соціологічного опитування;

б) збір та аналіз статистичних даних;

в) оцінка отриманої інформації місцевими експертами; 

г) підготовка звіту;

д) презентація та обговорення звіту на засіданні робочої 
групи.

Перший (підготовчий) етап впровадження 
ініціативи Міст, дружніх до дитини, в містах 
України



Ситуаційний аналіз

Фокус-групи 
експертів

Фокус-групи 
представників 
уразливих груп

Діючі програми 
та стратегії

Експертний 
аналіз

Статистичні 
дані 

Опитування 
цільових груп

Очікування та оцінка 
існуючих послуг та 
зручностей 

Спільне бачення головних завдань 
та очікуваних змін



Вплив Стратегій на доступ дітей до 
дошкільної освіти

Проблема

Обмеження у доступі дітей до дошкільної освіти в наслідок 
невідповідності наявної кількості місць у дитячих садочках 
зростанню попиту та  кількості дітей відповідного віку. 

Рішення

Стратегією “ Вінниця – місто, дружнє до дітей “ поставлене завдання -
відновити роботу колишніх Д/С, які протягом попередніх років 
використовувалися не за призначенням



Вплив Стратегій на доступ дітей до 
дошкільної освіти

До



Після



Вплив Стратегій на доступ до послуг 
дітей з уразливих груп

Проблема

Зростання рівня інвалідності дітей є загальною проблемою. 

В м. Коростень протягом 2010 року лише 10% дітей з обмеженими 
можливостями отримували послуги реабілітації, оскільки відповідні 
установи розташовані в обласному центрі.

Рішення

Стратегією поставлене завдання створити міський центр ранньої 
реабілітації



Вплив Стратегій на доступ до послуг 
дітей з вразливих груп

У жовтні 2012 року 
створений міський 
реабілітаційний центр



Вплив Стратегій на доступ до послуг 
дітей з вразливих груп

Діти з обмеженими 
можливостями отримали 
доступ до послуг 
реабілітації

Всі батьки можуть 
отримати необхідну 
підтримку



5. Чи достатньо у місті місць для дозвілля дітей 
(дитячі та спортивні майданчики, гуртки, секції, 

клуби)? (Всього)
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ТАК Не знаю НІ

10-18 р.
18-50 р.
<50 р.
всього

Зростання рівня задоволення діяльністю міської 
влади у сфері розвитку інфраструктури безпечного 
дозвілля склало 28% (діти), та 12-15% (дорослі)



Участь дітей у прийнятті 
рішень

Дитячі дорадчі ради брали 
участь у розробці Стратегій 
МДД, вносили пропозиції.

Конкурс проектів дитячих  
майданчиків, розроблених 
дітьми.

Міська рада Шостки виділила 
кошти для реалізації 
проектів-переможців



Вплив на цільову 
групу

Діти беруться за 
самостійне вирішення 
деяких проблем міста, 
виступаючи 
організаторами та 
виконавцями міських 
проектів 

Дитяча дорадча рада м. Тростянець підготувала
проект «Відновлення Нескучанського джерела», який
став переможцем Всеукраїнського конкурсу. Громада 
отримала кошти на проведення реконструкції цього
знакового місця, а діти взяли участь у його
благоустрої.



Катя Карташова, голова Дитячої дорадчої 
ради м. Ромни, брала участь у спеціальній 
сесії Ген. Асамблеї ООН



Вигоди від статусу Міста , дружнього до дитини
1 . Наявність стратегії розвитку міста - вимога часу і сучасних підходів до організації управління . МДД -
готовий компонент такої стратегії , що охоплює соціальну ( дитячу та сімейну ) політику (див. концепт 
«Вінниця 2020 »).

2 . Наявність стратегії МДД демонструє потенційним партнерам міста :
а) його причетність до глобальних процесів розвитку і ведучим трендам вдосконалення міської 

системи управління (« говоримо на одній мові »);
б) підготовленість фахівців до впровадження достатньо масштабних проектів ;
в) певний рівень якості міської системи управління .

3 . Статус МДД - свідоцтво якості міської системи управління . Наявність сертифіката показує , що в місті 
вже проведена робота, пов'язана з впровадженням вимог good governance . Це підвищує довіру до 
муніципалітету з боку партнерів і донорів.

4 . Набуття статусу МДД відображає орієнтованість на європейські цінності (одним з європейських 
стратегічних трендів є « Будуємо Європу разом і для дітей»)

5 . Оскільки « дружність дітям / сім'ям » є одним з ключових компонентів привабливості для туристів , 
сертифікація та статус МДД сприяє їх залученню

6 . Результатом імплементації МДД стає поліпшення умов життя для сімей з дітьми (підвищення безпеки , 
комфорту, якості послуг). Це важливий фактор для зниження відтоку найбільш продуктивною і мобільної 
частини робочої сили - молоді , особливо тих з них , хто має можливість здійснювати свою діяльність 
дистанційно (концепція «Живи у своєму місті - заробляй в усьому світі »).



Місто, дружне до дитини, - місто, у якому 
добре жити всім


