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Думки, що представлені у цьому звіті, належать авторам і необов’язково відображають
погляди чи політику UNICEF

Не для продажу
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ПРЕАМБУЛА

Діти – це квіт нації. Їхні чарівні посмішки,
щирі серця та безкорисливі думки можуть
навчити дорослих одній, але дуже важливій
позиції: робити світ прекрасним щодня! Для
нас важливо, щоб місто створювало
комфортні можливості для усіх вікових
категорії, а особливо для дітей та молоді, які
є основним соціальним капіталом громади.
У
цьому
звіті
представлено
та
проаналізовано стан інфраструктури та
послуг, а також результати соціологічного
дослідження. Поєднання цих підходів
дозволило нам об’єктивно побачити
можливості та перспективи розвитку міста, а
також постати перед викликом та заявити:
Львів – громада, дружня до дітей та молоді!
Тетяна Приходько,
менеджер з питань регіонального розвитку КУ Інститут міста

Молодь – це не майбутнє, це теперішнє міста.
Принцип, який уже давно є ключовим для
Львова. Зараз нам потрібно аналізувати та
спільно шукати рішення на усі виклики, які
постають. Потрібно формувати відповідальність,
довіру та амбіційність. Молодіжна політика
Львова – це континуальна політика змін,
шанування традицій та сталого розвитку!
Олег Малець,
менеджер з питань регіонального розвитку КУ Інститут міста
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1. ВСТУП
Ініціатива «Громада, дружня до дітей та молоді» є чудовим прикладом кооперації дітей,
молоді, батьків, працівників місцевого самоврядування, активістів з громадських та релігійних
інституцій з метою розбудови комфортного громадянського суспільства. Якщо діти – це
паростки нової генерації, а молодь – рушійна сила основних змін у суспільстві, то завдання
уповноважених органів та відповідальних громадян подбати про уникнення ризиків перед
молоддю, які породжують сучасні трансформації: мобільність, плинність, глобалізація
породжують низку можливостей та ризиків перед юними людьми. Зважаючи на те, що у Львові
кожен п’ятий – дитина, а кожен четвертий – молода особа, то участь у цій ініціативі спонукає
усіх зацікавлених сторін до ефективної та плідної співпраці.
Мета аналітичного звіту полягає у висвітленні реального стану міста, його потреби та
готовності у реалізації ініціативи UNICEF «Громада, дружня до дітей та молоді».
Завдання:
 проаналізувати основні статистичні показники у сфері медицини, освіти, культури,
екології, економіки, що впливають на життя дітей та молоді;
 провести та проаналізувати соціологічне опитування, щоб виявити основні проблеми
та можливості у місті для дітей та молоді;
 напрацювати низку рекомендацій щодо покращення реального стану міста для
розвитку дитей та молоді.
Чому для нас важливо, щоб місто Лева приєдналось до цієї ініціативи?
Це можливість приєднатись до глобальної мережі, яка об’єднує усі частинки
світу, де дбають про створення комфортних умов для життя дітей та молоді,
а відтак – заявити на увесь світ, що Львів – це не лише культурна, спортивна,
молодіжна столиця України, але й також дружня, відкрита та прогресивна
громада для дітей та молоді.
Це важливий крок у залученні інвестицій та міжнародної технічної
допомоги, що сприятиме створенню функціональних соціальних ліфтів,
подолання нерівності, закритості та ексклюзії у громаді між різними
верствами населення.
Це усвідомлення реальних проблем у сфері дитинства та молоді, а тому
відповідальність у використанні фінансових, матеріальних, технічних та
інших ресурсів, які впливають на розвиток сфери послуг та інфраструктури.
Це зміна громадської свідомості щодо врахування думки дітей та молоді у
створенні комфортних умов у громаді. Влада повинна не лише дбати про
молодші вікові когорти, але й – прислухатися та враховувати їхні потреби у
плануванні конкретних дій.
Це плекання толерантного, дружнього та культурного рівнів комунікації між
різними стратами населення, а також перманентний пошук оптимальних
інструментів впливу, впровадження та контролю завдань заради
досягнення цілей, які громада повинна досягнути.
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Щороку у місті реалізовують низку проектів, стратегій, соціологічних досліджень, що
сфокусовані навколо суспільного життя дітей та молоді. Вивчається рівень громадської,
соціальної, культурної, економічно-політичної ситуацій у місті. Для написання цього звіту в
рамках ініціативи ми проаналізували «Соціальний моніторинг якості життя у Львові’17» (далі –
Моніторинг), статистичні дані від вузькопрофільних управлінь, соціологічне опитування за
методологією UNICEF.
Формула успіху для досягнення дружньої громади
Органи
місцевого
самоврядування

Дружня
громада

Мешкан_ці/
ки громади

Бізнес
представники

Громадські
об'єднання

Згідно з Моніторингом, 80% осіб, віком 18-35 років, задоволені проживанням у Львові та
переконані, що це місто є найкращим для їхнього життя. Водночас 70% не мають у планах
виїжджати за кордон. З огляду на аналітичні дані, діти та молодь вбачають розвиток міста порізному. Зокрема ТОП 3 пріоритети громади діти вбачають у охороні їхнього здоров’я та
забезпечення екологічно-чистого середовища, забезпечення безбар’єрного доступу в
установи для дітей з інвалідністю та залучення до громадських, управлінських заходів у місті.
Ціль сталого розвитку

№

Діти
Пріоритет
Доступність та безбар’єрність
території
для
дітей
з
інвалідністю

Ціль 1

Право на визнання,
повагу та справедливе
ставлення

2

Ціль 2

Право бути почутим

3

Участь у прийнятті рішень
місцевого значення

Ціль 3

Право на охорону
здоров’я, освіту та
соціальний захист

1

Охорона
здоров’я
оздоровлення дітей

Ціль 4

Право на безпеку

4

Ціль 5

Право на дитинство

5

та

Захист дітей у денний та нічний
час, а також розвиток екології
Розвиток та інформування про
спортивні, культурні заходи,
ігри. Розвиток рекреаційної
сфери
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Молодь
№ Пріоритет
Надання комфортних умов
для
4 пересування
маломобільних осіб
Участь у прийнятті рішень
місцевого
значення
та
рівня
3 підвищення
поінформованості
про
можливості для молоді
Покращення
умов
працевлаштування
1 Розвиток якісної освіти

2

5

Покращення
медичного
обслуговування
Забезпечення безпеки у
громадських місцях
Розвиток інфрастурктури у
сфері дозвілля (розваги,
парки, сквери тощо)
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2. ОПИС ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ ЩОДО НЕРІВНОСТІ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
В Україні бідність переважно розуміють крізь призму економічного статусу, проте варто
визнати, що сьогодні бідність породжена культурними, соціальними, інформаційними та
іншими чинниками. Згідно з Моніторингом, переважна частка мешканців (57%), віком 18-35
років, може забезпечити себе базовими потребами (харчуванням, одягом, а також найбільш
необхідною технікою). Майже 7% осіб перебувають на межі бідності та змушені заощаджувати
на харчуванні, а 19% – для купівлі одягу, взуття повинні накопичувати кошти. Водночас, 2%
опитаних, віком 18-35 років, є цілковито матеріально забезпеченими. Першою важливою
причиною такого нерівномірного розподілу можна пояснити середньомісячним доходом
мешканців. Так, кожен другий мешканець, віком 18-35 років, – 50% – отримує 3-6 тис. грн. у
місяць, а кожен п’ятий – 19% – отримує менше 3 тис. грн. Частка тих, хто отримує більше, ніж
20 тис. грн. доходу, становить 3%. Звичайно, ці дані є суб’єктивними, молодь може не зважати
увагу на реальний щомісячний дохід. Можна припускати, що дані можуть бути зсунуті у бік
збільшення середньомісячного доходу у зв’язку із популяризацію такого виду діяльності серед
молоді як фрілансерство. Утім, варто поглянути на витрати когорти, віком 18-35 років, і стає
зрозуміло, що найбільшу частку доходу витрачено на продукти харчування (34%) та
комунальні послуги (18%), а на розваги, відпочинок у закладах харчування респонденти
витрачають вдвічі більше (6%), ніж на спорт та оздоровлення (3%).
Матеріальний стан молоді Львова
2%

6%

Заощаджують на харчуванні

16%

19%

31%
26%

Вистачає на харчування. Для купівлі одягу, взуття
потрібно накопичувати
Для купівлі гарного костюму, мобільного телефону,
порохотягу потрібно накопичувати
Для купівлі дорогих речей (телевізор, холодильник
тощо) потрібно накопичувати
Для купівлі машини, квартири потрібно
накопичувати
Будь-які необхідні покупки можу зробити будьколи

Нерівність за регіональною ознакою має певні особливості. Війна на Сході України породила
масовий потік міграції населення до Львівщини. З 2014 року у Львові діє офіс Крим SOS, де
працюють висококваліфіковані юристи та психологи, які надають безкоштовні консультації для
допомоги переселенцям на Західній Україні. Згідно з даними Міністерства соціальної політики
з питань внутрішньо переміщених осіб, станом на 2017 рік на Львівщині офіційно
зареєстровано 12 тис. переселенців, з них приблизно 3,5 тис. дітей. Приблизно 6,5 тис.
переселенців належать до когорти осіб працездатного віку (в межах 25-45 років), а 60%
переселенців – випускники з вищою технічною освітою. Такі дані можуть свідчити про те, що
більшість із ВПО може активно працювати на рівні із місцевими мешканцями громади.
Основна кількість переселенців живе у Львові – близько 6,8 тис. осіб. Припускаємо, що ця
частка може бути в декілька разів більшою, оскільки не всі переселенці реєструються у органах
соціального захисту. Згідно з даними від департаменту гуманітарної політики ЛМР, впродовж
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всього періоду анексії території Криму та проведення АТО на Сході України станом на 2015 рік
служби соціального захисту у Львові охопили соціальною роботою 1 933 внутрішньо
переміщених осіб, зокрема з АР Крим – 740 осіб (з них 389 дітей), з Донецької області – 836
осіб (з них 437 дітей), з Луганської області – 357 осіб (з них 175 дітей), а станом на 2016 рік –
1 600 осіб (з них 862 дитини). Протягом 2016 року проведена пізнавальна та профілактична
робота з сім’ями ВПО, зокрема профілактичний захід спільно з поліцією «Цінуй те, що маєш»;
краєзнавчо-туристична подорож у Гошівський монастир та Скелі Дувбуша «Духовні скарби»;
екскурсії містом та перегляд кінофільмів; різдвяний майстер-клас «Затишок домівки». Такі дії
з боку мешканців громади, які є приймаючою стороною, повинні бути обов’язковим, адже
вони створюють сприятливі рівні соціальної адаптації та толерантності до ВПО. Також
необхідно, щоб у місті функціонував постійно центр з підтримки внутрішньо-переміщених осіб
та інших уразливих категорій.
Також фактором, який підтверджує регіональну нерівність, є низький рівень мобільності
львів’ян, зокрема віком 18-35 років. Відповідно до Моніторингу, упродовж 2017 року лише
40% молодих людей подорожували
Навчальна мобільність серед студентів Львова:
містами України, а 16% – виїжджали
популярні країни
за кордон. Наприклад, КУ Інститут
міста підрахувала кількість студентів
ЗВО ІІІ-ІV рівнів акредитації, які у
2017-2018 н.р. взяли участь у
навчальних програмах мобільності.
Загалом цей показник становить 1%
від загальної кількості студентів у цих
навчальних
закладах.
2016
року студенти
більшою
мірою
проявляли бажання взяти участь у
міжнародних програмах навчальної
мобільності:
655
осіб (2016) та
493 (2017). Якщо 2016 року більше
ніж половина студентів виїжджали
до Польщі (54%), то 2017 року частка
таких студентів становила 46%.
Майже кожен п’ятий студент, який
взяв участь у програмі обміну, обрав Німеччину (20% – 2016 та 19% – 2017)1. Ми жодним чином
не спонукаємо до виїзду українських студентів за кордон. Проте припускаємо, що низький
рівень навчальної мобільності на певний термін (від 1 місяця до 1-2 років) може бути
пов'язаний із низьким рівнем знань іноземних мов, поінформованості про наявність таких
програм або відсутності мотивації у молоді навчатися.
Випадки з гендерною нерівністю та ейджизмом трапляються не лише серед молоді, але й –
дітей. Згідно з Моніторингом, 5% осіб, віком 18-35 років, зазначили, що вони та їхні рідні
1

Навчальні програми мобільності: куди їдуть студенти Львова? режим доступу: http://www.cityinstitute.org/index.php/uk/doslidzhennia/173-navchalni-prohramy-mobilnosti-kudy-idut-studenty-lvova
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зазнавали утиски через гендер. Жінки (7%) більшою мірою, ніж чоловіки (2%), мали
упереджене ставлення через стать. Припускаємо, що відсоток населення може бути більшим,
адже часом респонденти можуть не звертати увагу чи не знати про те, що їхні права порушено
у повсякденному житі. А ось випадки ейджизму зустрічаються значно частіше: 12% зазначили
про власний досвід дискримінації
через вік, а 18% вказали, що знають
випадки,
коли
їхніх
рідних
дискримінували через вік. Також
проведення круглого столу з
Дитячою
дорадчою
радою
продемонструвало, що діти досить
часто зазнають дискримінації через
вік у громадському транспорті:
дітям дорікають, що вони мають
вступитись місцем для дорослих 2.
Варто відзначити, що у місті
створені ініціативи, які захищають
Феміністичний марш у Львові. Фото: Микола Тис/ZIK
права вразливих груп. Наприклад, громадська ініціатива Феміністична майстерня щороку
проводить марші «Сестринство, підтримка, cолідарність», присвячені гендерній рівності.
Журналісти та активісти використовують масово фемінітиви, проводять різні просвітницькі
заходи для дітей.
Коли говорять про гендерну нерівність також зауважують про феномен «скляної скелі»:
чоловіки мають більші шанси, ніж жінки, обіймати керівні посади. Згідно з дослідженням
«Працівники місцевого самоврядування Львова: гендерний розподіл», яке проводив КУ
Інститут міста 2017 року, серед керівництва міського самоврядування Львова спостерігаємо
гендерну рівність: і в Львівській міській раді, і в районних адміністраціях частка керівників
чоловіків і жінок є однаково рівною3.
Гендерний зріз серед працівників місцевого самоврядування Львова
Львівська міська рада
19%

Районні адміністрації ЛМР
28%

50%

50%

9
81%

72%
50%

Працівники
Жінки

Керівники
Чоловіки

2

50%

Працівники
Жінки

Керівники
Чоловіки

Дитяча дорадча рада при міській раді Львова: думки та ідеї про наше місто. Режим доступу: http://www.cityinstitute.org/index.php/uk/doslidzhennia/175-dytiacha-doradcha-rada-pry-miskii-radi-lvova-dumky-ta-idei-pro-nashe-misto
3
Працівники місцевого самоврядування Львова: гендерний розподіл. Режим доступу: http://www.cityinstitute.org/index.php/uk/doslidzhennia/151-lcc
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Про (не)рівність за етнічною ознакою у Львові можна говорити тоді, коли мова переважно йде
про ромофобію. Останні півроку стрічки соціальних мереж наповнені інформацією про
правопорушення у Львові з боку ромів. Батьки занепокоєні через дітей, мешканці через
туристичний статус міста. У Львові з’явилася група активістів «Л.О.В.Ц.І», мета яких не
дискримінувати представників ромської громади, а перешкодити спробам ромів викрасти
щось у людей. На таку акцію швидко відреагувала Ромська програмна ініціатива
Міжнародного фонду «Відродження», що провели у Львові майстер-клас проти ромофобії та
дозволила порозумітись між сторонами.
Нерівність у доступі до основних послуг проявляється у тому, що мешканці у місті незадоволені
пристосованістю простору для маломобільних верств населення. Згідно з Моніторингом,
особи, віком 18-35 років, оцінили пристосованість будинку та прибудинкового простору для
людей з інвалідністю (наявність пандусів, великогабаритних ліфтів, безбар’єрного дорожнього
покриття, занижених бордюрів) на 1,92 із 5 можливих. Сьогодні у Львові проживає більше ніж
3 тис. дітей з інвалідністю, серед яких майже 1,9 тис. дітей з особливими освітніми потребами
навчаються в комунальних школах. Місто потребує дослідження пристосованості
громадського простору, комунальних, муніципальних та державних установ для
маломобільних верств населення.
Однією із важливих проблем є ВІЛ/СНІД епідемії. З одного боку, це кількість інфікованих осіб,
з іншого – це несприйняття здоровим населенням інфікованих. Так, у місті відзначають день
боротьби із СНІДом, проводять анонімні тести на ВІЛ у мобільній амбулаторії, проводять низку
інформаційних компаній (кіно, червоні стрічки, інформаційні бюлетні тощо) для ознайомлення
мешканців міста. На жаль, як запевняють профільні експерти, мешканці мають страх відвідати
Центр СНІДу через стереотипи, які утвердились в думках Інших. Варто пам’ятати, що ВІЛінфекція це не летальна ознак, адже інфіковані люди можуть жити повноцінним життям.
Згідно із даними Львівського обласного центру громадського здоров’я, станом на 1 липня 2018
року, у Львівщині, під медичним спостереженням станом перебуває 3621 ВІЛ-позитивних осіб,
серед яких 1230 осіб – хворі в стадії СНІДу. Також зареєстровано 224 дитини, що народилися
від ВІЛ-інфікованих матерів. У 65 дітей підтверджений ВІЛ-статус, з яких майже у 19 дітей
діагностовано СНІД. Загалом Львівщина не належить до регіонів, де найбільше поширена ВІЛінфекція. Наприклад, у Львові на 100 тис. мешканців припадає майже 144 людини з ВІЛстатусом (в Україні цей показник становить близько 339) 4. Утім, загроза пов’язана із тим, що
найчастіше інфіковані дізнаються про захворювання на пізніх стадіях. А до групи ризику
належать ті, хто хоч раз мав незахищені статеві контакти.
Також місто більш ретельно повинне подбати про інструменти контролю над дітьми, які
вживають алкоголь та наркотичні засоби. Адже статистичні дані є досить умовними, бо
більшість таких випадків залишаються латентними. Національна поліція України виявила
більше ніж 16 тис. випадків втягнення дітей до алкогольного сп’яніння дорослими.

4На

Львівщині
ВІЛ-статус
підтверджено
у
65
https://zaxid.net/na_lvivshhini_vil_status_pidtverdzheno_u__65_ditey_n1465987
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Небезпекою є і те, що у стані алкогольного сп’яніння діти більшою мірою схильні вчиняти
злочини.
Незважаючи на те, що, порівняно з 2016 роком, протягом 2017 кількість злочинів, вчинених
дітьми, зменшилась, однак цей показник є дещо високим – 50 злочинів. Більша частка таких
злочинів – майнові (крадіжки і шахрайство). До зменшення кількості злочинів сприяє заборона
продажу алкоголю у нічний час від 22:00 до 10:00, яку у Львові встановили 2010 року.
Кожна дитина має право на сім’ю та щасливе дитинство. Відповідно до даних управлінь
«Служба у справах дітей», майже 92% дітей від загальної кількості дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування у Львові, охоплені формами виховання. Упродовж 2017
року у зв’язку із загрозою життю та здоров’ю проведено негайне відібрання від батьків 9 дітей.
Протягом 2017 року для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, придбано 1
квартиру за кошти міста та області, ще 2 – на умовах співфінансування на загальну суму
1985794,5 грн, з них: область – 171630 грн, місто – 1396564,5 грн, опікун – 417600 грн. Також
відремонтовано 3 квартири дітей та 5 квартир осіб з числа ДС, ДПБП на загальну суму 438968
грн5. Так, станом на листопад 2018 року в управлінні перебуває 504 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування. З них 462 дитини охоплено сімейними формами
виховання (опіка, піклування, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу тощо). Загалом
сьогодні у Львові функціонує 11 прийомних сімей, в яких виховується 15 дітей, та 5 дитячих
будинків сімейного типу, в яких виховується 42 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, та двоє рідних дітей. В управлінні постійно ведеться пошук прийомних батьків,
батьків-вихователей дитячих будинків сімейного типу, а також патронатних вихователей.
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Дитяча свідомість є віддзеркаленням того, що відбувається у соціумі. Тому надважливо
подбати про зниження насилля (в школах, громадських місцях, сім’ях тощо) та булінгу, які
можуть зашкодити психіці дитини. У такій ситуації важливо, щоб в установах, де навчаються чи
перебувають діти, були психологи.

5

Відділ «Служба у справах дітей» м. Львова публічно прозвітував про роботу за 2017 рік. Режим доступу: https://cityadm.lviv.ua/news/society/social-sphere/245340-viddil-sluzhba-u-spravakh-ditei-m-lvova-publichno-prozvituvav-pro-robotu-za2017-rik
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3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО МІСТО
3.1.
Географічне розташування
Львів – місто обласного значення, адміністративний центр Львівської області, що за кількістю
населення посідає 7 місце в Україні. З точки зору природничої географії найсуттєвішим є
розміщення міста на дузі Головного європейського вододілу, який розмежовує річки басейнів
Балтійського та Чорного моря. В плані транспортної географії місто історично з часів свого
заснування
виступало
важливим
транспортним вузлом. Цікавим є той
факт, що Львів знаходиться в радіусі 500
км доступності до 5-ти європейських
столиць (Київ, Варшава, Мінськ,
Будапешт, Кишинів), що значно
підвищує туристичний та інвестиційний
потенціал міста. Щодо перспектив
розвитку
міста,
зважаючи
на
транспортне положення, є проект
міждержавного альянсу «Міжмор’я», де
велику роль покладено на транспортне
сполучення Гданськ – Одеса, що
проходить через Львів.
Фото: Ірина Решетюк

3.2.
Демографічна ситуація
Кількість наявного населення Львова становить 757,9 тис. осіб. Найбільшою проблемою міста,
як і України загалом, є процес депопуляції. Станом на 2013 рік у Львові проживало 759,1 тис.
постійного населення, з них 18% - діти (138 682 осіб). Протягом 2014 року спостерігаємо
зменшення населення, що пов’язано передусім із воєнним станом в країні та масовим виїздом
мешканців із країни через страх щодо власного добробуту та життя. Найвищий рівень
чисельності населення зафіксований 2015 року, а станом на 1 січня 2018 року його кількість
становить 750 044 осіб (з них майже кожен п’ятий – дитина, 141 139 осіб).
Динаміка чисельності населення
станом на січень 2018
12
759,094

759,064

2012

758,398

758,375

758,130
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757,883

2013

2014
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2015

2016

2017

2018

Динаміка народжуваності та смертності
Упродовж 5 років найбільший пік
народжуваності у місті припав на 2014 рік
(8185 осіб), а станом на 1 січня 2018 рік
зафіксовано 7130 народжених. Однак цей
показник не може перекрити природне
скорочення населення.

2015

586

2016

596

2017

551

2018

546
Народжені

Структура наслення за за віком
станом на січень 2017 року
27%

19%
0-18 рр.

770
736

863
804
Померлі

Чисельність дітей за віком

38%

26%

0-6 рр.

19-35 рр.
36-45 рр.

7-13 рр.

46-55 рр.
14%

14-18 рр.

56 р. +
26%
15%

36%

Станом на 2018 рік близько 19% – це діти до 18 років (141 139 осіб), частка молоді (19-25 років)
становить майже третину від усього постійного населення (26%, 193 165 осіб). Загалом
відсоток тих, хто досягнув 35 років, сягає позначки 45%. У динаміці років спостерігаємо, що з
2013 до 2018 року частка дітей зросла на 1% (з 18% (2013) до 19% (2018), різниця – 2,5 тис,).
Водночас відсоток осіб 19-35 років зменшився на 2% (з 28% (2013) до 26% (2018), різниця –
16,6 тис. осіб).
Аналіз динаміки структури населення дітей демонструє, що їхнє співвідношення майже не
змінюється. Так, протягом 2016-2018 років частка дітей віком 0 до 6 років становить 38% (54,2
тис. дітей – 2016 та 53,2 тис. дітей – 2018). Станом на січень 2018 рік частка тих, хто досягнув
7-13 років, становить 37% (51,8 тис. дітей), що на 2% більше, ніж 2016 року (35%, 49,8 тис.
дітей). Частка дітей від 14 до 18 років є незмінною з 2016 року та становить 26%.

2013
2014
2015
2016
2017
2018

Динаміка зміни вікової структури
0-18
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46-55
56+
18%
28%
14%
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13%
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Кількість дітей за статтю та віком

52%

51%
48%

0-6 рр.

49%

7-13 рр.

Хлопчики

51%

49%

14-18 рр.

Дівчатка

Загалом серед дітей відсоток хлопчиків є вищим, ніж дівчаток. Проте надалі ризик смертей
серед чоловіків є вищим, ніж серед жінок, що призводить до того, що у Львові на 100 жінок
припадає 88 чоловіків. А це безпосередньо впливає на кількість шлюбів та народжуваність
дітей.
Для боротьби із депопуляцією необхідно подбати про підвищення рівня народжуваності. На
жаль, у Львові кількість померлих щороку є вищою за кількість народжених. Для цього
необхідно, щоб сумарний коефіцієнт народжуваності становив 2,1. Водночас у Львові він
корелює в межах 1,4-1,6.
Загалом варто відзначити, що невтішні демографічні процеси є характерними для багатьох
регіонів країни. У Львові позитивне сальдо міграції дозволяє впливати на темпи загального
скорочення населення та залишати чисельність населення відносно однаковою.

Сальдо міграції у Львові упродовж поточного року
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3.3.
Ринок праці
Незважаючи на те, що в Україні непевна політична ситуація через війну на Сході України та
нестабільні умови праці для бізнесу, проте, за даними Львівського обласного центру
зайнятості, частка безробітних, порівняно з 2013, скоротилась на 28%, а, порівняно з 2017
роком, – на 11%, та станом на 1 січня 2018 рік кількість зареєстрованих безробітних налічує
3436 осіб (чверть від загального показника зареєстрованих безробітних у Львівській області).
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Тобто упродовж останніх 5 років спостерігаємо зниження безробітних. Причиною цього є
економічне відновлення у Львові. Так, частка бюджету на 1 мешканця щороку зростає: 3013
року – 3,3 тис. грн., 2015 року – 6,5 тис. грн., 2017 – 10, 7 тис. грн. Зростання цього індексу
вказує на пожвавлення ділової активності бізнесу, а це означає, що у підприємств зростатиме
потреба у кваліфікованих кадрах. У зменшенні кількості офіційно зареєстрованих безробітних
зіграла роль і діяльність Державної служби зайнятості, яка у першому півріччі 2017 року
активніше налагоджувала контакти з роботодавцями. Завдяки цьому кількість роботодавців,
які працюють з центрами зайнятості, зросла за цей час на 15% і досягла 124 тисяч.
У гендерному зрізі близько 38% становили чоловіки та 62% – жінки (2017: 41% чоловіків та 59%
жінок). Із загальної кількості зареєстрованих безробітних 42% – це молодь віком до 35 років.
Станом на початок 2018 року на 1 вакантну посаду претендувала 1 особа. Проте варто
зазначити, що дані, які надають профільні установи, відображають лише частку офіційно
зареєстрованих безробітних, тоді як більшість із них може не стояти на реєстрі.
Згідно із Моніторингом, за видами
економічної діяльності переважна
частка молоді (46,3%) є найманими
працівниками, 3,5% – роботодавцями.
Близько 8% молоді є фрілансерами.
Серед
найманих
працівників
переважно працюють як робітничі
працівники (слюсари, токарі тощо,
18%), у сферах послуг (перукарі,
продавці, 18%) та бюджету (17%).
Водночас 14% молоді працює у сфері
ІТ, що можна пояснити тим, що цей
напрям є одним із 2 пріоритетів міста.
3.4. Динаміка та особливості соціально-економічного розвитку
Місто не може повноцінно функціонувати, якщо не буде дбати про внутрішні економічні
ресурси та іноземні капітали. Наявність відкритої економіки є основним ключем до успіху та
подолання фінансової кризи. Відповідно до статистичних даних ГУСуЛО, за увесь період
інвестування в економіку Львова надійшло понад 656 млн.$. У розрізі міст обласного значення
України за кількістю прямих іноземних інвестиції Львів посів 4 місце, поступившись Києву
(23103 млн.$), Дніпру (1662 млн.$) та Запоріжжю (868 млн.$). Загалом на 1 мешканця Львова
припадає 874,6 $ іноземних інвестицій, що майже вдвічі більше від середнього показника у
Львівській області. Проте динаміка прямих іноземних інвестицій на одну особу демонструє
спад показника 2015 року (884,8$, 2014 – 1039,4$) та поступове зростання з 2017 року (838,9$).
Війна в Україні досить сильно вплинула на настрої інвесторів, тож сьогодні завдання
керманичів міста продемонструвати високий рівень відповідальності та стабілізувати рівень
довіри серед тих, хто готовий вкладати гроші, активи у розвиток Львова.
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Станом на 1 січня 2018 року у Львові функціонує 44 318 підприємств. З них 77% юридичні особи
(34 210) та 23% ФОП (10 108). Аналіз даних демонструє, що з 2016 року кількість юридичних осіб
поступово зростає, зокрема різниця між 2016-2018 роками становить +15%. Щодо кількості
ФОПів, то спостерігаємо коливання: так, 2016 року кількість ФОПів дорівнювала 10 236, а станом
на 2017 зменшилась на 15% (8 673). Проте вже на початок 2018 року частка ФОПів зросла до 17%
та налічувала 10 108 фізичних осіб підприємців. Станом на початок 2018 року кількість зайнятих
працівників на підприємстві становить 159,2 тис. осіб, що є меншим, ніж 2015 року – 203,2 тис.
осіб.
Факт масового закриття фізичних осіб підприємців протягом 2017 року пов'язаний із змінами в
системі оподаткування, зокрема кожен ФОП, незважаючи на не/здійснення діяльності, був
зобов’язаний сплатити ЄСВ у розмірі 712 гривень. Проте такі кроки дозволили нормалізуватися
ринок та породити нову конкурентну спроможність серед підприємців.
Упродовж 5 років середньомісячна номінальна заробітна плата одного працівника зросла
майже втричі та станом на 1 січня 2018 року становить 7,6 тис. грн. (2012 – 2,8 тис.грн.). За
даними Work.ua, реальна середня заробітна плата львів’ян є вищою та становить приблизно
8,9 тис. грн. Утім, є роботодавці, які сплачують заробітну плату на рівні мінімальної чи дещо
більше. Профільні установи міста ведуть із ними діалог з метою викриття тих, хто
цілеспрямовано мінімізує заробітну плату, спонукаючи їх до збільшення рівня зарплат, що
супроводжує процес детінізації зарплатного фонду загалом.
Львів увійшов в трійку міст України з найвищими заробітними платами. Щорічну тенденцію
зростання можна пояснити крізь призму HR. Оскільки Львів межує із європейськими країнами,
які зацікавлені в українцях як робочій силі, то з метою протистояння зовнішнім роботодавцям,
ті, хто мають підприємства у Львові змушені збільшувати заробітну плату.
Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати у Львові,
станом на 1 січня поточного року
8000

7571
6836

7000
6000

5029

5000

3958

4000
3000

2096

2400

2765

3008

3195

2012

2013

2014

16

2000
1000
0

2010

2011

2015

2016

2017

2018

Також велику роль відіграють інвестиційні капітали, що гарантують високі трудові стандарти.
Наприклад, нещодавно в області почали працювати глобальний сервісний центр від VEON
(майже 1 тис. робочих місць), Fujikura (близько 3 тис. робочих місць), Bader (близько 1,5 тис.
робочих місць). Також відкриття торгового комплексу ТзОВ «Шувар» пропонує близько 500
робочих місць та офісу Oxford Biolabs з вільними 100 робочими місцями. Загалом протягом року
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кількість робочих місць зросла на 18%: так, 2016 року у Львові було створено 9 866 робочих місць,
а протягом 2017 – 11 670 робочих місць.
3.5.
Фінансово-бюджетна сфера
Реформа фінансової децентралізації з 2014 року позитивно впливає на розвиток громади
Львова, яка має повноваження збирати податки та самостійно вирішувати проблеми, а
розподіл місцевого бюджету утверджує фінансову автономію муніципалітетів. Загалом Львів
вдало використовує можливість розподілу видатків на освіту і охорону здоров’я, які раніше
фінансували з державного бюджету (про це свідчить динаміка відсоткового співвідношення
коштів).
Станом на 2017 рік виконання річного
плану міського бюджету Львова становить
101%. Обсяг видатків міського бюджету
Львова протягом 9 місяців 2018 року
становить 6,9 млрд.грн, що майже втричі
більше, ніж 2013 року – 2,8 млрд.грн.
Загалом на одного мешканця припадає
11,4 тис. грн., що майже втричі більше, ніж
2013 року – 3,5 тис. грн.

Динаміка видатків міського бюджету
на 1 мешканця Львова (грн., факт)
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Загальний аналіз планових та фактичних видатків демонструє, що частка розподілу видатків у
відсотковому значенні є майже однаковою. Так, найбільша частка зосереджена у сфері
соціального захисту та соціального забезпечення (2016 – 25%, 2017 – 29%, 2018 – 27%). Другим
пріоритетом у розподілі видатків є освіта, що становить майже чверть видатків факту за рік (2224%). Варто звернути увагу, що частка видатків на фізичну культуру та спорт є досить
незначною та становить лише 1% фактичного бюджету.
Виконання видаткової частини міського бюджету м. Львова
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Діти та молодь міста потребують більшого захисту у сфері оздоровлення та еко-практик. Також
у планах бюджету не відображається співвідношення коштів, які виділяють на дітей та молодь,
що не дозволяє відслідкувати тенденцію змін та забезпечення потреб наймолодших вікових
груп мешканців. Водночас влада на місцях намагається сприяти розвитку малого та середнього
бізнесу, заходам з енергозбереження, виділяючи майже 1/5 видатків з бюджету на ці види
економічних діяльностей за планом на 2018 рік.
3.6.
Наявна інфраструктура
Виховувати нову генерацію та створювати відповідні можливості необхідно із залученням усіх
ресурсів, зокрема матеріально-фінансових, адже – це дозволяє наочно продемонструвати
органам місцевого самоврядування та громаді свою реальну діяльність та результативність.
Станом на 2018 рік у Львові діє 132 дошкільних закладів освіти, в яких навчається 28 428 дітей.
Утім, проблема із перевантаженості є актуальною до сьогодні. Незважаючи на те, що щороку
частка охочих зменшується, станом на 2018 рік на 1 місце претендує 2 дитини. Варто
відзначити, що управління освіти робить все можливе, аби вплинути на вирішення на цю
проблему. Так, завдяки відкриттю додаткових груп (902 групи – 2018 рік) станом на 2018 рік
на 100 місць у комунальних садочках припадає 165 дітей (2017 року – на 10 місць
претендувало 174 дитини). До того ж, щоденна відвідуваність ДНЗ не перевищує 60-65%. Для
відновлення роботи дошкільних закладів на 2018 рік в бюджеті передбачено 22, 5 млн. грн.,
але, враховуючи наявну електронну чергу, цієї суми може бути недостатньо для охоплення усіх
охочих дошкільнят (станом на 2018 рік у електронній реєстрації кількість дітей сягає 6 910 осіб, а
станом на 2019 – 5 489 дітей).
Згідно за результатом круглого столу в рамках Моніторингу 2017, експерти запропонували
закупити ліжка-трансформери, аби зменшити навантаженість у ДНЗ. Станом на 2018 рік
управління освіти закупило 442 трьохярусних ліжок. Звичайно, це не є кроком на шляху
цілковитого вирішення проблеми, але дозволяє частково зменшити навантаження.
Загалом протягом 2018 року у місті
функціонує 133 загальноосвітні школи, в яких
навчається 76 088 осіб. Рівень наповнення не
досягає 100%. У Львові функціонує
навчально-методичний центр, що працює за
Концепцією «Нової української школи».
Станом на 2018 рік у заклади освіти
придбано 107 мультибордів на 14,968 млн
грн., обладнання для 26 кабінетів фізики на
3,8 млн грн. Відкрито 9 оновлених
мультифункційних лабораторій на 2,6 млн грн та 7 відремонтованих кабінетів трудового
навчання на 1,7 млн грн. Облаштовано лінгафонними кабінетами 3 навчальні заклади.
Закуплено 3D принтери для 38 навчальних закладів.
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Інклюзивність є червоною ниткою у розвитку загальноосвітніх закладів навчання. Якщо 2015
року у Львові було 10 шкіл, які відвідували діти з інвалідністю, то 2018 року їхня частка зросла
майже втричі та становить 33 школи, які відвідує 139 дітей. Від загальної кількості
загальноосвітніх шкіл – це лише третина. Тому місто повинно подбати про те, щоб кожна
школа була інклюзивною. Загалом 2018 року у 112 ЗНЗ м. Львова навчається 902 дитини з
особливими освітніми потребами.

Харчування у ЗНЗ потребує ретельного покращення. Незважаючи на те, що частка з міського
бюджету на харчування у загальноосвітніх навчальних закладах дітей пільгових категорій, з 2016
року зросла з 43,6 до 60,0 млн. грн. на момент 2018 року, проте сніданок для учнів пільгових
категорій 1 - 4 класів становить 12-14 грн. Загалом батьки нарікають на якість та одноманітність
страв, а також схвильовані тим, що, якщо дитина через певні обставини не може їсти ту чи іншу
їжу, то упродовж дня може залишитися голодною та не отримати необхідних корисних елементів
для розвитку.
Також управління освіти збільшило витрати на фінансування матеріали та техніку: зокрема, 2016
року на купівлю матеріального інвентарю було виділено 15,0 тис. грн., а 2018 року сума зросла
до 23,6 тис. грн. Надалі у планах муніципалітету придбання матеріально-технічного
забезпечення, мультитач-панелей, обладнання для кабінетів фізики, створення сучасних
лабораторії та кабінетів трудового навчання у загальноосвітні заклади Львова. Ремонтну
потребують спортивні майданчики біля кожної школи.
Щодо позашкільної освіти, то у місті наявні 17 бібліотек для дітей та юнацтва, 14 шкіл
естетичного виховання. Згідно з Моніторингом, батьки оцінили позашкільні заклади на 4,17 із
5 можливих. Протягом 2017 року близько 18% дітей разом з батьками відвідували
короткотермінові майстер-класи, а 19% – курси, школи з метою отримання додаткової освіти.
Місто Лева, по праву, можна назвати містом студентства. Тут навчається близько 111 тис. осіб
з різних куточків України, функціонує 25 закладів вищої освіти ІІІ-IV рівнів акредитації та 44
закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації, які входять в рейтинг найпрестижніших ЗВО країни.
Не менш важливого значення для молоді має забезпечення житлом: придбання власного чи
орендування. Варто відзначити, що протягом 2017 року ОМС Львова закуплено та надано 24
квартири для соціально вразливих груп населення: 9 квартир військовослужбовцям, які
втратили функціональні можливості нижніх кінцівок через АТО, 3 – інвалідам Афганістану та
ветерану УПА, 4 – дітям-сиротам (3 повноцінні, 1 до підходу основної черги), 4 – надані з
метою тимчасового поліпшення житлових умов до підходу основної черги, 1 – на відселення
з непридатної для проживання квартири, 3 –сім’ям, які виховують 5 і більше неповнолітніх
дітей, 1 – для розселення мешканців гуртожитку.
З одного боку, у місті діє пільгове молодіжне кредитування, однак через великі черги
отримати їх майже нереально, водночас запропоновані будівлі є у найбільш віддалених точках
міста. З іншого боку, мешканці міста могли б орендувати житло не лише у центральних
частинах міста, таким чином зменшивши навантаження на транспортний маршрут, якби було
забезпечена транспортна логістика між усіма районами Львова. Так, станом на початок 2018
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року у Львові є 631 одиниця громадського транспорту, з них 131 – екотранспорт. Припускаємо,
що сполучення районів міста завдяки екологічно-чистому виду громадського транспорту може
позитивно вплинути на економіку, екологія та рівень якості життя мешканців, зокрема молоді.
У сфері спорту ми спостерігаємо щорічне зростання усіх показників. Станом на 1 січня 2018
року дитячо-юнацькі спортивні школи охоплюють 22 969 дітей (2013 року кількість дітей була
17 138 осіб, 2016 – 18 127 осіб). Також у Львові дбають про інклюзивний спорт. Охоплення
заняттями спортом дітей-сиріт, дітей з обмеженими можливостями та дітей з інших вразливих
груп поступово зростає. Так, 2014 року таких дітей було 1 423 осіб, 2016 – 1795 осіб, а на
початку 2018 – 1 843 осіб. Загалом управління спорту та молоді дбає про промоцію спортивних
практик та здорового способу життя. Про це свідчить кількість заходів, які щороку проводять
для дітей віком 6-18 років. Наприклад, якщо 2014 року було проведено 1 912 заходів, 2016 –
2 119 заходів, то на середину 2018 року ця кількість становить 2 200 заходів.
Водночас проблема у сфері спорту полягає в тому, що через невеликий відсоток фінансування
громада не має належних матеріальних ресурсів, аби забезпечити усі куточки міста сучасною
спортивною інфраструктурою. І хоч кількість спортивних споруд за місцем проживання та в
місцях масового відпочинку населення щороку збільшується (2014 – 896 одиниць, 2016 – 924
одиниць, середина 2018 – 931 одиниць), проте цього недостатньо, щоб діти та підлітки були
задоволені наявною інфраструктурою. Результати соціологічних досліджень демонструють,
що якість життя може зрости, якщо у громаді будуть встановлені / оновлені спортивні та дитячі
майданчики.
Ще однією потребою є розширення мережі дитячих клубів. Наприклад, станом на початок
2018 року у такій мережі діє 55 гуртків, в яких залучено близько 4000 дітей. Але констатується
недостатня кількість дитячих клубів на Сихові, Левандівці, Рясне 1 та Рясне 2. Також профільні
органи місцевого самоврядування зазначають про відсутність приміщення для ДЮСШ
«Енергетик», яка є однією з найкращих спортивних шкіл з важкої атлетики, та відсутність
міського комунального спортивного комплексу.
Здоров’я дітей та молоді залежить як від індивідуальних практик особистості, так і від наявної
інфраструктури у громаді. Загалом фінансування сфери охорони здоров’я на 1 мешканця
зросло з 747,9 грн. (2016) до 1149,0 грн. (2018). Управління охорони здоров’я у своїй роботі
визначило 2 цілі: 1. Доступність та якість медичної допомоги та 2. Покращення матеріальнотехнічної бази. Станом на 2018 рік у місті функціонує 23 заклади охорони здоров’я: 12 лікарень
та 11 поліклінік. Також у Львові діє 11 клінік, дружніх до молоді, які розраховані на пацієнтів
віком від 14 до 24 років, та діють за принципом 3-ох «Д»: доступність, добровільність та
доброзичливість.
Упродовж 2014-2017 років створено 8 амбулаторій сімейної медицини. Протягом 2017 року
відкрито 2 дитячі поліклінічні відділення, а також капітально відремонтовано 1 дитяче
поліклінічне відділення. А завдяки підтримки інвесторів з Канади у одній із дитячій лікарні
закуплено спеціалізоване обладнання для операційної нейрохірургічного відділення та УЗД-
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сканер експертного класу, обладнання для лікування гіпотермії новонароджених вартістю
понад на 1 млн. гривень.
У Львові проводять роботу щодо оптимізації ліжкової мережі. Упродовж 2007-2017 рр.
скорочено 525 ліжок цілодобового перебування, таким чином показник забезпечення
стаціонарними ліжками становить у м. Львові 39,5 на 10 тис. нас. Незважаючи на постійне
зменшення ліжкового фонду, динаміка кількості пролікованих хворих у стаціонарах не
зменшилася, що свідчить про ефективний підхід до використання ресурсів у галузі охорони
здоров’я.
Громада Львова має дбати про повагу до життя дітей. Загалом закордонний досвід
демонструє це через створення «Бейбі-бокс». В Україні, як і у Львові, діє «Вікно життя»: коли
матері через певні життєві обставини не можуть виховувати дитину, то мають можливість не
залишити новонароджену дитину у небезпечному місці, а віддати її анонімно у спеціальний
пункт. Станом на 2018 рік у Львові діє одне «Вікно життя» на базі міської дитячої лікарні.
Проте фінансування галузі «Охорона здоров'я» у Львові перманентно потребує збільшення,
адже медичне обладнання, яке є зношене та морально застаріле, потребує оновлення, а у
деяких випадках – повноцінної заміни. Вартість такої ревіталізації є досить дорогою. Львів має
мати сучасне та високотехнологічне обладнання, що відповідає світовим стандартам, для
впровадження нових методів лікування та надання якісної практики для студентів-медиків.
Враховуючи вищезазначене, можна стверджувати, що органи місцевого самоврядування та
мешканці громади Львова спільно дбають про наявні проблеми, шукають та використовують
усі можливості, аби подбати про рівень та якість життя у Львові. Проте подальший аналіз
дозволить більш комплексно поглянути на картину наявних заходів у Львові та запровадити
нові підходи у вирішенні ризиків.
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4. СТАН ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ У МІСТІ: АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ
4.1. Право на визнання, повагу та справедливе ставлення
Дитина як одиниця суспільства повинна бути постійно переконаною, що її думка буде почута
та врахована у прийнятті вирішення основних питань у громаді. Львів дбає про те, що дитина
відчувала себе комфортно, а тому проводить щорічно заходи, конкурси, навчання, тренінги та
інші культурно-навчальні події.
Однією з найбільших проблем міста є рівень доступності та просторової безбар’єрності для
маломобільних верств населення, зокрема для людей з інвалідністю, батьків з дитячими
візочками тощо. Згідно з результатами дослідження «Соціального моніторингу якості життя у
Львові, 2017» доросле населення Львова, віком від 18 років, оцінили пристосованість будинку
та прибудинкового простору для людей з інвалідністю (наявність пандусів, великогабаритних
ліфтів, безбар’єрного дорожнього покриття, занижених бордюрів) на 1,92, а пристосованість
будинку для батьків з візочками на 2,06 (за 5-бальною шкалою). Цього ж року батьки також
висловили побажання щодо покращення безбар'єрного доступу для дитячих та інвалідних
візочків (81% батьків незадоволені наявним станом будинків). Вдвічі менша частка дітей (8-17
років) – 41% – вказали, що діти з інвалідністю мають проблеми з доступом у їхніх школах, а
67% цього віку зазначили, що у їхньому дворі діти з інвалідністю не можуть користуватися
місцями для ігор.

Оцінка батьків доступності прибудинково території

19%

81%

Так
Оцінка дітей доступності місць для ігор

33%

Ні
77%

З метою забезпечення найкращих інтересів дітей, особливо дітей з інвалідністю та
особливими освітніми потребами, з травня 2018 року розпочато процес вивчення потреб
кожної дитини вказаних категорій. Опитувальник розроблено так, щоб було видно актуальний
цикл потреб дитини (Додаток Г). Окрім паперових носіїв, мешканці мають змогу заповнити
форму в онлайн режимі на сайті Львівської міської ради за допомогою кнопки «Оцінка потреб
у послугах для дитини та її сім’ї». Станом на зараз поступило майже 500 анкет. Так, місто йде
від потребуючих до послуг, які потрібно створити, а також максимально наблизивши їх до
місць проживання дітей. Тобто, повинен працювати принцип «послуга ходить за дитиною», а
не навпаки.
Кожна дитина повинна відчувати себе захищеною, особливо у сім’ї. На жаль, у деяких сім’ях
діти зазнають певних форм утиску, тому профільні органи влади моніторять стан дотримання
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прав дитини. Згідно з даними управління «Служба у справах дітей», станом на січень 2017
рік в органи захисту дітей на облік поставлено 80 дітей, які опинились у складних життєвих
обставинах, а станом на січень 2018 року – 104 дитини. З основних причин: діти проживали
у сім'ї, в якій дорослі ухиляються від виконання батьківських обов'язків (2017 – 68 дітей, 2018
– 86 дітей), систематично самовільно діти залишали місце постійного проживання (2017 – 7
дітей, 2018 – 9 дітей), діти потерпали від скоєння фізичного, психологічного, сексуального
або економічного насилля щодо дитини (2017 – 5 дітей, 2018 – 9 дітей). Варто зазначити, що
протягом 2017 року до працівників із захисту дітей поступило 9 звернень щодо насильства
над дітьми, з яких підтвердилось 5 звернень відносно 6-ти дітей.
Згідно з опитування відповідно до методології UNICEF, 94% дітей (8-17 р.) не мали практик
застосування фізичної сили у вихованні під час навчання. Водночас 90% дітей (8-17 р.)
зазначили, що не зазнавали насилля чи жорстокого поводження з боку батьків. Що важливо,
випадки упередження щодо дітей також відбуваються у школі. Незважаючи на те, що 86%
дітей віком 8-17 років зазначили, що у школі їх вчать знати свої права, положення із Конвенції
про права дитини, проте майже кожна четверта дитина (23%) цієї вікової категорії зазначила
про випадки психологічного тиску у її школі. Так, серед дітей віком 8-17 років майже 17%
вказали, що у школі дитина із іншими релігійними, культурними, патріотичними тощо
поглядами, ніж у більшої частини дітей, могла зазнати неповагу. Водночас 12% вказали, що
діти з інвалідністю зазнавали утисків з боку інших дітей.
4.2. Право бути почутим
Аналіз наявного стану у цій галузі демонструє, що у Львові функціонує низка інституцій, які
захищають та відстоюють права усіх дітей та молоді. Проте проблемне поле визначене
низьким рівнем поінформованості про їхню діяльність та можливість бути долученим.
З метою захисту прав та інтересів дітей, врахування їхньої думки та безпосереднього
залучення дітей до прийняття рішень в органах місцевого самоврядування 2017 року було
прийнято положення «Про Дитячу дорадчу раду при Львівській міській раді». За
результатами конкурсного відбору до її складу увійшло 12 дітей, віком від 12 до 17 років, де
одним із представником є дитина з інвалідністю. Загалом Дитяча дорадча рада створена з
метою захисту прав та інтересів дітей. Під компетенцію ДДР належать 12 основних функцій,
серед яких внесення пропозицій щодо поліпшення стану дітей у місті, надання рекомендацій
щодо покращення якості та ефективності діяльності органів влади, ініціювання власних
програм та проектів рішень, організація семінарів і круглих столів у межах її компетенції,
підготовка та оприлюднення на офіційному порталі ЛМР щорічні звіти про свою діяльність.
2018 року команда КУ Інститут міста провела круглий стіл з Дитячою дорадчою радою для
виявлення основних потреб та побажань дітей щодо розвитку міста. За результатами зустрічі
було сформовано 2 пріоритети: здоров’я, екологічний стан міста та безпека (Додаток Б).
Станом на сьогодні у місті розроблена стратегія «Львів, дружній до дитини», проте цей
документ чекає на своє офіційне ухвалення.
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За невеликий проміжок своєї діяльності члени Дитячої дорадчої ради розробили тренінгову
програму «Місто творять лідери» для розкриття потенціалу активних дітей та набуття нового
досвіду, провели тренінг на тему «Основи політології та політичної психології, структура
Львівської міської ради», розробили антибулінгове в рамках кампанії «СтопБулінг»,
обмінялись досвідом з представниками Молдови, Литви і Білорусі, які працюють у сфері
захисту дітей, а також взяли участь у стратегічній сесії ЛМР щодо вивчення слабких та сильних
сторін у захисті прав дітей у Львові. А найбільшим результатом діяльності дітей є створення
сторінки Дитячої дорадчої ради ЛМР у Facebook, що дозволяє охопити велику кількість
цільової аудиторії у громаді, привернути увагу до проблем у місті та інформувати усіх про
перебіг справ у місті щодо сфери дитинства.
Згідно з результатом дослідження, лише чверть батьків (25%) протягом останнього року брали
участь в обговореннях, ініційованих органами влади, щодо будь-яких проблемних ситуацій
пов’язаних з дітьми. Такий низький рівень залученості батьків можна пояснити неправильно
підібраними інструментами комунікації влади з батьками (близько 82,9% батьків
незадоволені тим, як влада міста залучає їх до обговорення питань про інтереси дітей у
громаді). Щодо дітей віком 8-17 років, то 41% вказав, що дорослі залучали їх до планування
або прийняття рішень, що стосуються їхнього двору. Проте 68% дітей не знають про
представника з місцевих державних органів, який працює з дітьми та молоддю. Натомість
більше ніж половина дітей та молоді віком від 15 до 24 років – 56,3% – брали участь в
обговоренні з дорослими будь-яких питань про інтереси дітей протягом останнього року,
майже така частка цієї вікової категорії – 51% – отримували інформацію через ЗМІ про те, які
рішення приймалися в місті щодо наймолодшої вікової категорії. Це свідчить про те, що
молодь від 15 років, яка переважно отримує інформацію із Інтернет-ресурсів, є більшою мірою
поінформована про різні заходи у місті, а тому частіше долучена до соціальних процесів
громади.
Важливим соціальним капіталом Львова є студентство. Сьогодні у закладах вищої освіти І-IV
рівнів акредитації навчається 111 тис. осіб. Інтереси цієї когорти представляє Студентська
рада Львова, яка є проміжною ланкою у взаємодії між студентами, закладами вищої освіти та
органами місцевого самоврядування. Колектив Студентської Ради Львова вирішує питання
благоустрою, проживання та матеріального забезпечення студентів. Також у Львові є
Студентський мер Львова, який водночас є головою студентського колегіального органу та
позаштатним радником міського голови. Окрім цього, у кожному ЗВО Львова існують
студентські уряди, профспілкові організації, функції яких визначено статутами, та які беруть
активну участь у житті міста.
Щороку студенти організовують низку масових заходів. У День студента скульптури левів на
Площі Ринок одягають. Протягом року студентство організовує флешмоби та марші («Марш за
науку», піша хода солідарності «Волю заручникам Кремля», «Вишиванка – твій генетичний
код» та інші), проводить благодійні акції (наприклад, «Подаруй дитині свято»), мотиваційні
тренінги, перегляди фільми, а також бере участь у організації форумів, зокрема Форум
молодіжних лідерів, конгрес «Університет майбутнього», Форум у Першій молодіжній столиці
України 2018, Тиждень креативного підприємництва тощо. Таким чином студентство має
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право відстоювати свої права, брати активну участь у різноманітних заходах, створювати
власну мережу зв’язків, обмінюватись досвідом та подорожувати Україною. Варто відзначити,
що профільні органи місцевого самоврядування за зверненням студентства підтримує усі акції,
які відображають патріотичні настрої цієї когорти, а також надає матеріально-технічну
підтримку на певні заходи.
Студентська рада Львова постійно веде зворотній зв’язок через сторінку у Facebook та
Telegram, на яких можна віднайти інформацію про події у місті та актуальні вакансії для молоді.
Важливою подією протягом 2018 року стала розробка сервісу реальних відгуків «Revision»,
який Студентська рада Львова запровадила у закладах вищої освіти міста III-IV рівнів
акредитації, що дозволить оцінити і покращити роботу навчального закладу.
Проте, відповідно до результату опитування, лише 43% молоді (15-24 роки) вказали, що
протягом останнього року брали участь у виборах керівництва дитячої/шкільної/молодіжної
організації, а 35% – зазначили, що розробляли та брали участь в ухвалені рішень, а також
контролю за їхнє виконання. Такі дані спонукають до перегляду основних функцій інституцій,
які здійснюють діяльність у сфері молоді. Адже їхнє нормативна задекларованість не означає
про високий рівень поінформованості серед молоді. Тож варто подбати і про інструменти
залучення молоді до основних заходів у Львові. Вважаємо, що першим кроком у вирішенні цієї
проблеми стало проведення Першої молодіжної сесії Львова в рамках Європейського тижня
місцевої демократії для забезпечення права молоді бути почутими та посилення їхньої участі
у місцевому самоврядуванні. Уся процедура відповідала регламенту сесії Львівської міської
ради. За результатом зустрічі напрацьовано низку пропозицій та рекомендацій для
депутатського корпусу ЛМР, які повинні врахувати ці питання на одній із сесій міської ради
ЛМР. Відповідно до неї, ухвалено проводити моніторинг рівня життя молоді у місті, в який
«закладено принцип 8», Форум молодих приватних підприємців, Форум-театр про
дискримінацію та права людини, фестиваль Поваги і довіри та створити Школу з прав людини
для молоді, молодіжний медіа-ресурс, а також провести захід «Молодвіж, 2019». Деякі із цих
заходів будуть профінансовані (частково профінансовані) з міського бюджету Львова.
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Фото: Прес-служба ЛМР
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Щодо залучення молоді до громадського життя у місті, то станом 2018 рік у Львові функціонує
близько 400 громадських об’єднань, а з 2016 року у Львівській міській раді ЛМР діє 22
Громадські ради у різних сферах життя: ІТ, культура, фінанси, туризм та інші, що забезпечують
права членів територіальної громади м. Львова на участь у самоврядуванні. Загалом до складу
громадських рад входять молоді активісти та молодіжні громадські організації. Так, молодь
має можливість подавати власні проекти на Громадський бюджет щодо покращення умов у
власній громаді за кошти міського бюджету. Наприклад, 2017 року на Громадський бюджет
було подано 297 проектів (найбільше проектів подали із Сихівського району, 35 проектів). 2018
року подали 159 проектів на суму майже 141,6 млн. грн. Найбільше проектів подано у сфері
освіти. А загальна кількість проектів зменшилась через те, що мешканці об’єднались, щоб
зробити проекти більш логічно продуманими. Загалом на конкурс зареєструвалося 144
учасника, з них 96 – жінки, 46 – чоловіки. Найбільш активними були мешканці віком 26-35 років
(33%) та 36-45 років (30%).
Також влада підтримує молодь та їхні креативні ідеї. Вже котрий рік поспіль у місті діє
програма «Перший кар’єрний крок», що надає можливість молоді пройти безкоштовно
стажування в управліннях мерії, здобути практичні навички та бути активним учасником
суспільних змін у місті. Майже 600 учасників пройшли стажування у департаментах, відділах
та комунальних підприємствах ЛМР.
Оскільки більша частина молоді використовує Інтернет-ресурси для пошуку інформації, то
місцева влада розробила Особистий кабінет мешканця на сайті ЛМР, що дозволяє молоді
замовляти адміністративні послуги, що надає міська рада. Їх можна фільтрувати: за датою, за
адресатом, за статусом. Така можливість отримання послуг дозволяє молоді економити час на
доїзди та очікування для отримання послуги.
4.3. Право на охорону здоров’я, освіту та соціальний захист
Охорона здоров’я. Давні греки свого часу запровадили особливий тип виховання – калокагатія
– гармонійне поєднання фізичного, розумового та духовного сфер життя. Завдання кожного
мешканця – від дитини до дорослого – дбати про свій внутрішній та зовнішній стан. Сучасна
медична реформа гарантує
Динаміка фінансування сфери охорони здоров'я
можливість розподілу коштів
на 1 особу, грн
за особою, а відтак –
покращення якості медичного
обслуговування. Станом на
2017 рік у Львові функціонує 41
лікарня, де працює близько 8,2
тис.
лікарів
усіх
спеціальностей. Фінансування
на 1 мешканця щороку зростає
та станом на 1 січня 2018 року
становить 1 149 грн.
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Згідно з ГУСуЛО, у Львові рівень смертності немовлят наближений до загальнонаціонального
показника. Порівняно з 2016 роком, показник зріс на 17% та станом на 1 січня 2018 року
становить 8,2‰, що свідчить про низький рівень медицини та оздоровлення дітей.
Динаміка смертності дітей до 1 року, ‰
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Основні причини смертності серед немовлят переважно пов’язані із перинатальним періодом
та вродженими вадами немовлят (0,03‰ – 2017, проте цей показник зменшився, порівняно з
2016 роком, – 0,24‰). Це свідчить про те, що у місті варто подбати як про екологічний, так і
інфраструктурний стани міста, а також матері повинні дбати про власне здоров’я. Управління
охорони здоров’я ЛМР дбає про підвищення професійного рівня лікарів з надання жіночих
консультацій, а також покращує матеріально-технічне забезпечення дитячих та пологових
лікарень, зокрема на їхнє покращення протягом 2017 року використано 87,14 млн.грн.
Щороку у Львові проводять акції з профілактики і раннього виявлення глаукоми, туберкульозу
і хронічних захворювань органів
дихання,
артеріальної
гіпертензії,
онкозахворювань,
інформаційна
кампанія із профілактики опіків у дітей
та ін. Станом на середину 2018 року ці
акції охопили близько 126 тис.
мешканців Львова, зокрема дітей та
молодь. З весни у кожному мікрорайоні
Львова тривали профілактичні акції
«Здорове місто», під час яких 14,5 тис.
осіб були обстежені та отримали
необхідні консультації.
Важливим кроком у захисті дитини є формування «колективного імунітету», який залежить від
рівня охоплення дітей профілактичними щепленням. Відповідно до статистичних даних, 2013
року зафіксовано найбільший відсоток дітей (79%) у Львові, яким було зроблено щеплення, а
2016 року частка таких дітей знизилась майже втричі – 27%. І хоч 2017 року ситуація
покращилась до 65,9%, однак, щоб подолати вакцинокеровані інфекції, рівень охоплення
щеплення серед дітей повинен становити близько 95%.
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Ще одним важливим аспектом, про який варто подбати громаді, це зменшення епідемії
ВІЛ/СНІД, адже як зазначають експерти, розвиток епідемії ВІЛ-інфекції в Львівській області має
ті ж закономірності, що й загалом в Україні. Згідно з Львівським обласним центром
громадського здоров’я, темп приросту захворювання на ВІЛ-інфекцію 2017 року зменшився на
3,7%, водночас темп приросту захворювання на СНІД зріс на 32,9%, що свідчить про зростання
тенденцій пізнього виявлення ВІЛ-позитивних осіб. Станом на І квартал 2018 року у Львові
вперше зареєстровано випадки з ВІЛ – 46 осіб (І півріччя 2017 року – 40 осіб), з СНІД – 19 осіб
(І півріччя 2017 року – 25 осіб), померлих 16 осіб (І півріччя 2017 року – 13 осіб). Загалом станом
на 01 квітня 2018 року у Львові під медичним наглядом перебувають 1 655 осіб з ВІЛ та 619
осіб з СНІД. У 65 дітей підтверджений ВІЛ-статус, з яких майже у 19 дітей діагностовано СНІД.
Сьогодні у Львові працює пункт тестування «AHF Checkpoint Lviv», де кожен може анонімно
пройти тест на виявлення ВІЛ, а також отримати рекомендації з профілактики та дотримання
безпечного способу життя.
Згідно з результатом опитування, 61% дітей (7-18 років) знають місце, де можуть отримати
інформацію з питань ВІЛ/СНІД. 72% молоді (15-24 роки) вказали, що вони мають можливість
проконсультуватися у медичного працівника з питань ВІЛ/СНІД, інфекцій, що передаються
статевим шляхом, небажаної вагітності, а 69% можуть звернутися до потрібного фахівця або
зателефонувати за телефоном довіри, щоб обговорити свої проблеми. Варто зауважити, що у
Львові функціонує «Телефон довіри», на який 2013 року звернулось 17 дітей, а 2017 – 5 дітей.
Згідно з опитуванням, третина молоді (15-24
роки) – 32% – вважають, що у місті добре
піклуються про їхній стан здоров'я. Майже
така ж частка батьків (28%) вказали, що у
місті добре організована турбота про
здоров'я їхніх дітей. Згідно з результатом
опитування, 32% опитаних (15-24 роки)
палили цигарки протягом останніх півроку,
18% – пробували коли-небудь наркотики, а
82%
–
вживали
алкогольні
та
слабоалкогольні напої. А серед тих, кому 817 років, показник вживання алконапоїв
становить 29%, а паління цигарок – 12%.
Порівняння
статистичних
даних
та
результатів опитування свідчить про те, що
правоохоронні органи не в силі штрафувати
підприємців та батьків, діти яких розпивають
алкогольні напої чи вживають наркотики.

Дії молодих осіб Львова
протягом останніх 6 місяців
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Вважаємо, що ці показники є досить високими для дітей та молоді, а тому доречно було б
подбати і про рівень охоплення дітей різними формами оздоровлення. ГУСуЛО інформує, що
кількість дитячих закладів оздоровлення та відпочинку суттєво зменшилась: 2013 – 104
заклади, 2015 – 43 заклади, 2017 – 46 закладів. Основним фактором, який призвів до масового
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закриття цих закладів, можна вважати економічну кризу, що вплинула на зменшення обсягів
матеріальної підтримки з боку держави, а тому припинення функціонування оздоровчих
закладів через їхній аварійний стан приміщень та відсутність модернізованого матеріальнотехнічного стану було раціональним рішенням. Відповідно і частка дітей, які оздоровлювались
у цих закладах, серед загальної кількості дітей віком 7-16 років, з 2013 року до 2018 року
зменшилась майже втричі: 30,2% (2013), 9,0% (2015) та 9,2% (2018). Станом на 2017 рік за
кошти державного та обласного бюджету оздоровилося 475 дітей пільгових категорій (дітисироти, діти, позбавлені батьківського піклування; багатодітні, малозабезпечені;
диспансерний облік; діти з інвалідністю, обдаровані діти; діти з тимчасово переміщених
територій; діти, один з батьків яких є з АТО. Минулого року кількість дітей становила 469 осіб).
Освіта. Статистика демонструє тенденції про стан лише у комунальних навчальних закладах
освіти. Згідно з управлінням освіти, дошкільною освітою охоплено 28 428 дітей, що становить
75% від загальної кількості дітей дошкільного віку. Так, 1001 дитина проживає зa межaми
Львовa. Проте найбільшою проблемою у дошкільних закладах освіти 2017 року на 100 місць у
ДНЗ припадало 174 осіб, 2018 року – 165 осіб. У ДНЗ організовано безкоштовне харчування
для 1033 дітей, батьки яких були/є учасниками АТО, а також діє безкоштовне харчування для
2846 дітей із багатодітних родин
Протягом останнього року 30 львівських дошкільних навчальних закладів долучилися до
«LEGO-Education», що дозволяє формувати у дітей уявлення про дії та поведінку, що
орієнтовані на сталий розвиток. Також, профільні установи дбали про те, щоб практичні
психологи ДНЗ знайомились з дітьми, що мають розлади аутизму, переглянули низку
відеозаписів з прикладами прийомів переключення уваги, навчання та розвитку дітей на
різних етапах навчання, а також використовували Систему PECS.
Розвиток дитини та молоді є основним пріоритетом міста. Так, з міського бюджету майже 2
млрд. грн. виділено на сферу освіти. Сьогодні у місті функціонує 40 бібліотек для дітей та
молоді, 14 шкіл естетичного виховання комунальної форми власності, які відвідує 4883 осіб.
Проте частка цих дітей є досить незначною, що вимагає залученості дітей до мистецьких
закладів, клубів, зокрема за місцем їхнього проживання. Також, незважаючи на те, що
упродовж 5 років кількість вразливих дітей, яким було надані пільги з міського бюджету на
навчання в мистецьких школах, зросла майже вдвічі: з 627 (2012) до 1031 (2017) осіб, – проте
такій тенденції потрібно сприяти надалі з метою мотивації дітей до творчого життя.
Протягом 2018 року 133 ЗНЗ відвідує 76 088 дітей (2017 року – 73 639 дітей). Мережа класів
щороку зростає та станом на 2018 рік становить 2 788 класів. У школах організовано
безкоштовне харчування для 2 181 учнів, батьки яких були/є учасниками АТО, а також для 5
773 дітей із багатодітних родин.
З 2010 року за результатами ЗНО м. Львів займає перше місце за рівнем знань випускників у
Львівській області та за результатом середнього балу ЗНО перше місце в Україні станом на
2018 рік: 27 осіб отримали 200 балів та 4 особи – 400 балів. З математики найбільша кількість
учнів отримали 200 балів. До того ж, абітурієнти, які здобули 200 та 400 балів, отримали
грошову винагороду від міста в межах 2 та 4 тис. грн. Громада дбає про мотивацію та
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заохочення дітей до успішного навчання. У Львові діє програма підтримки обдарованої
молоді: якщо діти отримали 200 балів на ЗНО, то вони отримують винагороду у 2 тис. грн. Діти
Львова також проявляють високий рівень успіху у олімпіадах: з 239 учнів 56 стали призерами
(1 місце – 7; 2 місце – 24; 3 місце – 25), яких нагороджено сертифікатами і призами
(планшетами, універсальними портативними батареями, мобільними телефонами, навчанням
у ІТ-компаніях).
Загалом діти у Львові люблять навчатися та відвідують школу регулярно (98%). Серед батьків
частка тих, хто задоволений якістю освітніх послуг, становить 62%. А ось серед молоді (15-24
роки) відсоток тих, хто задоволений освітою, є меншим та становить 55%. Серед цієї вікової
групи майже кожен другий (55%) планує продовжити навчання за кордоном.
Одним із важливим напрямом діяльності профільних установ є облаштування інтерактивних
класів. Так, 2017 року придбано обладнання для 26 кабінетів фізики (3,8 млн. грн.), 107
мультитач-панелей (14,6 млн. грн.), відкрито 9 мультифункційних лабораторій (2,6 млн. грн.),
7 відремонтованих кабінетів трудового навчання (1,7 млн. грн.), облаштовано лінгафонними
кабінетами 3 навчальні заклади (580,0 тис. грн.), закуплено 3D принтери для 38 навчальних
закладів (суму 897,9 тис. грн.).
Розпочато навчання з використання мультибордів на платформі «Мозабук», що охопило 564
педагогів, та проект «Ourcraft - сучасні технології, що доступні в середній освіті» для зміни
формату викладання інформації на уроках, що дозволить зацікавити дітей у вивченні
предметів шкільної програми, впровадивши у навчання 3D-моделювання та друк.
Найважливішим пріоритетом у сфері освіти має стати інклюзивна освіта. 2017 року із субвенції
державного бюджету на рокузвиток інклюзивності використано 1,4 млн. грн. У 112 ЗНЗ м.
Львова навчається 902 дитини з особливими освітніми потребами. Інклюзивним навчанням
охоплено 139 дітей, які навчаються у 33-ох ЗНЗ. Влада сприяє розвитку цій сфері. Так, у розписи
ЗНЗ м. Львова введено додаткові посади: вихователі (74 асистента вчителя) та практичного
психолога. Упродовж 2017 року організовано 22 навчально-практичних семінари для вчителів
інклюзивних класів, майстер-клас «Організація інклюзивного навчання у ДНЗ. Спільне
викладання», заходи до Міжнародного дня людей з синдромом Дауна, аутизму, Всеукраїнську
науково-практичну конференцію для керівників департаментів (управлінь) освіти, керівників
навчальних закладів «Тенденції розвитку інклюзивної освіти в Україні: комплексний підхід».
Варто підкреслити, що розвиток інклюзивної освіти більшою мірою залежить від ставлення та
сприйняття кожного. Батьки повинні налаштовувати своїх дітей на толерантне ставлення до
дітей з інвалідністю та з особливими освітніми потребами.
Станом на 1 січня 2017 року охоплення учнів, вихованців, слухачів позашкільною освітою
становить 19 700 осіб, а охоплення позашкільною освітою дітей-сиріт, дітей з обмеженими
можливостями, дітей з інших вразливих груп – 230 осіб. Згідно з ГУСуЛО, у місті діє 49 бібліотек,
в яких нараховано 8,6 млн. примірників. А кількість читачів станом на 1 січня 2018 року
становить 178,6 тис. осіб, що є меншим, порівняно з 2017 роком, – 182,8 тис. осіб.

Громади, дружні до дітей та молоді / Львів / 2018

30

Загалом у міста працює 17 бібліотек для дітей та
юнацтва, де станом на 1 січня 2017 року фонд
бібліотек нараховував 572 тис. примірників (2016 –
586 тис. примірників). У Львові запустили програму
розвитку шахів, що станом на 2018 рік діє при 4
позашкільних навчальних закладах та охоплює 217
дітей. Також у місті діє 17 шкіл естетичного
виховання, що охоплює 4883 дітей.
Для студентства створено сприятливі умови:
соціальний автобус, знижки на проїзний квиток у
еко-транспорті для дітей та студентів, знижки на різні послуги (наприклад, харчування,
перукарські тощо). Вирішення певних проблем студентів покладено на Студентську раду
Львова, яка на чолі з студентським мером виступає посередником між різними зацікавленими
сторонами та студентством.
Соціальний захист. Враховуючи складну економічну ситуацію, воєнний стан в країні, сфера
соціального захисту є однією з найбільш пріоритетних у місті. Так, частка з міського бюджету
становить 2,5 млрд. грн., що на 47% більше, ніж 2017 року. Протягом 2017 року до служб
соціального захисту поступило 626 тис. звернень. (2016 – 526 тис. звернень). Проведено 11,6
тис. обстежень умов проживання сімей та підготовлено 171 нормативних документів для
надання та/або впровадження нових послуг у захисті мешканців. Щодо основних наданих
послуг для дітей та молоді, вирішено житлово-побутові проблеми, зокрема поліпшення
житлових умов (139), сприяння у влаштуванні на навчання (40) та роботу (59), повернуто
дитину до біологічної сім'ї з закладу державного утримання (1), навчено навичкам безпечного
способу життя щодо інфікування ВІЛ (50), отримано допомогу одягом, взуттям, продуктовими
наборами (1 178).
При Львівській міській раді діє окреме управління «Служба у справах дітей», яке скероване на
виконання батьками своїх обов’язків, повернення дітей у сім'ю та, за потреби, впровадження
заходів щодо своєчасного надання дитині її статусу, яка позбавлена батьківського піклування.
Сьогодні важливою місією є боротьба із «соціальним сирітством», що дозволяє дитині жити
поза сім’єю.
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Станом на 1 січня 2018 року на обліку управління перебуває 104 дитини (з початку року на
облік поставлено 61 дитину), які опинились в складних життєвих обставинах, зокрема
проживання дитини у сім'ї, в якій батьки або опікуни, ухиляються від виконання батьківських
обов'язків (86 дітей), систематичне самовільне покидання дитиною місця постійного
проживання (9 дітей), скоєння фізичного, психологічного, сексуального або економічного
насилля щодо дитини (9 дітей). Зараз ці діти проживають в 71 сім’ї. Для 50 дітей з 61 дитини
причиною постановки на профілактичний облік було ухиляння батьків від виконання
батьківських обов’язків.

Громади, дружні до дітей та молоді / Львів / 2018

Впродовж року з обліку знято 37 дітей через зникнення підстав для перебування на обліку (11
дітей), з інших причин (повноліття, зміна місця проживання, 10 дітей), надання статусу ДПБП
(дітей позбавленого батьківського піклування, 16 дітей). На жаль, остання причина, ДПБП
становить 43% від всіх знятих дітей з обліку та свідчить про невчасне втручання в сім’ю, а тому
неефективність вжитих заходів.
Упродовж року через загрозу життю та здоров’ю
дитини проведено негайне відібрання від батьків 9
дітей, з них 2 дітей перебували на обліку у складних
життєвих ситуаціях, а 7 дітей не були попередньо
встановлені. Про цих дітей повідомляли самі
мешканці (2), поліція (1), 2 рази Центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді (2) та «Служба у
справах дітей» (1). Надалі 4 дітей влаштовано у
будинок дитини, 2 дітей – у дитячий будинок, 3 дітей
– у притулок для дітей.
Важливим кроком у захисті дітей є надання допомоги та забезпечення нормальних житлових
умов. Упродовж року придбано 3 квартири (протягом 2016 – 9 квартир) для дітей-сиріт, дітей
позбавлених батьківського піклування, а саме: 1 квартиру за кошти міста та області, ще 2 на
умовах співфінансування на загальну суму 1,9 млн.грн (область, місто та опікун). Також у місті
діє Програма приведення до санітарного стану житла ДС, ДПБП та осіб з їх числа, що дозволила
протягом року відремонтувати 8 квартир (3 квартири дітей та 5 квартир осіб з числа ДС, ДПБП)
на загальну суму 438,9 тис. грн (торік 14 квартир).
Громада, профільні установи дбають не лише про послуги, але й про організовані заходи, що
дозволять дітям та молоді почувати себе потрібними. Зокрема, створення Центру дозвілля для
дітей, які конфліктують з законом, проведення заходів в рамках проекту «Духовний світ дитини»
та Школи здорового способу життя, захід «Заради дітей» та «Таланти в дії», міський дитячий
конкурс малюнків щодо профілактики негативних тенденцій в дитячому середовищі, а також
організована Всеукраїнська конференція «Педагогіка травми дитини-сироти». Щороку спільно
з дітьми виготовлено та розповсюджено поліграфічну продукцію профілактичного змісту та
щодо розвитку сімейних форм виховання. До того ж, щороку у палаці ім. Хоткевича для дітей
проводять свято «Святий Миколай у кожну оселю», де діти з ДБСТ та малозабезпечених сімей
можуть отримати індивідуальні подарунки.
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4.4. Право на безпеку дітей
Динаміка кількості дітей, які
Побудова
громадянського
суспільства
потрапили з алкогольним отруєнням
у медичні заклади, осіб
залежить від рівня довіри один до одного.
Майже кожен другий із батьків та молоді віком
2017
49
15-24 роки ( 54% та 55% відповідно) зазначили,
що у їхньому місті дитині не - нададуть
2016
35
допомогу у будь-якій важкій ситуації. Упродовж
2015
26
2017 року в медичні заклади поступило 49
2014
26
дітей з алкогольним отруєнням, з них 24
2013
37
хлопця та 25 дівчат.
Згідно з даними Головного управління статистики у Львівській області, протягом 2017 року
виявлено 13,2 тис. кримінальних злочинів (2016 року цей показник становив 17,6 тис.
злочинів). З них майже 5,4 тис. належать до групи «тяжкі та особливо тяжкі», а 38 злочинів
вчинено неповнолітніми.
Динаміка кількості виявлених кримінальних злочинів,
вчинених неповнолітніми
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Згідно з управлінням «Служба у справах дітей» кількість злочинів протягом 2017 року зменшилась
та становить 50 випадків. Більшість це майнові злочини (крадіжки та шахрайство)
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Кількість злочинів, вчинених дітьми, випадки
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Управління освіти ЛМР повідомило, що протягом 2017-2018 років у 15 навчальних закладах
встановлено пультове спостереження, а також їхню територію обладнано охоронною
сигналізацією і відеоспостереженням. З січня 2018 року розпочато роботи з встановлення в 7
навчальних закладах пультового спостереження, а їхню територію та приміщення буде
обладнано охоронною сигналізацією і відеоспостереженням.
З огляду на статистику у Львові на основі офіційних даних львівської поліції створено «теплову
карту» злочинності від 2015 року, де кольори змінюються у залежності від концентрації і важкості
злочинів6.
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Теплова карта злочинності у Львові. Фото: ZAXID.NET

Станом на 2017 рік кількість правопорушень, жертвами яких стали діти, сягає близько до 500
випадків, а кількість повідомлень про безвісне зникнення дітей з 2012 року з 81 випадку
зросла майже втричі. Статистика демонструє, що кількість випадків насильства проти дітей у
школі, сім’ях, у громадських місцях є невисокою. Наприклад, 2013 року зафіксовано 10
випадків, 2015 – 6 випадків, а 2017 – близько 5. Проте тут є загроза, що про більшість випадків
6

Карта злочинності Львова. Режим доступу: https://zaxid.net/statti_tag50974/
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несправедливого ставлення профільні установи можуть не знати, а діти бояться повідомляти
у відповідні установи про порушення їхніх прав. Наприклад, згідно з опитуванням, майже
кожен другий із дітей та молоді – 50% – протягом останнього року стикалися з ситуацією, коли
їх або кого-небудь з дітей у їхній присутності били, ображали, принижували або
несправедливо звинувачували.
Згідно з результатами дослідження, 42% батьків вважають, що їхнім дітям жити безпечно.
Натомість серед молодих осіб (15-24 роки) цей показник є дещо вищим та становить близько
58%. Майже 90% дітей (8-17 років) почувають себе безпечно від насилля та жорстокого
поводження у їхній сім’ї. Переважна більшість дітей цього ж віку (84%) знають до кого можна
звернутися або отримати допомогу, якщо вони опиняться у небезпеці. Водночас кожен п’ятий
із дітей (22%) зазначили, що у їхньому дворі бачили використані шприци. Діти не почувають
себе безпечно у громадському транспорті (63%) та у громадських вбиральнях (54%). Щодо
перших, то у громадському транспорті діти зіштовхуються з проблемою «вступи місцем
дорослому» або небажанням водія безкоштовно перевозити дітей пільгових категорій. Щодо
другого, то більшість громадських вбиральнь не є в належному стані, їхньої кількості у місті є
не зовсім достатньо.
Варто відзначити, що у Львові діє Регіональне представництво Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини, куди дитина може звернутися у разі порушення її прав. Звернення
подаються у письмовій формі протягом року після виявлення порушення прав і свобод людини
і громадянина. Також в Україні функціонує Уповноважений Президента України з прав дитини.
Водночас спостерігаємо зниження рівня
порушення прав дитини: 2012 року показник
сягав 33 порушень, а 2017 – близько 8
порушень. Також кількість позбавлення
батьківських прав суттєво знизилась: з 2012
року з 40 випадків до 13 випадків 2017 року.
Хоча протягом останнього року майже 49%
молоді (15-24 роки) були у ситуаціях, коли їх
або кого-небудь з дітей били, ображали,
принижували, несправедливо звинувачували у
їхній присутності. А серед дітей 8-17 років цей
відсоток сягає 58%.
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Фото: Ірина Решетюк

Відповідно до статистичних даних, у місті варто подбати про рівень безпеки на дорогах
Львова. Адже упродовж 2017 року було вчинено 164 ДТП, жертвами яких стали діти,
незважаючи на те, що частка дорожніх знаків, що вказують на присутність дітей, упродовж 5
років зросла майже вдвічі: 163 знаків (2013) та 282 знаки (2017). Але, на жаль, це не впливає
на усунення проблеми. Хоча, за результатом опитування, ¾ дітей (8-17 років) вказали, що у
своєму дворі, мікрорайоні можуть безпечно гуляти та кататися на велосипеді.
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Проте безпечність це не лише уникнення дорожньо-транспортних пригод і злочинів, це також
і високий рівень довкілля. Щодо безпечності екологічного стану у місті, то варто зазначити, що
на 1 особу у Львові припадає 2,3 кг викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря від
стаціонарних джерел забруднення. І хоч цей показник зменшився, порівняно з 2017 роком (3,4
кг), проте залишився на рівні 2013 року (2,3 кг). Подібна загроза існує від викидів від
автотранспорту: з розрахунку на 1 особу у місті припадає 49 кг викидів шкідливих речовин
(2013 року – 59 кг). Відповідно до опитування, 72% батьків та 73% молодих осіб (15-24 роки)
вважають, що навколо їхнього місця проживання чисто. А ось середі дітей (8-17 років) відсоток
задоволених є меншим та становить 58%, хоча 73% вважають, що повітря у їхньому подвір’ї є
чистим.
4.5. Право на дитинство
Місто – це екосистема, де кожен мешканець, незважаючи на свій вік, повинен почувати себе
щасливим. Відповідно до результатів опитування, переважна частка молодих осіб (15-24 роки)
– 86% – порадили б своїм знайомим з інших міст переїхати до Львова, 80% – зазначили про
комфортність проживання, а 75% – планують мати сім’ю та дітей у місті.
Для розвитку міста та зниження рівня депопуляції необхідно створювати житлові умови. Згідно
із статистичною інформацією, у Львові станом на 2017 рік здано в експлуатацію 517,6 тис.м2
житла. Це, порівняно з 2016 роком, на 8,9% більше. Показник забезпеченості житловою
площею у розрахунку на 1 особу у Львові становить 21,6 м 2 (станом на 2014 рік цей показник
становив 19,6 м2). Цей показник є майже однаковим із загальнонаціональним: 23,3 м2 на 1
особу в Україні (2014 рік – 22,6 м2/1 особа). Згідно із Моніторингом, львів’яни оцінили
достатність житлового простору на
Частка молодих людей, віком 15-24 роки,
3,57 із 5 можливих. 90% молодих
які мають окрему кімнату від батьків
осіб, віком 15-24 роки, вказали, що
мають окремий простір від батьків.
Близько 83% респондентів цієї ж
вікової категорії мають спортивні
зони поруч із власним місцем
проживання.

90%

10%
Так

Ні

Згідно з даними «Служба у справах дітей» 526 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського
піклування мають житло на праві власності – 129 осіб, на праві користування – 352 особи, не
мають – 45 осіб.
Кожна дитина повинна жити повноціно у сім’ї. Саме таке завдання першочергово ставлять
перед собою працівники «Служба у справах дітей». Станом на 1 січня 2018 року на обліку у
Львові перебуває 526 (торік – 562 дитини) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, що складає 0,4% від загальної кількості дітей у Львові. З них 172 діти–сироти та 354
дітей позбавлених батьківського піклування. Загалом із 526 дітей сімейними формами
виховання охоплено 484 дітей (92,0%).
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Кількість охоплених дітей сімейними формами виховання, осіб
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Найбільша частка дітей – 80,4% – перебувають під опікою громадян (2017 року – 79,7%), а
також в дитячих будинках сімейного типу – 8,6% (2017 – 8,4%). Найвищою формою сімейного
влаштування дитини – сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування є усиновлення.
За рік судами м. Львова усиновлено 33 дітей. Упродовж року на обліку мають підстави для
усиновлення 110 дітей, а кількість потенційних усиновлювачів становить 52 сім’ї. Також у
Львові проживає 298 усиновлених дітей, протягом року під опіку громадян влаштовано 65
дітей та створено 1 прийомну сім’ю, в яку влаштовано 2 дитини та довлаштовано 4 дитини в
діючі ДБСТ.
У Львові функціонує 4 дитячих будинки сімейного типу, в яких виховуються 35 дітей (та ще 2-є
рідних) та 11 прийомних сімей, в яких виховується 16 дітей. Для забезпечення цих ДБСТ з
міського бюджету використано 215 646 грн., за які: проведено поточний ремонт в двох ДБСТ
та придбані товари довготривалого вжитку для чотирьох ДБСТ (принтер, кухонний комбайн,
кондиціонер, сушильну машину, морозильні камери, холодильник, велосипед, мультиварку,
хлібопіч, меблі в дитячу кімнату, постіль, посуд та господарське приладдя).
Ще одним важливим кроком на дотримання права на дитинство є подолання дитячої
бездоглядності та безпритульності. Протягом 2017 року проведено 68 профілактичних рейдів,
в яких виявлено – 16 дітей, а також проведено перевірки умов утримання та виховання дітей
в 11 закладах інтернатного типу.
Профільні установи дбають про рівень
інформативності. Так, протягом 2017 проведено
77 лекцій, круглих столів в організаціях, установах
та 1310 індивідуальних бесід з батьками, дітьми,
155 засідань комісії з питань захисту прав дитини,
під час яких розглянуто 1919 питань про життя
дітей у місті.
Незважаючи на активну діяльність управління «Служба у справах дітей», є ще досить багато
проблем, над якими варто працювати. Наприклад, експерти управління зазначають, що
необхідно створити єдину чергу усиновителів, створити 5-й дитячий будинок сімейного типу
та подбати про матеріально-технічне забезпечення інших 4-х ДБСТ, розвиток мережі
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патронатних сімей, сприяння роботі Дитячої дорадчої ради ЛМР, а також реалізація Плану
заходів щодо реформування системи інституційного догляду та виховання дітей.
Для дітей немає більшої радості, ніж участь у суспільному житті та піклування з боку дорослих.
Упродовж 2017 року у місті проведено 25 Відкритих кубків Львова з різних видів спорту, на які
виділено близько 3 млн. грн., профінансовано більше 150 спортивно-масових заходів,
проведено близько 90 заходів молодіжними громадськими організаціями, на які було
виділено 1 млн. грн., відбувся VIII щорічний Ярмарок спорту, який об’єднав близько 100
кращих федерацій та спортивних організацій міста, а сам захід відвідало 10 тис. осіб.
Також у місті діє програма «Дитячий тренер», яка спонукає дорослих до віданної та
наполегливої праці. Протягом 2017 року визначено 100 кращих дитячих тренерів у Львові, які
отримали грошову винагороду у розмірі 25 тис. грн. кожен. Діти мають змогу на заняттях
використовувати сучасний спортивний інвентар та спортивну форму, які придбано близько 74
організаціями на суму 2,8 млн. грн.
Щороку місто підтримує заходи
ПЛАСТУ, у якому беруть участь
близько 300 дітей новацтва (діти
віком від 6 до 12 років) та 1300
дітей юнацтва (віком від 12 до 16
років). Пластунів від 18 років є
орієнтовно понад 200. Протягом
року було проведено 45 заходів на
суму 1,2 млн. грн.

В місті успішно функціонує 40 бібліотек, Перша львівська медіатека, URBAN бібліотека. На базі
університетів міста в останні роки відкрито низку молодіжних просторів, серед яких University
Open Space. Загалом у місті функціонує близько 46 установ дитячо-юнацьких та молодіжних
клубів міста. Не менш важливого значення мають коворкінги, кількість яких щороку зростає: IT
HUB, Startup Depot, Z-One Hub, coMMuna, TechStartUpSchool Львівської Політехніки та інші. За
результатами 2017 року у місті проведено 90 заходів з молодіжними громадськими
об’єднаннями, на які виділено понад 1 млн. грн. із бюджету міста.
Відповідно до опитування, 73% осіб (15-24 роки) та 77% дітей (8-17 років) задоволені тим, як
організоване їхнє дозвілля, а ось частка задоволених батьків є дещо нижчою та становить 60%.
Найбільше діти – 65% – нарікають, що у їхньому дворі, мікрорайоні не проводяться культурні
та спортивні заходи, в яких вони можуть брати участь.
Станом на 2017 рік кількість дітей, які відвідують дитячо-юнацькі спортивні школи, сягає
близько 20 тис. осіб, а кількість проведених міських фізкультурно-оздоровчих заходів серед
дітей налічує більше ніж 2,5 тис. заходів. У місті діє більше 40 Дитячих клубів. Однак, у сфері
фізичної культури та спорту є над чим працювати. Насамперед, це забезпечення спортивними
спорудами за місцем проживання та у місцях масового відпочинку мешканців Львова. Іншим,
дуже важливим, кроком має стати інклюзія дітей з інвалідністю до занять спортом. Наша
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країна входить в трійку лідерів на Паралімпійських іграх, а Львів визнано спортивною
столицею України (за версією Асоціації спортивних журналістів України). І це при тому, що
рівень фінансування, укомплентованості спортивних закладів не є на найвищому рівні серед
інших країн світу.
Щороку управління освіти ЛМР інформує про низку заходів, які скеровані на учнів
загальноосвітніх шкіл. Протягом 2017 року організовано роботу 10 шкільних басейнів у літній
період, на базі яких оздоровчою терапією охоплено 2000 дітей, 4 239 дітей відвідали табори з
денним перебування, 346 дітей пільгової категорії скеровані на оздоровлення за кошти
державного та обласного бюджетів, а також 861 дитина пільгової категорії відпочили у таборах
«Ватра» і «Старт». Діти мали чудово можливість долучатись до соціально-культурних проектів
«Зробимо Львів кращим». Протягом 2017 року 3 проектам надано фінансову підтримку: проект
«Ми твої діти, Україно» (35 тис. грн.), проект «Освіта школярів з важкими порушеннями зору в
умовах інклюзії» (37, 6 тис. грн.) та проект «СОВА. Проект інноваційних методик для вчителів»
(23,9 тис. грн.).
4.6. Діяльність державних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в
інтересах дітей
Місцеве самоврядування Львова дбає про запровадження Громадського бюджету, що надає
можливість молоді брати участь в розподілі коштів місцевого бюджету через створення
проектів для покращення міста та/або голосування за них. Платформа «Громадський проект»
дозволяє брати участь в конкурсі, не виходячи з дому: охочі подають заявку on-line і
відслідковують долю свого проекту. 2018 року 9 осіб до 25 років та 48 осіб віком 26-35 років
подали власно розроблені проекти щодо покращення своєї мікрогромади. Найбільша
кількість проектів подана у сфері освіти. Таким чином, завдяки сприянню влади молодь має
право демократичним чином впливати на розподіл міського бюджету, виявляти проблеми у
місті, шукати креативні вирішення та втілювати їх у реальність.
В місті зареєстровано 107 молодіжних громадських організацій, а також велика кількість
організацій, що займаються питаннями молоді. Протягом останнього року 73% дітей та молоді
брали участь у підготовці та проведенні громадських заходів, а 43% брали участь у виборах
дитячого самоврядування в школі, місті або вибирали керівництво будь-якої дитячої або
молодіжної організації, а 68% дітей (-18 років) поза школою беруть участь у проектах, групах і
заходах з іншими дітьми, молоддю.
Влада у Львові дбає про розвиток національнопатріотичного виховання, зокрема 2017 року на
фасадах 9-ти шкіл Львова відкрито меморіальні
таблиці загиблим воїнам АТО. Також діти спільно з
дорослими долучились до Дня Захисника України,
де вшанували пам’ять воїнів УПА, Героїв Небесної
Сотні та бійців АТО на Личаківському кладовищі; до
75-ї річниці створення УПА міський етап XVIII
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Всеукраїнського дитячо-юнацького фестивалю мистецтв «Сурми звитяг»; до Дня Збройних Сил
України взяли участь у виїзному святковому концерті на Яворівському полігоні для воїнів АТО
та військовослужбовців; вшанували пам’ять жертв Голодоморів 1921-22, 1932-1933, 1946-47
років учнівська акція «Свіча пам’яті»; до Дня Гідності і Свободи долучились до II фестивалю
«Пам’ятаймо про наших героїв, що за волю поклали безцінне життя!»; до Дня Збройних Сил
України взяли участь у виїзному святковому концерті на Яворівському полігоні для воїнів АТО
та військовослужбовців.
Також у місті з 2010 року діє програма «Перший кар’єрний крок», що пропонує студентам усіх
ЗВО протягом 2-х місяців проходити стажування в будь-якому структурному підрозділі
Львівської міської ради на вибір. Це дозволяє майбутнім фахівцям набиратися досвіду,
переймати практичні навички, вливатися у мережу професіоналів та у майбутньому бути
потенційним працівником ЛМР.
Міською радою безпосередньо або ж за підтримки реалізовується велика кількість заходів,
серед них найбільш успішними та популярними є Lviv StartUp Days, Дитячий форум видавців,
«Велопробіг», Grand Prix Lviv Half Marathon, Lviv Youth Leaders Forum 2017, Фестиваль «День
пластуна» та інше. У цих заходах діти та молодь можуть бути як організаторами та
співорганізаторами, так і волонтерами та слухачами. Такі події означають скерованість влади
на місцях щодо дітей та молоді,
Протягом 2017 року у Львові проведено 397 конференцій, з них 176 – національні, 147 –
місцеві та 74 – міжнародні. Такі події є важливим кроком з боку влади щодо розвитку міста та
створення можливостей для дітей та молоді бути залученими до інноваційних підходів,
світових трендів та знайомств з відомими, світовими людьми. Так, найбільша частка
конференцій була присвячена темі науки (32%), що ще раз підтверджує наміри міста зробити
його проривним у найбільш інноваційних галузях.
Тематика конференцій станом на 1 січня 2018 року
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Львівська міська рада використовує низку інноваційних інструментів для роботи з
мешканцями, зокрема надає можливість отримувати інформацію та деякі послуги on-line.
Наприклад, електронні петиції через офіційний веб-сайт ЛМР; Портал відкритих даних Львова
– перша в Україні on-line платформа, що містить інформацію від різних структурних підрозділів
мерії, а також інших установ, що працюють на території міста; Проект «Панель міста» –
відкрита платформа із показниками з різних сфер життя міста. Враховуючи те, що Інтернет є
основним інструментом комунікації для молоді, то завдяки цим панелям вони мають змогу
моніторити та контролювати дії влади, що безпосередньо впливають на життя усіх вікових груп
мешканців Львова.
У місті потужно ведеться розвиток Е-освіти.
Протягом року спільно з компаніями
SoftServe, Symphony, SolutionsElek, Lohika
проведено
заходи
щодо
пізнання
особливостей Е-освіти майже з 400
освітянами, представниками ІТ-галузі, ГО та
ЗМІ. Разом з вчителями дізнавалися про
можливості мультибордів, дискутували,
ділилися досвідом, обговорювали цікаві інноваційні рішення та підходи до навчання. Також
проведено для дітей, молоді та вчителів тренінги з ефективного використання мультибордів,
конкурс «MultiBoard в дії» серед вчителів Львова, навчання з користування спеціалізованим
програмним забезпеченням, неформальне спілкування та взаємний обмін досвідом, навчання
з користування спеціалізованим програмним забезпеченням у співпраці з НМЦО. Спільно з IT
Education Academy - всеукраїнським навчальним проектом, за підтримки управління освіти
Львівської міської ради та Централізованої бібліотечної системи для дорослих м. Львова,
провели навчання з основ комп’ютерної грамотності для освітян.
Організовано за підтримки Львівської міської ради та MakerSpace Lviv понад 100 львівських
шкіл та більше 200 менторів долучилися до всесвітньої акції «Година коду». У кожній школіучасниці відбулися заняття з програмування під дбайливим керівництвом вчителів та
менторів-розробників відомих ігор, власників і менеджерів ІТ-компаній, талановитих
програмістів і бізнесменів, що охопило близько 17 674 учнів.
Проведено Форум інноваційної освіти INED, що присвячений переосмисленню ролі вчителів,
учнів, батьків, громади та їх взаємодії. На заході 200 освітян, 30 спікерів, могли познайомитись
та обмінятись досвідом з успішними колегами, краще підготуватися до змін у системі освіти,
дізнатися більше про закордонний підхід, поділитися своїми думками і напрацюваннями. А
також взяти участь у 20 майстер-класах, дискусіях, виставці освітніх інновацій, екскурсіях.
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2018 року Львів визнано молодіжною столицею України. Протягом вересня відбувся один із
наймасштабніших форумів в Україні, який зібрав понад 1,6 тис. молоді з усієї України.

5. ВИСНОВКИ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ СТАНУ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
З огляду на проведений аналіз статистичних показників та результатів соціологічного
дослідження, можемо припускати, що стратегія розвитку міста повинна враховувати основні
потреби молоді, дітей, а також їхніх батьків.
Передусім варто врахувати, що сучасна наймолодша вікова категорія є охоплена Інтернетмережею. Тому основні механізми комунікації та залучення молоді до заходів повинні бути в
он-лайн режимі, мультимедійними та своєчасними. Повинні існувати загальні платформи, де
буде висвітлюватись інформація про сучасний стан, можливості та проблеми у місті, а також
різноманітні аналітичні, соціологічні дослідження для підвищення рівня поінформованості.
Припускаємо, що розвиток такого напряму як «навчання заради участі» дозволить залучити
молодь до змін та активностей у місті з раннього віку. Це може вплинути на зниження таких
практик відпочинку як байдикування, а також адміністративних чи кримінальних
правопорушень. У подальшому це сформує відчуття потрібності та можливості впливати на
перехід подій, що забезпечить формування нових установок та практик серед молоді, а тому
фундацію сильної партисипативної ціннісної системи.
Проведення щорічних моніторингів, досліджень у сфері дитинства, юнацтва та молоді
дозволить не лише виявляти, досліджувати та аналізувати основні потреби молодих
мешканців, але й прогнозувати та розробляти сценарії розвитку громади. Системне
відслідковування настроїв мешканців дозволить більш оперативно реагувати та приймати
рішення щодо планування основних змін у місті
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Оскільки ми живемо у постінформаційному суспільстві, то громада Львова повинна не лише
організовувати та проводити заходи щодо покращення охорони здоров’я, оздоровлення,
розвитку культурних практик та дозвілля, але й дбати про інформаційний потік, адже все
складніше відслідкувати інформацію, а тим паче встигнути на всі події. Доречно було б
розробити місцевий календар суспільних подій у Львові.
Найбільшого хвилювання серед молоді викликає навчання та працевлаштування. На думку
молоді, ЗВО не завжди враховують тенденції на ринку праці, часом програми та методи
викладання є застарілими. Варто подбати про запровадження нової платформи для пошуку
роботи та вивчення ринку праці у місті, а також налагодження комунікації між ЗВО та
підприємствами, що дозволить зрозуміти профорієнтаційний ринок та надати досвід для
студентів, які можуть стати потенційними працівниками.
Незважаючи на те, що усі говорять про відтік кадрів, варто врахувати, що ми живемо у
глобалізаційному світі. Мобільність є ліфтом професійного зростання та саморозвитку. Тож
варто здійснювати промоцію не лише на збереження соціального капіталу, але й на
приваблення нових сил та ресурсів. Така дифузія може спровокувати інноваційні ідеї. Або ж
надання можливості закордонного стажування для підвищення рівня самореалізації дітей та
молоді з обов’язковою умовою – поверненням у місто. Наприклад, закордоном діє програма
European Solidatory Corps, в Україні – AISEC, яка об’єднує молодь для вивчення
мультикультурних практик.
Що впливає на самопочуття мешканців? З одного боку, це інфраструктура (спортивна,
культурна, освітня, медична, просторова тощо), з іншого – соціально-психологічний клімат у
громаді. Ексклюзія призводить до цькування та утиску соціально вразливих груп населення.
Втім, у місті існує низка профільних соціальних інституцій, які дбають про захист прав та свобод
людини. Проблема полягає у тому, що мешканці не знають як правильно захистити свої права
та до кого звернутися за консультацією. Консолідація зусиль – влади на місцях, державних
установ, мешканців, громадських об’єднань – дозволила б сформувати високий рівень
правової культури та свідомості.
Керуючись досвідом Європейської молодіжної політики, ми вважаємо що доречно буде
визначити 3 цілі із 5 запропонованих UNICEF, а тому місто має діяти в напрямку:
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Ціль 1. Право на визнання,
повагу та справедливе
ставлення

•Кожна дитина повинна відчувати себе рівною та захищеною
від дискримінації у сімї, соціальних інституціях тощо
•Облаштування державних, муніципальних, комунальних
установ, які будуть безбар'єрними для маломобільних верств
населення

Ціль 2. Право бути почутим

•Дитина повинна бути рівноправним учасником усіх шкільних
та громадських заходів, а її пропозиція та голос повинні
враховуватись при напрацюванні основних рішень у місті
•Молодь повинна не лише знати, але й бути залученою до
основних та важливих суспільних подій у місті

Ціль 3. Право на охорону
здоров'я, освіту та соціальний
захист

•Діти та молодь повинні охоплюватись оздоровчими заходами,
бути поінформованими про основні медичні послуги та мати
сучасне матеріально-технічне обладнання для лікування
•Розвиток е-освіти сприятиме кращому засвоєнню знань та
розвитку креативності
•Кожна дитина та молодь повинні бути захищеними та вчасно
бути вилучені із соціально вразливих ситуацій

Отже, аналітичний опис дозволяє поглянути на місто як сукупність викликів та можливостей
для дітей та молоді для того, щоб напрацювати цілісну концепцію розвитку громади,
визначити пріоритетність напрямів діяльності та застосовувати їх практично! Водночас ми
зауважуємо, що ці пріоритети не означають, що інші сфери не будуть в полі зору профільних
установ з питань дітей та молоді. На основі аналітичних даних були обрані найбільш масштабні
проблеми, які варто усунути на шляху розвитку міста як громади дружньої до дітей та молоді.
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ДОДАТКИ
Додаток А
Методологія дослідження
Аналітична доповідь про стан дітей та молоді в місті ґрунтується на аналізі 3 досліджень:
1. Соціологічний моніторинг якості життя у Львові, 2017.
2. Круглий стіл з дитячою дорадчою радою ЛМР.
3. Опитування, проведене за методологією UNICEF.
4. Аналіз статистичних даних від департаментів ЛМР та головного управління статистики
у Львівській області.
Основні методологічні характеристики дослідження
І. Соціологічний моніторинг якості життя у Львові, 2017.
Вибіркова сукупність: 1200 мешканців.
Метод: поквартирне опитування «face-to-face».
Похибка репрезентативності вибірки з довірчою ймовірністю 0,954 не перевищує 3,5%.
Польовий етап: червень-липень 2017 року.
Квоти: стать та вік.
За результатами статистичних даних було проведено 3 круглих столів, де були обговоренні
найважливіші можливості та ризики у місті, а також напрацьовано
ІІ. Круглий стіл з дитячою дорадчою радою ЛМР
Формат зустрічі: групова дискусія та творче завдання. Тривалість зустрічі: 2 години. Модератор
зустрічі: Тетяна Приходько. Дитяча дорадча рада у складі 12 представників та представниць.
Круглий стіл охопив сфери освіту, дозвілля, спорт, безпеку у місті, щоб зробити місто Львів
комфортним та дружнім до дітей.
ІІІ. Опитування, проведене за методологією UNICEF
Вибіркова сукупність: 468 осіб.
Цільові групи:
 Діти, віком від 8 до 17 років – 83 особи.
 Діти, віком від 15 до 24 років – 135 осіб.
 Батьки дітей, віком від 0 до 12 років – 250 осіб.
Метод: анкетне on-line опитування.
Примітка: КУ Інститут міста не відповідав за розробку методології опитування для цільових
груп, а лише організовував польовий етап дослідження.
IV.
Аналіз статистичних даних від департаментів ЛМР та головного управління статистики у
Львівській області
Звернення за офіційними запитами.
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Додаток Б
Інфографіка результату круглого столу з Дитячою дорадчою радою Львова
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Додаток В
Перелік адміністративних індикаторів про стан дітей
в рамках 5 основних напрямів роботи ініціативи
«Громада, дружня до дітей та молоді»

ІНДИКАТОР
І. ПРАВО НА ВИЗНАННЯ, ПОВАГУ
ТА СПРАВЕДЛИВЕ СТАВЛЕННЯ
1.

2.

3.

Охоплення освітою
дітей з
особливими
потребами
Охоплення
позашкільною
освітою дітейсиріт, дітей з
обмеженими
можливостями,
дітей з інших
вразливих груп
Кількість випадків
насильства проти
дітей, у тому числі
скоєних:
• у сім’ї;

КОМЕНТАРІ
Одиниця
виміру

4.

5.

6.

попередження
випадків
незаконного
продажу житла
Охоплення
клубними
формуваннями
дітей-сиріт, дітей з
обмеженими
можливостями,

2016

2017

Джерело

осіб

765

902

902

Управління освіти
ЛМР

осіб

210

221

230

Управління освіти
ЛМР

2

6

4

Показник не
вивчався
Показник не
вивчався
Показник не
вивчався

Показник не
вивчався
Показник не
вивчався
Показник не
вивчався

Показник не
вивчався
Показник не
вивчався
Показник не
вивчався

Одиниці

74

92

50

Департамент
гуманітарної
політики

Одиниці

9

32

10

Одиниці

0

3

0

Управління
«Служба у справах
дітей»
Управління
«Служба у справах
дітей»

Одиниці

• у школі;
• в інших
громадських
місцях
Кількість
зареєстрованих
злочинів, скоєних
дітьми
Захист житлових та
майнових прав
дітей:
виявлення
випадків
порушення
житлових та
майнових прав
дітей;
відновлення прав
на житло;

2015

Сектор ювенальної
превенції ГУ НП
у Львівській
області

47
Одиниці

4

2

0

Одиниці

5

27

10

1458

1477

1500

Осіб
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Управління
«Служба у справах
дітей»
Управління
«Служба у справах
дітей»
Управління
культури, ЛМР

дітей з інших
вразливих груп
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Охоплення
заняттями спортом
дітей-сиріт, дітей з
обмеженими
можливостями,
дітей з інших
вразливих груп
Забезпечення
житлом
випускників шкілінтернатів
Кількість
направлених
органами опіки та
піклування позовів
про позбавлення
батьківських прав
Кількість випадків
поновлення у
батьківських
правах
Забезпечення
багатодітних сімей
житлом
Забезпечення
молодих сімей
житлом
Рівень
зареєстрованого
безробіття (Львів)

14.

Рівень
зареєстрованого
безробіття
(Львівська область)
15.
Динаміка
заборгованості з
виплати заробітної
плати
ІІ. ПРАВО БУТИ ПОЧУТИМИ
16.

Діяльність Дитячої
дорадчої ради

17.

Охоплення дітей
дитячими та
молодіжними
громадськими
організаціями

Осіб

1561

1795

1491

Управління молоді
та спорту ЛМР

Одиниць
квартир

3

1

7

Управління
житлового
господарства ЛМР

Одиниці

34

35

31

Управління
«Служба у справах
дітей»

Одиниці

0

0

1

Управління
«Служба у справах
дітей»

Одиниць

4

3

3

Одиниця
сімей

12

9

23

%

1,10%

0,80%

0,80%

Управління
житлового
господарства ЛМР
Управління
житлового
господарства ЛМР
Дані про
працездатний вік:
ГУСуЛО; про
кількість
безробітних
Львівський
обласний центр
зайнятості

%

8,20%

7,70%

8,40%

20133,1

17395,7

12645,4

Тис.грн

Одиниця
виміру
Наявність

2015
Ні
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2016
Ні

2017
Так

Державний
комітет статистики
(за методологією
МОП)
Департамент
економічного
розвитку
Джерело
Управління
«Служба у справах
дітей»
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18.

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

Одиниці

Пласт AIESEC
Інститут
суспільних
ініціатив

Пласт AIESEC
Інститут
суспільних
ініціатив
Львівська
освітня
фундація

19.

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

Наявність

Ні

Ні

20.

Розробка та
реалізація в місті
соціальних
програм, проектів
державними
організаціями
спільно з
громадськими
організаціями
Розробка та
реалізація в місті
громадськими
вітчизняними та
міжнародними
організаціями
соціальних
програм, проектів
з питань дітей та
молоді
Існування в
громаді/місті
молодіжних
центрів, просторів
на базі закладів
освіти, культури,
фізичної культури і
спорту або інших
установ, що
працюють із
молоддю
Наявність на рівні
місцевої ради
навчальноінформаційних
програм для
молоді/можливості
для стажування
молодих

Одиниці

89

103

103

Одиниці

36

32

31

Перший
кар’єрний
крок,
Дитячопідліткові
клуби за
місцем
проживання

Перший
кар’єрний
крок,
Дитячопідліткові
клуби за
місцем
проживання

Перший
кар’єрний
крок,
Дитячопідліткові
клуби за
місцем
проживання

Перший
кар’єрний
крок

Перший
кар’єрний
крок

Перший
кар’єрний
крок

21.

22.

23.

Наявність

Наявність
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Пласт
Львівський
молодіжний
клуб AIESEC
Інститут
суспільних
ініціатив
Львівська
освітня
фундація,
ФРІ
Ні

Відсутність
загальної кількості
ГО, що діють у
інтересах дітей та
молоді.

Проте у Львові
функціонує
Регіональне
представництво
Уповноваженого
ВРУ з прав
людини, а також
Уповноважений
Президента
України з прав
дитини
Управління
«Секретраріат
ради»

Управління
«Секретраріат
ради»
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людей/інші
навчальнотренінгові
програми
ІІІ. ПРАВО НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я,
ОСВІТУ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Одиниця
виміру

2015

2016

2017

Джерело

Право на охорону здоров’я
24.

25.

26.
27.
28.
29.

30.

31.
32.

33.

34.

35.

36.

37.
38.

39.
40.

41.

Рівень смертності
дітей у віці до 1
року
Рівень смертності
дітей від 0 до 5
років
У тому числі
смертність від:
• інфекційних
захворювань;
• вроджених вад
розвитку;
• травм, нещасних
випадків та
отруєнь;
• хвороб нервової
системи та органів
чуття;
• хвороб органів
дихання.
Рівень смертності
дітей від суїцидів
0-17
Рівень загальної
захворюваності
дітей
Захворюваність
дітей на активний
туберкульоз
Кількість дітей,
інфікованих
матерями вірусом
ВІЛ/СНІДу
Кількість ВІЛпозитивних (ВІЛінфікованих) дітей
Кількість дітей,
хворих на CНІД
Показники
дитячого
травматизму
Кількість дітей з
інвалідністю
Частка дітей, які
захворіли
хворобами, що
передаються
статевим шляхом
Рівень охоплення
дітей
профілактичними
щепленнями

‰

6,6

5,9

7,7

‰

0,55

0,54

0,3

‰

0,01

0

0,01

‰

0,13

0,24

0,03

‰

0,08

0,07

0,01

‰

0,02

0

0,01

Управління
здоров’я

‰

0

0,01

0

Управління
здоров’я

Показник
відсутній
Абсолютний

Показник
відсутній

Управління
здоров’я

Управління
здоров’я
Управління
здоров’я
Управління
здоров’я

Показник
відсутній

169297

167370

85726

Управління
здоров’я

2,7

5,5

2,3

Управління
здоров’я

Показник не
вимірювався

Показник не
вимірювався

Показник не
вимірювався

Осіб

33

29

20

Управління
здоров’я

Осіб

6

3

3

25,3

25,7

12,4

Управління
здоров’я
Управління
здоров’я

0,1

0,1

0,1

Показник не
вимірювався

Показник не
вимірювався

Показник не
вимірювався

31,80%

26,70%

65,90%

На 100 тис.

‰

Тис.осіб

%
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ГУСуЛО

Управління
здоров’я
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42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

Рівень охоплення
дітей різними
формами
оздоровлення,
зокрема
санаторнокурортним
лікуванням
Забезпеченість
медичних установ
необхідним
обладнанням,
безкоштовними
ліками та
відповідними
приміщеннями
Укомплектованість
медичних закладів
необхідними
фахівцями, які
обслуговують дітей
та сім’ї з дітьми
Наявність дітей та
молоді, хворих на
наркоманію й
алкоголізм
Залучення дітей 0–
14 років до
обов’язкових
медичних оглядів ?
Обсяг видатків з
місцевого бюджету
на охорону
здоров’я дітей
Право на освіту
Охоплення дітей
дошкільною
освітою
Кількість дітей у
дошкільних
навчальних
закладах з
розрахунку на 100
місць
Охоплення дітей
загальною
середньою освітою
Кадрове
забезпечення
загальноосвітніх
навчальних
закладів
Показники
забезпечення
загальноосвітніх
навчальних
закладів
підручниками

Абсолютний

164

75

196

Управління
здоров’я

%

100%

100%

100%

Управління
здоров’я

%

100%

100%

100%

Управління
здоров’я

%

99,70%

98,90%

99,00%

Управління
здоров’я

37606,9

63571,2

154794,9

Управління
здоров’я

2016

2017

Джерело

175

174

Управління освіти
ЛМР

Тис. грн

Одиниця
виміру
осіб

2015

178

Управління освіти
ЛМР
Управління освіти
ЛМР

%
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90%

91%

91%

Управління освіти
ЛМР

51

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

Забезпеченість
навчальних
закладів
комп’ютерною
технікою та
доступом до
Інтернету
Охоплення учнів,
вихованців,
слухачів
позашкільною
освітою
Наявність бібліотек
для дітей та
юнацтва,
показники фонду
літератури
Наявність
початкових
спеціалізованих
мистецьких
навчальних
закладів (шкіл
естетичного
виховання)
• дитячих шкіл
мистецтв;
• хореографічних
шкіл;
• дитячих художніх
шкіл;
• музичних шкіл;
• шкіл хорового
співу. (Форма 1ДМШ)
Охоплення дітей
школами
естетичного
виховання
Кадрове
забезпечення шкіл
естетичного
виховання
Охоплення дітей
клубними
формуваннями
Забезпеченість
навчальних
закладів
практичними
психологами та
соціальними
педагогами
Обсяг видатків з
місцевого бюджету
на освіту дітей
Обсяг видатків з
місцевого бюджету

%

100%

100%

100%

Управління освіти
ЛМР

19 679

19 409

19 700

Управління освіти
ЛМР

Одиниці

17

17

17

Управління
культури ЛМР

Одиниці

14

14

14

Управління
культури ЛМР

Показник не
вимірювався
Показник не
вимірювався
Показник не
вимірювався
Показник не
вимірювався
Показник не
вимірювався

Показник не
вимірювався
Показник не
вимірювався
Показник не
вимірювався
Показник не
вимірювався
Показник не
вимірювався

Показник не
вимірювався
Показник не
вимірювався
Показник не
вимірювався
Показник не
вимірювався
Показник не
вимірювався

4814

4824

4883

Управління
культури ЛМР

745

748

755

Управління
культури ЛМР

2723

3489

3483

Осіб

Осіб

Осіб

Осіб

Управління освіти
ЛМР

253

259

262

Тис. грн

394513,2

682419

1113033

Управління
фінансів ЛМР

Тис. грн

23367,2

42821,4

57456,3

Управління
фінансів ЛМР
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Управління освіти
ЛМР

52

на фізкультуру і
спорт
63.
Обсяг видатків з
місцевого бюджету
на культуру і
мистецтво
Право на соціальний захист
64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

Загальна кількість
дітей-сиріт та
дітей, позбавлених
батьківського
піклування
Кількість дітейсиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, над
якими встановлено
опіку
Кількість дітейсиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, які
перебувають у
державних
закладах
Кількість
прийомних сімей

Тис.грн

Одиниця
виміру
Осіб

Осіб

Кількість дітейсиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, які
виховуються у
прийомних сім’ях
Кількість будинків
сімейного типу

Осіб

Кількість дітейсиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, які
влаштовані до
будинків сімейного
типу
Кількість дітей, від
яких відмовилися
батьки
Кількість
усиновлених дітей

Осіб

Кількість дітей,
повернених
біологічним
батькам

Одиниці

93482,7

111273,4

168914,4

Управління
фінансів ЛМР

2016

2017

Джерело

570

562

526

Управління
«Служба у справах
дітей»

459

448

423

Управління
«Служба у справах
дітей»

41

37

31

Управління
«Служба у справах
дітей»

11

12

14

18

16

16

Управління
«Служба у справах
дітей»
Управління
«Служба у справах
дітей»

3

4

4

24

33

35

2015

Управління
«Служба у справах
дітей»
Управління
«Служба у справах
дітей»

53

Осіб

8

7

11

Осіб

27

21

33

Осіб

3

4

6
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Управління
«Служба у справах
дітей»
Управління
«Служба у справах
дітей»
Управління
«Служба у справах
дітей»

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.
83.

Кількість
патронатних
вихователів
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
Наявність центрів
(відділень) ранньої
соціальної
реабілітації дітей з
особливими
потребами
Забезпеченість
центрів (відділень)
необхідним
обладнанням та
відповідними
приміщеннями
Укомплектованість
центрів (відділень)
необхідними
фахівцями, які
обслуговують дітей
та сім’ї з дітьми
Кількість дітей з
особливими
потребами, які
перебували в
центрах ранньої
соціальної
реабілітації
Обсяг видатків з
місцевого бюджету
на соціальний
захист та соціальне
забезпечення дітей
та сімей з дітьми
IV. ПРАВО НА БЕЗПЕКУ

Дані відсутні

Дані відсутні

Дані відсутні

2885

3014

3164

Управління
«Служба у справах
дітей»

1

1

1

Управління
«Служба у справах
дітей»

%

76%

76%

76%

Управління
«Служба у справах
дітей»

%

64%

64%

70%

Управління
«Служба у справах
дітей»

30

30

35

Управління
«Служба у справах
дітей»

14719,5

18256,7

34421,6

Одиниці

Осіб

Тис.грн

Одиниця
виміру

Кількість спроб
суїциду серед
дітей
Наявність
“Телефону довіри”
Кількість ДТП,
жертвами який
стали діти
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2015

2016

2017

Управління
фінансів

Джерело

3

1

2

4

4

3

1

1

0

ГУ НП
у Львівській
області
Телефон довіри
ГУ НП
у Львівській
області

54

84.

85.
86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

Кількість
правопорушень,
жертвами яких
стали діти
Кількість зниклих
дітей
Кількість дітей, які
перебувають у
розшуку
Кількість
безпритульних та
бездоглядних
дітей, влаштованих
до притулків
Кількість
безпритульних та
бездоглядних
дітей, влаштованих
до центрів
соціальнопсихологічної
реабілітації
Викиди шкідливих
речовин в
атмосферне
повітря від
стаціонарних
джерел та
автотранспорту (з
розрахунку на
душу населення)
Викиди шкідливих
речовин в
атмосферне
повітря від
стаціонарних
джерел
забруднення (з
розрахунку на
душу населення)
Використання
свіжої води на
господарсько-питні
потреби (з
розрахунку на
душу населення)
Скидання
забруднених
зворотних вод у
поверхневі водні
об’єкти (з
розрахунку на
душу населення)
V. ПРАВО НА ДИТИНСТВО
Обсяг видатків з
місцевого бюджету
на оздоровлення
дітей

365

463

193

Дані відсутні

Дані відсутні

Дані відсутні

Дані відсутні

Дані відсутні

Дані відсутні

Дані відсутні

Дані відсутні

Дані відсутні

69

82

Осіб

Департамент
гуманітарної
політики

кг

49,7

кг

3,4

2,3

5,3

ГУСуЛО

м.куб/рік

43,5

43,9

47,9

ГУСуЛО

м.куб/рік

32

32

17

Одиниця
виміру
тис. грн.
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2015
37606

Інформація
відсутня

Сектор ювенальної
превенції ГУ НП
у Львівській
області

2016
63571

Інформація
відсутня

2017
154794

ГУСуЛО

ЛМКП
"Львівводоканал"

Джерело

55

94.

95.

96.

97.

98.

99.

Обсяг видатків з
місцевого бюджету
на реалізацію
програм у сфері
дитинства та
молоді
Обсяг
позабюджетних
видатків на
реалізацію
програм у сфері
дитинства та
молоді
Обсяг видатків з
міського бюджету
на підтримку
громадських
формувань, які
працюють в
інтересах дітей та
молоді
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
Охоплення
учнівської молоді
регулярними
заняттями з
фізичної культури і
спорту в:
• дитячо-юнацьких
спортивних
школах;
• дитячопідліткових клубах
за місцем
проживання;
• центрах
фізичного здоров’я
населення “Спорт
для всіх”
Наявність
спортивних клубів
та спеціалізованих
класів у

Дані не
актуальні
для міста

Дані не
актуальні
для міста

Дані не
актуальні
для міста

Дані не
актуальні
для міста

Дані не
актуальні
для міста

Дані не
актуальні
для міста

Дані не
актуальні
для міста

Дані не
актуальні
для міста

Дані не
актуальні
для міста

Дані не
актуальні
для міста

Дані не
актуальні
для міста

Дані не
актуальні
для міста

осіб

17541

18127

18706

Управління молоді
та спору ЛМР

осіб

932

896

1104

Управління молоді
та спору ЛМР

осіб

725

806

840

Управління молоді
та спору ЛМР

шт.

305

369

452

Управління молоді
та спору ЛМР
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100.

101.

загальноосвітніх
навчальних
закладах
Кількість
проведених
міських
фізкультурнооздоровчих заходів
серед дітей віком
від 6 до 18 років
Наявність
спортивних споруд
за місцем
проживання та в
місцях масового
відпочинку
населення

заходів

шт

1957

2119

2500

Управління молоді
та спору ЛМР

911

924

929

Управління молоді
та спору ЛМР
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Перелік індикаторів оцінки про стан дітей та молоді
за результатами анкетного опитування в рамках ініціативи
«Громада, дружня до дітей та молоді»
Розділ / показники

2018 рік

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

у%

1.1

Частка дітей (8-17) і батьків, які вказали на те, що вони отримували інформацію про
те, які рішення щодо дітей приймалися в громаді, протягом останніх 12 місяців

51% / 58%

1.2

Частка дітей (8-17), які брали участь у виборах дитячого самоврядування на рівні
школи чи громади, а також керівництва дитячих і молодіжних організацій протягом
останніх 12 місяців

48%

1.3
1.4
1.5
1.6

В громаді створений дитячий представницький орган (Дитяча дорадча рада або
інший)?
Розпорядчими документами (регламент, Положення, Статут або ін.) гарантована
участь дітей у розгляді проектів рішень, які їх стосуються
В громаді існує функціонуючий механізм залучення дітей та молоді із вразливих
категорій до прийняття рішень
Частка задоволених дітей (8-17) власною участю в громадському житті та прийнятті
рішень, а також частка батьків, які задоволені залученням їх владою до обговорення
питань про інтереси дітей

2. Життєве середовище
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.8
2.9
2.10

Частка дітей (8-17) і батьків, які вказали на те, що поруч з будинком є місце з
обладнаним майданчиком, де діти можуть грати
Частка дітей, які вказали на те, що в квартирі є дитяча кімната, де дитина спить,
грається і робить уроки
Частка молоді (15-24) 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)
Частка дітей (7-18) і батьків, які вказали на те, що навколо будинків чисто і немає
сміття
Частка дітей (7-18), які вказали що проживають в районі із високим рівнем
забруднення повітря
Частка дітей (7-18), які не мають доступу до водопостачання (центрального чи
індивідуального) ?
Частка батьків, дітей до 5 років, які задоволені наявністю спеціально обладнаних
місць для зміни підгузка
Рівень задоволення дітей (8-17), молоді (15-24) та батьків життєвим середовищем
громади

3. Безпека дітей в громаді
3.1

Частка дітей, молоді (15-24) та батьків, які вказали на те, що бачили ситуації, коли
когось із дітей били, ображали, принижували протягом останніх 12 місяців

3.2

Частка дітей (8-17) років, які вважають дорогу до/зі школи безпечною

3.3

Частка дітей (8-17), молоді (15-24) та батьків, які вказали на те, що відчувають себе
безпечно в громаді

4. Охорона здоров’я та здоровий спосіб життя
4.1
4.2
4.3

Частка дітей (8-17) та молоді (15-24), які ніколи не споживали наркотичні речовини
Частка дітей (8-17) та молоді (15-24), які не палили цигарки протягом півроку
Частка дітей (8-17) та молодь (15-24), які вказали що мають можливість отримання
консультації медичного працівника щодо ВІЛ/СНІД, небажаної вагітності та інфекцій,
які передаються статевим шляхом
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Так
Немає
Так
68% / 17%

у%
65% / 63%
90%
90% / 88%
58% / 73% / 72%
27%
53%
Не вимірювався
81% / 80% / 52%

у%
58
68% / 49% / 46%
80%
73 / 58% / 42%

у%
89% / 82%
88% / 68%
67% / 73%

4.4
4.5

Частка батьків, які використовують йодовану сіль для приготування їжі
Рівень задоволення дітей (8-17), молоді (15-24) та батьків якістю надання медичної
допомоги в громаді

5. Освіта та розвиток
5.1
5.2
5.3
5.4

Частка батьків, які мають доступ до дитячих садочків, до яких зручно добиратись із
дому чи роботи
Частка дітей (8-17), які не відвідують школу
Частка дітей (8-17) та батьків, які задоволені харчуванням в школі
Рівень задоволення дітей (8-17) та батьків якістю середньої освіти

6. Дозвілля на культура
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Частка дітей (7-18), які відвідували культурний захід (виставу, цирк, концерт, виставку)
протягом останніх 12 місяців
Частка дітей (8-17) та молоді (15-24), які відпочивали більше ніж 1 тиждень протягом
року поза межами свого міста (відвідували дитячий табір, відпочивали із батьками)
Частка дітей (8-17), які вважають що діти проводять достатньо часу на свіжому повітрі
Частка дітей (8-17) та молоді (15-24), які займаються спортом щонайменше 1 раз в
тиждень (не враховуючи шкільні заняття фізкультури)
Рівень задоволення дітей (6-17), молоді (15-24) та батьків якістю організації
відпочинку та дозвілля для дітей та молоді в громаді

7. Допомога в складних життєвих ситуаціях
7.1

Частка дітей (8-17) та молоді (15-24), які вказали, що мають можливість без відома
батьків звернутися до фахівця (медичного, освітнього чи соціальної установи) або
передзвонити на гарячу лінію, щоб обговорити свої проблеми

Не вимірювався
75% / 42% / 28%

у%
81%
2%
53% / 51%
55% / 62%

у%
82% /
76% / 68%
94%
86% / 83%
77% / 73% / 60%

у%
65% / 69%
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Додаток Г
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Творимо місто разом!

Для більш детальної інформації:
Інститут міста, 79008 Львів, пл. Ринок, 1, офіс 108-111
254-60-81, info@city-institute.org
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