Затверджено
Рішення 34 сесії Барської міської
ради 8 скликання від 18.12.2018 р.
Додаток 2 до рішення
План моніторингу й оцінки реалізації Плану дій ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді»
у Барській міській ОТГ на 2018-2020 рр.
Вихідні дані
Цільові та фактичні значення
Відповідальний
Джерело
Коментарі та
Індикатори
Дезагрегація
за збирання
2018
2019
2020
інформації
пояснення
Рік
Значення
даних
план
факт
план
факт
план
факт
Ціль 1. Кожна дитина та молода людина має право, щоб її голос, потреби та пріоритети були почуті та враховані в нормативних актах, політиці, бюджетах та
програмах
Завдання 1.1. У громаді забезпечено високий рівень поінформованості дітей, молоді та їх батьків про розгляд та прийняття рішень місцевих органів влади
1.1.1. Проведено опитування з метою визначити рівень поінформованості дітей, молоді та їх батьків про розгляд та прийняття рішень місцевих органів влади
Кількість
2018
180
2018
180
250
300
Дані соціальноБарська міська
учасників
гуманітарного
рада,
опитування з
відділу
відповідальний
метою
за ведення сайту,
визначити
соціальнорівень
гуманітарний
поінформовано
відділ
сті дітей,
молоді та їх
батьків про
розгляд та
прийняття
рішень
місцевих
органів влади
1.1.2. Інформація про проекти рішень, що стосуються дітей та молоді, активно поширюється через локальні ЗМІ та соціальні мережі
Частка дітей та 2018
15%
15%
30%
50%
Дані статистики Барська міська
молоді, які
ЗМІ та
рада,
знають про
соціальних
відповідальний
можливість
мереж
за ведення сайту,
участі у
соціальногромадському
гуманітарний
житті
відділ, ЗМІ
громади, %
1.1.3. Проводяться громадські слухання та обговорення найбільш важливих питань, що стосуються прав дітей та молоді
Кількість
2018
5
10
Протоколи

Барська міська

проведених
громадських
слухань

громадських
слухань

рада, соціальногуманітарний
відділ,
молодіжна рада
1.1.4. У навчальних закладах проводяться інформаційні години та обговорення, присвячені актуальним питанням забезпечення у громаді прав та свобод дітей та молоді
Кількість
2018
300
800
Дані ЗЗСО
Соціальноучнівгуманітарний
учасників
відділ, ЗЗСО
інформаційних
годин
1.1.5. Молодіжна рада проводить щорічний моніторинг поінформованості дітей, молоді та їх батьків про розгляд та прийняття рішень місцевих органів влади
Кількість осіб, 2018
350
500
Результати
Молодіжна рада,
що взяли
моніторингу
ЗЗСО
участь у
моніторингу
Завдання 1.2. У громаді функціонує дитячо-молодіжний консультативно-дорадчий орган, який впливає на розгляд та прийняття рішень органом місцевого
самоврядування
1.2.1. Молодіжна рада функціонує та проводить регулярні зібрання, під час яких обговорюються важливі для громади питання із забезпечення прав та свобод дітей та
молоді
У громаді
2018
так
так
так
так
Розпорядження
Барська міська
створений
міського голови рада, соціальнодитячий та/або
гуманітарний
молодіжний
відділ,
дорадчомолодіжна рада
консультативн
ий
механізм,
діяльність
якого
передбачає
наявність
впливу на
рішення у
молодіжній
політиці,
формування
інфраструктур
и для дітей і
молоді та
розподілу
бюджету
на заходи, що

стосуються
дітей і молоді,
так/ні
1.2.2. Молодіжна рада ознайомлюється з проектами рішень, які виносяться на розгляд сесій органі місцевого самоврядування, та висловлює свої зауваження та
пропозиції, які враховуються під час прийняття рішення
Частка
2018
5%
5%
30%
50%
Результати
Молодіжна рада
учасників
опитування
дитячого та /
або
молодіжного
дорадчоконсультативн
ого органу,
які вважають,
що їхню думку
враховують
при прийнятті
рішень у
громаді, %
1.2.3. Молодіжна рада (з допомогою відповідних фахівців з апарату міської ради) формує пропозиції та проекти рішень, які можуть бути винесені на розгляд профільної
комісії міської ради
Кількість
2018
5
10
Рішення міської Молодіжна рада,
рішень
ради
апарат міської
громади, які
ради
ініціювали або
на які
вплинули
дитячі чи
молодіжні
дорадчоконсультативні
органи, од
1.2.4. Молодіжна рада ініціює проведення громадських обговорень питань забезпечення прав та свобод дітей та молоді у громаді за участі посадових осіб органів
місцевого самоврядування, представників дитячо-молодіжного середовища та їх батьків
Рівень
2018
12%
12%
30%
55%
Протоколи
Молодіжна рада,
задоволення
громадських
юридичний
дітей і молоді
обговорень,
відділ міської
13-17 років
результати
ради
власною
опитування
участю в
громадському
житті та

прийнятті
рішень, а
також ступінь
задоволення
батьків
залученням їх
в
обговорення
питань, які
стосуються
інтересів дітей
1.2.5. Голова молодіжної ради раз на півроку проводить відкритий звіт перед громадськістю, у якому звітує про роботу молодіжної ради та рішення органу місцевого
самоврядування, на які вплинула Молодіжна рада
Чи
2018
ні
ні
так
так
Протокол звіту
Голова
проводиться
Молодіжної
звіт голови
ради
молодіжної
ради
Завдання 1.3. У громаді забезпечено фінансову підтримку молодіжних ініціатив
1.3.1. Міською радою (за участі Молодіжної ради) розроблено та прийнято програму реалізації молодіжної політики у Барській міській об’єднаній територіальній
громаді
У громаді є
2018
ні
ні
так
так
Рішення міської Барська міська
програма
ради
рада, молодіжна
реалізації
рада
молодіжної
політики на
місцевому
рівні, яка
базується на
результатах
аналізу
проблем
молоді, так/ні
1.3.2. У громаді запроваджено «бюджет участі», у якому частина коштів виділяється на реалізацію молодіжних проектів та ініціатив
У громаді
2018
ні
ні
так
так
Рішення міської Барська міська
передбачено
ради
рада
механізм
фінансової
підтримки
молодіжних
проектів
та / або

діяльності
молодіжних
організацій
(наприклад,
бюджети
участі,
конкурси
Ціль
2. Кожна
проектів,
малі дитина та молода людина відчуває визнання, повагу та справедливе ставлення у своїй громаді
гранти та ін.);
Завдання
2.1. уДіти та молодь з особливими потребами мають рівний доступ до соціальних послуг
плануванні
та моніторинг із визначення потреб у різних соціальних послугах серед батьків дітей з особливими освітніми потребами віком від 3 до 17 років
2.1.1.
Проведено
здійсненні
цих
Наявність
2018
так
так
Моніторинговий Соціальноініціатив
моніторингово
звіт
гуманітарний
беруть
го звіту,участь
так/ні
відділ, служба у
молоді люди
справах дітей
(віком 10-24
роки), так/ні
1.3.3. У громаді суттєво збільшилася кількість проектів та молодіжних ініціатив, фінансованих із місцевого бюджету (зокрема через «бюджет розвитку»)
Кількість
2018
5
10
Рішення міської Молодіжна рада
дитячих та
ради
молодіжних
проектів /
ініціатив, які
отримали
фінансування
від громади,
од.
1.3.4. Молодіжною радою створена громадська організація, яка діє як юридична особа та подає проектні заявки на здобуття фінансування в до місцевого «бюджету
участі» та інших грантодавців на обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях
Чи створена
2018
ні
ні
так
так
Статут ГО
Молодіжна рада
ГО на базі
Молодіжної
ради?

2.1.2. У закладах дошкільної освіти створені
інклюзивні групи для дітей віком від 2 до 6 років
Частка дітей,
Всього:
2018
0,36%
0,36% 0,38%
0,4%
Звіти ЗДО
Соціальноохоплених
гуманітарний
інклюзивним
відділ,
навчанням, від
інклюзивнозагальної
ресурсний
кількості дітей
центр, служба у
з
справах дітей,
особливими
заклади
освітніми
дошкільної
потребами (для
освіти (ЗДО)
дошкільної
освіти), %
2.1.3. У закладах загальної середньої освіти створено класи з інклюзивним навчанням для дітей з особливим освітніми потребами віком від 6 до 18 років
Частка дітей,
Всього
2018
0,39%
0,39% 0,39%
0,4%
Звіти ЗЗСО
Соціальноохоплених
гуманітарний
інклюзивним
відділ,
навчанням, від
інклюзивнозагальної
ресурсний
кількості дітей
центр, служба у
з
справах дітей,
особливими
заклади
освітніми
загальної
потребами (для
середньої освіти
середньої
(ЗЗСО)
освіти), %
2.1.4. У закладах загальної середньої освіти забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням діти із соціально вразливих груп та учні 1-4 класів
Частка дітей із Всього
2018
100%
100%
100%
100%
Звіти ЗЗСО
Соціальносоціально
гуманітарний
вразливих
відділ, заклади
груп,
загальної
забезпечених
середньої освіти
безкоштовним
(ЗЗСО)
гарячим
харчуванням
2.1.5. Діти соціально вразливих категорій, забезпечені соціальним супроводом
Кількість
Всього
2018
756
756
760
765
Накази
Соціальнодітей соціально
РЦССДМ
гуманітарний
вразливих
відділ, служба у
категорій,
справах дітей

забезпечені
соціальним
супроводом
2.1.6. Проведено спортивно-оздоровчі заходи для дітей та молоді з особливими потребами (віком від 6 до 35 років)
Кількість
Всього
2018
2
3
Календар
Соціальноспортивнофізкультруногуманітарний
оздоровчих
оздоровчих
відділ, ДЮСШ,
заходів,
заходів ЗЗСО
ЗЗСО, центр
проведених
«Еверест»
для дітей та
молоді з
особливими
потребами
(віком від 6 до
35 років)
2.1.7. У громаді проведено інформаційно-просвітницьку акцію для поширення інформації про проблему дітей з аутизмом
Кільськість
2018
500
1000
Наказ соціально- Соціальноосіб,
гуманітарного
гуманітарний
охоплених
відділу
відділ, ЗЗСО
заходом
2.1.8. Для дітей з багатодітних сімей, дітей та молоді з особливими потребами та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, організовано безоплатні вистави,
покази, дитячі свята у закладах дошкільної та загальної середньої освіти, центрі дозвілля та кінотеатрі
Кількість
2018
12
12
15
20
Плани роботи
Соціальнопроведених
ЗЗСО, Програма гуманітарний
заходів
культурного
відділ, ЗДО,
розвитку
ЗЗСО, центр
Барської ОТГ
дозвілля
2.1.9. Відбувається постійна співпраця між органом місцевого самоврядування та громадськими організаціями, направлена на збільшення кількості соціальних,
культурних та спортивних заходів, що проводяться для дітей та молоді з особливими потребами
Кількість
2018
3
3
10
15
Меморандуми
Соціальнозаходів,
про співпрацю,
гуманітарний
проведених
звіти
відділ,
громадськими
громадських
громадські
організаціями
організацій,
організації,
фотоматеріали
служба у
справах дітей
2.1.10. Діти та молодь віком від 6 до 35 років з функціональними обмеженнями отримують корекційні та соціально-реабілітаційні послуги у комунальному закладі
«Барський міський центр соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Еверест»
Кількість
2018
20
20
20
22
Наказ по центру Центр «Еверест»
дітей, що
«Еверест»
отримують

корекційні
послуги в
центрі
«Еверест»
2.1.11. У громаді створено інклюзивно-ресурсний центр
Кількість дітей 2018
42
42
45
50
Звіт ІРЦ
Барська міська
з особливими
(в
(в
(в
рада
освітніми
районном районн
районн
потребами, що
у, на
ому,
ому, на
отримали
умовах
на
умовах
корекційні
співфінан умовах
співфін
послуги в ІРЦ
сування)
співфі
ансува
нансув
ння)
ання)
2.1.12. Проведено фестиваль творчості для дітей з особливими потребами
Кількість дітей 2018
30
30
50
80
Наказ по
Центр «Еверест»
з особливими
Центру
освітніми
«Еверест»
потребами, що
взяли участь у
фестивалі
2.1.13. У закладі позашкільної освіти (або закладах загальної середньої освіти) створено умови для відвідування гуртків дітьми з інвалідністю
Кількість дітей
2018
40
40
50
60
Звіт соціальноСоціальноз інвалідністю,
гуманітарного
гуманітарний
що відвідують
відділу
відділ , заклад
гуртки у
позашкільної
закладі
освіти, ЗЗСО
позашкільної
освіти (або
ЗЗСО)
2.1.14. Для дітей із соціально вразливих категорій віком від 6 до 16 років забезпечено безкоштовне навчання у Барській дитячій музичній школі
Кількість дітей 2018
49
49
55
60
Рішення сесії
БДМШ
із соціально
Барської міської
вразливих
ради
категорій віком
від 6 до 16
років, що
навчаються
безкоштовно у
БДМШ
2.1.15. У центрі дозвілля створено систему гуртків, тренінгів та майстер-класів із безкоштовним відвідуванням для дітей та молоді з особливим потребами

Кількість дітей 2018
20
50
Звіт соціальноСоціальнота молоді з
гуманітарного
гуманітарний
особливими
відділу
відділ, центр
потребами, що
дозвілля
безкоштовно
відвідують
гуртки при ЦД
Завдання 2.2. У громаді створено повноцінний інклюзивний простір, заклади освіти та установи доступні для перебування дітей та молоді з особливими
потребами
2.2.1. Проведено
оцінку потреб в облаштуванні пандусами адміністративних будівель, комунальних закладів, підприємств та установ
Оцінку
2018
ні
ні
так
так
Звіт соціальноСоціальнопроведено
гуманітарного
гуманітарний
відділу
відділ, ЗДО,
ЗЗСО
2.2.2. Навчальні заклади облаштовано пандусами
Кількість
2018
4
4
4
5
Звіти ЗЗСО
Барська міська
навчальних
рада
закладів,
облаштованих
пандусами
2.2.3. Навчальні, ресурсні кімнати та санвузли адаптовано для забезпечення комфортних умов перебування у школах дітей з особливими освітніми потребами
Кількість у
За видами
2018
Звіти ЗЗСО
Соціальношколах
приміщень:
гуманітарний
наявних
навчальні
9
9
9
10
відділ, ЗЗСО
адаптованих
кімнати приміщень для ресурсні
дітей з
кімнати –
1
1
2
3
обмеженою
санвузли
2
2
3
3
мобільністю та
особливими
потребами,
одиниць
2.2.4. Збільшено кількість комунальних закладів, установ, об’єктів сфери торгівлі та послуг, що облаштовані пандусами
Кількість
2018
40
40
45
50
Звіт КЗ «БарБарська міська
комунальних
благоустрій»
рада
закладів,
установ,
об’єктів сфери
торгівлі та
послуг, що

облаштовані
пандусами
2.2.5. У закладах соціально-культурної сфери (центр дозвілля, клубні заклади, кінотеатр, музична школа, бібліотеки) санвузли адаптовано для комфортного перебування
осіб з особливими потребами та обладнано столами з пеленаторами
Кількість
2018
2
4
Звіт соціальноБарська міська
закладів соціогуманітарного
рада
культуної
відділу
сфери, де
санвузли
адаптовано
для
комфортного
перебування
осіб з
особливими
потребами та
обладнано
столами з
пеленаторами
2.2.6. При впорядкуванні міського парку створено комфортні умови для перебування та відпочинку дітей та молоді з особливими потребами
Наявність
2018
так
так
Звіт КЗ «БарКЗ «Баркомфортних
благоустрій»
благоустрій»
умов для
перебування
та відпочинку
дітей та молоді
з особливими
потребами
2.2.7. Встановлено звукові світлофори на вулицях для безпечного переміщення дітей та молоді з порушенням слуху
Кількість
2018
1
1
2
3
Звіт КЗ «БарКЗ «Барвстановлених
благоустрій»
благоустрій»
звукових
світлофорів
Завдання 2.3. Влада звертає увагу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечує їх житлом та соціальним супроводом
2.3.1. Збільшено частку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які забезпечені житлом
Частка дітей2018
1
Звіт РЦСССДМ
Барська міська
сиріт, дітей,
рада
позбавлених
батьківського
піклування, та
осіб з їх

числа, які
забезпечені
житлом, із
загальної
кількості таких
осіб, які
перебувають
на
квартирному
обліку, %
2.3.2. У громаді збільшено кількість дитячих будинків сімейного типу
Кількість
2018
1
Інформація
Барська міська
дитячих
РЦСССДМ
рада, РЦСССДМ
будинків
сімейного типу
2.3.3. Забезпечено психологічну підтримку та соціальний супровід для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Кількість
Сиріт
2018
9
9
10
11
Інформація
РЦСССДМ,
дітей-сиріт та
Позбавлених
РЦСССДМ
ЗЗСО
дітей,
батьківського
11
11
12
13
позбавлених
піклування
батьківського
піклування,
яким
забезпечено
психологічну
підтримку та
соціальний
супровід
2.3.4. Думку дітей та молоді з особливими потребами, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, враховано під час розгляду та прийняття відповідних
рішень органу місцевого самоврядування (збільшення представництва у молодіжній раді та консультативно-дорадчих органах)
В громаді існує 2018
ні
ні
так
так
Рішення сесій
Барська міська
механізм
Барської міської рада,
залучення
ради
консультативнодітей та молоді
дорадчі органи
із вразливих
категорій
(дітейсиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування,
дітей-інвалідів

та дітей з
малозабезпече
них сімей,
дітей, які
потрапили в
складні
життєві
обставини,
ВІЛінфікованих,
дітей
національних
меншин та
інших) до
прийняття
рішень, що їх
стосуються
(або під час
вивчення та
розгляду їх
життєвої
ситуації) так/ні
Ціль 3. Кожна дитина та молода людина має можливість насолоджуватися життям в сім’ї, іграми та відпочинком
Завдання 3.1. Діти та молодь обізнані з питань відповідального батьківства та важливості сімейних цінностей
3.1.1. У громаді розроблено комплексну програму навчання відповідального батьківства та сімейних цінностей у підлітків
В громаді існує 2018
ні
ні
так
так
Рішення міської
програма
ради
навчання
відповідальног
о батьківства,
сімейних
цінностей у
підлітків,
підготовка
молоді до
сімейного
життя
3.1.2. У навчальних закладах проводяться зустрічі та бесіди, присвячені підготовці молоді до сімейного життя
Кількість
2018
40
40
120
200
Звіти ЗЗСО
учасників
зустрічей та

Соціальногуманітарний
відділ, служба у
справах дітей,
РЦСССДМ

ЗЗСО, служба у
справах дітей,
ЦРЛ

бесід,
присвячених
підготовці
молоді до
сімейного
життя
3.1.3. Проведено інформаційну, психологічну роботу з батьками з метою повернення у сім’ї дітей, які виховуються у закладах інституційного догляду
К-ть дітей з
2018
3
3
2
0
Звіти
РЦСССДМ
громади, які
РЦСССДМ
виховуються в
закладах
інституційного
догляду, в тому
числі
розташованих
за межами
громади
(інтернатні
заклади різних
типів та форм
власності,
притулки,
ЦСПР), осіб
3.1.4. Проведено бесіди та надано психологічну допомогу батькам, зменшено кількість дітей, від яких відмовилися батьки
Кількість осіб, 2018
1
1
Звіти
РЦСССДМ
з якими були
РЦСССДМ
проведені
бесіди та
надана
психологічна
допомога
батькам
3.1.5. Для молодих сімей, які очікують на народження дитини, проведено заняття в рамках «Школи відповідального батьківства», частка дітей, народжених
неповнолітніми особами, суттєво знижена
Частка дітей,
2018
1
1
Інформація ЦРЛ РЦСССДМ, ЦРЛ
народжених
неповнолітнім
и особами (І)
10-14, (ІІ)15-19
років, %
Завдання 3.2. Для дітей та молоді забезпечено різноманітне дозвілля та активний відпочинок

3.2.1. На базі центру дозвілля створено розважальний центр для дітей та молоді (з гуртками, коворкінг-зоною для проведення майстер-класів та семінарів, «вільною
сценою», мистецькими майстернями та ін.). Облаштовано ігрові кімнати, кімнати для гуртків та майстер-класів, балетні зали та ін.
Рівень
2018
45%
45%
60%
80%
Результати
Соціальнозадоволення
опитування
гуманітарний
дітей (6-17) та
відділ, центр
батьків якістю
дозвілля
організації
відпочинку та
дозвілля для
дітей та молоді
в громаді, %
3.2.2. Дітям та молоді віком від 6 до 18 років (в т.ч. дітям з особливими освітніми потребами) забезпечено доступ до занять в гуртках, секціях, групах закладів загальної
середньої, позашкільної освіти, Барської дитячої музичної школи
Відсоток дітей, 2018
60%
60%
70%
80%
Звіт соціальноСоціальнояким
гуманітарного
гуманітарний
забезпечено
відділу
відділ, ЗЗСО,
доступ до
заклад
занять в
позашкільної
гуртках,
освіти, БДМШ
секціях, групах
закладів
загальної
середньої,
позашкільної
освіти,
Барської
дитячої
музичної
школи
3.2.3. На базі центральної бібліотеки створено молодіжний креативний простір для проведення дозвілля, зустрічей, семінарів, тренінгів, вільного часу за комп’ютером
Кількість дітей 2018
150
250
Інформація
Соціальнота молоді, що
центральної
гуманітарний
відвідують
бібліотеки
відділ,
молодіжний
центральна
креативний
бібліотека
простір
2.3.4. Учні Барської дитячої музичної школи активно беруть участь в обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах і фестивалях
Кількість учнів 2018
46
46
60
80
Інформація
БДМШ
ДМШ, що
БДМШ
брали участь в
обласних,
всеукраїнських

та
міжнародних
конкурсах і
фестивалях
3.2.5. В громаді щотижня проводяться дитячо-молодіжні розважальні заходи, «мистецькі вихідні», виступи аматорських колективів, концерти самодіяльних виконавців
та ін. культурно-розважальні заходи за участю дітей та молоді
Частка дітей,
2018
60%
60%
70%
80%
Результати
Соціальноякі відвідували
опитування
гуманітарний
культурний
відділ, центр
захід (виставу,
дозвілля, ЗЗСО,
цирк, концерт,
заклад
виставку
позашкільної
тощо)
освіти
протягом
останніх 12
місяців, %
3.2.6. Не рідше 1 разу на квартал у громаді проводяться фестивалі, конкурси, шоу-програми, ліги КВК та ін. масові культурно-розважальні заходи за участю дітей та
молоді
Частка дітей,
2018
60%
60%
70%
80%
Результати
Соціальноякі відвідували
опитування
гуманітарний
культурний
відділ, центр
захід (виставу,
дозвілля, ЗЗСО,
цирк, концерт,
заклад
виставку
позашкільної
тощо)
освіти
протягом
останніх 12
місяців, %
3.2.7. У місті проведено озеленення вулиць, облаштовано міський парк відпочинку
Частка дітей і
2018
28%
28%
40%
55%
Результати
Барська міська
батьків, які
опитування
рада, КЗ «Барвказали на те,
благоустрій»
що в районі
будинку (на
відстані не
більше 15
хвилин пішої
доступності) є
місця, де діти
можуть
перебувати в
контакті з

природою
(сквери,
парки), %
Завдання 3.3. Для дітей та молоді забезпечені умови для занять спортом та оздоровлення
3.3.1. Встановлено та оновлено ігрові та спортивні майданчики на прибудинкових територіях та в безпосередній близькості до них за замовленням та фінансовою участю
батьківської громадськості
Частка дітей і
2018
46,5%
46,5% 55%
65%
Результати
Барська міська
батьків, які
опитування
рада, КЗ «Барвказали на те,
благоустрій»
що поруч з
будинком є
місце з
обладнаним
майданчиком,
де діти можуть
гратися,
займатися
фізичними
вправами,
спортом %
3.3.2. У місті та закладах загальної середньої освіти щомісячно проводяться спортивно-оздоровчі заходи та змагання
Кількість
2018
30
30
40
50
Інформація
Соціальнопроведених
ЗЗСО
гуманітарний
спортивновідділ, ЗЗСО
оздоровчих
заходів
3.3.3. Дітям та молоді віком від 6 до 35 років (в т.ч. дітям з особливими освітніми потребами) забезпечено доступ до занять в гуртках, секціях, групах Барської ДЮСШ,
відкриваються нові відділення та секції за видами спорту
Кількість дітей 2018
370
370
380
400
Інформація
ДЮСШ
та молоді, які
ДЮСШ
займаються у
ДЮСШ
3.3.4. Учні закладів загальної середньої освіти міста та ДЮСШ беруть участь у спортивних змаганнях обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів
Кількість учнів 2018
120
120
150
180
Інформація
ЗЗСО, ДЮСШ
ЗЗСО та
ЗЗСО, ДЮСШ
ДЮСШ, які
беруть участь у
спортивних
змаганнях
обласного,
всеукраїнськог

о та
міжнародного
рівнів
3.3.5. Організовано літній відпочинок на базі пришкільних таборів з денним перебуванням для учнів 6-11 кл.
Кількість дітей,
2018
225
225
300
500
Інформація
Соціальнодля яких було
ЗЗСО
гуманітарний
організовано
відділ, ЗЗСО
відпочинок у
пришкільних
таборах
3.3.6. Забезпечено оздоровлення та відпочинок дітей (в т.ч. соціально-вразливих категорій) віком 6-18 років у КЗ «Оздоровчий табір «Фортуна» та стаціонарних дитячих
оздоровчих закладах України
Частка дітей (62018
72%
72%
75%
80%
Інформація
Соціально17), які
ЗЗСО
гуманітарний
відпочивали
відділ, ЗЗСО, КЗ
більше ніж 1
«Оздоровчий
тиждень протягом
табір «Фортуна»
року поза
межами свого
міста (відвідували
дитячий табір,
відпочивали із
батьками тощо),
%
3.3.7. Організовано Літню «Школу успіху» для переможців ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських олімпіад на базі КЗ « Оздоровчий табір «Фортуна»
Кількість учнів,
2018
30
50
Інформація
Соціальнощо взяли участь у
соціальногуманітарний
Літній «Школі
гуманітарного
відділ, ЗЗСО, КЗ
успіху»
відділу
«Оздоровчий
табір «Фортуна»
Секретар міської ради

Подуфалов В.М.

Начальник соціально-гуманітарного відділу

Стрельчук Н.О.

