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Місцевий індекс прав людини у Білозірській ОТГ Черкаської обл.: Звіт
моніторингу / Т.Щербатюк, О.Босак / ред. А.Галай. – Черкаси: УГСПЛ, 2017.– 38с.

Моніторингова місія у Білозірській ОТГ Черкаської області була однією з перших
повноцінних пілотних оцінювань за Місцевим індексом прав людини. Крім
безпосередньої оцінки зусиль місцевої влади у забезпеченні прав людини, збиралася
інформація щодо оптимізації інструменту моніторингу.
Період проведення: 20.08.2017 р – 30.09.2017 року
Управлінська команда проекту: О. Мартиненко, А. Галай, Б.Мойса (Українська
Гельсінська спілка з прав людини)
Робоча група моніторингової місії: Т. Щербатюк, О.Босак (Черкаський
правозахисний центр)
Місцевий індекс прав людини – це мініпроект Української Гельсінської спілки з
прав людини, заснований для підтримки і ефективного розвитку реформи
децентралізації в Україні. Критерієм ефективності визнано такий розвиток, що базується
на засадах пріоритету прав людини в усіх сферах її взаємин з державою.
Моніторингу підлягають міста, районні центри, об’єднані територіальні громади.
Проведення моніторингів населених пунктів провадиться представниками місцевих
громадських об’єднань за координації та навчальної підтримки УГСПЛ. Моніторинг
передбачає виставлення бальної та відсоткової оцінки зусиллям місцевої влади з
забезпечення прав людини у кожному напрямові оцінювання. За результатами кожного
моніторингу місцева влада має перелік рекомендацій до покращення власної діяльності;
ОМС з цього та інших регіонів бачать невідворотність власного оцінювання і одночасно
– інструментарій самооцінки, перелік способів вирішення складних проблем, з якими
стикаються щодня; місцеві громадські інституції та представники осіб, чиї права
порушені мають контрольний перелік вимог до місцевої влади та можуть обрати спосіб
захисту прав мешканців місцевої громади.

Розробка методології Місцевого індексу прав людини була реалізована за участю
експертів Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, спільнот експертів науковців
та практиків місцевого самоврядування й різних газузей прав людини. Було опрацьовано сучасні
міжнародні моделі прав людини і їх оцінювання, узагальнено кращі іноземні та вітчизняні
практики моніторингу прав людини на місцевому рівні, враховано специфіку розвитку
повноважень місцевого самоврядування в процесі реформи.
Моніторинги виконання Національної стратегії з прав людини та Місцевого індексу прав
людини було підтримано в рамках наступних проектів УГСПЛ: програми "Права людини в дії"
за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), проекту з інституційної
розбудови за підтримки Посольства Швеції в Україні та проекту "Права людини понад усе" за
фінансування Міністерства міжнародних справ Канади.
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГРОМАДУ
Утворена у жовтні 2015 року внаслідок об'єднання двох сільських рад:

Білозірська сільська рада - населення 8342 осіб.

Ірдинська сільська рада - населення 908 осіб.
Склад громади: с. Білозір’я , с. Баси , с. Ірдинь
Адмін. центр: c. Білозір’я
Код ЄДРПОУ: 26323367
Адреса: 19635, Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Білозір’я, вул. Незалежності, буд. 168
Час роботи: пн-чт 8:00-16:45, пт. 8:00-15:30. Обідня перерва 13:00-13:30
Поштовий індекс: 19635
Сайт: http://bilozirska.gromada.org.ua
E-Mail адреса: 26323367@mail.gov.ua
Контактні телефони: +380472-300400
Голова: Міцук Володимир Павлович
На території громади функціонують:
 школи – 4
 дитячі садочки - 2
 поліклініка – 1
 амбулаторія – 1
 аптеки - 3
 будинки культури - 2
 сільський клуб – 1
 бібліотеки – 3
 музей – 1
 магазини – 28
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комунальні підприємства – 2
фермерські господарства – 4
підприємства недержавної власності 25
o обробка деревини -7
o перукарні – 3
o ритуальні послуги -1
o СТО – 3
o ремонт взуття – 2
o пошив та ремонт, швейний
цех – 3
o виробництво меблів – 1
o інші - 5
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ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ МОНІТОРИНГУ ЗА НАПРЯМАМИ
РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ : БАЗОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ
НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
1. Чи ОМС затвердив дієву програму реалізації права на охорону здоров’я?
Рішенням Білозірської сільської ради від 26.07.2017року. за № 41-7 VII прийнято
програму розвитку первинної медико-санітарної допомоги Білозірської ОТГ на 20172021 роки.
Програма містить план реалізації, виконавців та бюджет на реалізацію завдань
програми. Основними цілями програми є: проведення капітального ремонту приміщень
медичного закладу, придбання транспортних засобів, закупівля необхідного медичного
обладнання та інвентарю, комп’ютерної техніки, допомогу молодим спеціалістам
(заробітна платня, компенсація комунальних послуг), забезпечення необхідними
лікарськими засобами та виробами медичного призначення.
Відповідно до інформації, наданої Білозірською ОТГ, станом на момент
проведення моніторингу, з місцевого бюджету виділено кошти:
- на забезпечення ліками пільгових категорій населення - 245 500,00;
- на придбання додаткового обладнання та ремонт приміщення у 2017 році 46 800,00 грн.;
- на допомогу молодим лікарям медичного закладу в с. Білозір’я шляхом придбання
житла та компенсації вартості комунальних послуг.
В сукупності комплексний аналіз змісту програми та її виконання дає підстави
вважати місцеву програму як дієву.
Зараховано 1 бал
2. Чи ОМС створює умови для пропагування здорового способу життя?
З огляду на інформацію висвітлену на офіційному сайті Білозірської ОТГ на
території населеного пункту систематично відбуваються спортивні заходи, змагання, які
проводяться за ініціативи депутатського корпусу та керівництва ОТГ:
 На
території
Білозірської
ОТГ
створено
академію
футболу
(http://bilozirska.gromada.org.ua/news/11-59-26-01-09-2017);
 Білозірська ОТГ проводить спортивні змагання між об'єднаними громадами
Черкащини (http://bilozirska.gromada.org.ua/news/11-42-28-25-08-2017/);
 Свято спорту в селищі (http://bilozirska.gromada.org.ua/news/11-41-42-22-082017/);
 День здоров’я громади (http://bilozirska.gromada.org.ua/news/08-43-00-14-062017/);
Такі заходи свідчать про системність пропагування здорового способу життя у
громаді.
Зараховано 1 бал
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3. Чи ОМС забезпечував проведення інформаційно-просвітницьких заходів
профілактики захворювань?
За інформацією ОТГ (лист №1270/02-09 від 21.08.2017р. та інформація отримана
при особистому спілкуванні з спеціалістами ОТГ) було встановлено, що у навчальних
закладах Білозірської сільської Ради проводяться заходи з інформування молоді з
профілактики СНІДу. Активної ролі ОМС у цих заходах не підтверджено.
Інформування населення у напрямках профілактики раку, грипу, венеричних
захворювань, захворювань органів травлення; органів дихання; інсультів, інфарктів чи
інших захворювань не проводилося. Фінансування партнерських інформаційних заходів
профілактики різних видів захворювань з місцевого бюджету не проводилося.
Враховуючи відсутність системної роботи з проведення інформаційної роботи по
профілактиці захворювань, монітори вважають роботу Білозірської ОТГ у даному
напрямку недостатньою.
Бал не зараховано
4. Чи ОМС вживав заходи щодо забезпечення своєчасного проведення масових
профілактичних щеплень?
Згідно інформації наданої Білозірською ОТГ з місцевого бюджету на закупівлю
вакцин "Туберкулін" у 2017 році виділено 90 тис. грн. Інші види вакцин надходять
централізовано з м. Черкаси, які закуповуються за кошти державного бюджету.
На сайті http://bilozirska.gromada.org.ua та віснику громади "Вісник Білозірської
ОТГ", станом на проведення моніторингу, інформація про проведення щеплень, місця
проведення щеплень в ОТГ відсутня.
При особистому спілкуванні з лікарями КЗ "Центр надання первинної медикосанітарної допомоги" в с. Білозір’я було встановлено, що робота з оповіщення
можливості та необхідності проведення профілактичних щеплень здійснюється шляхом
відвідування лікарями мешканців громади.

З огляду на наявність медичних препаратів, проведення інформаційної роботи з
населенням щодо необхідності проведення щеплень та наявності відповідних вакцин,
моніторами зроблено висновок про належну роботу Білозірської ОТГ у напрямку
своєчасного проведення масових профілактичних щеплень, що дає підстави позитивної
оцінки.
Зараховано 1 бал
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5. Чи виділяє ОМС кошти з місцевого бюджету на закупівлю соціальних ліків для
лікування інфекційних хвороб?
Протягом останнього календарного року перед моніторингом коштів з місцевого
бюджету на закупівлю ліків для лікування інфекційних хвороб з бюджету не виділялося.
При спілкуванні з головним лікарем КЗ "Центр надання первинної медикосанітарної допомоги" в с. Білозір’я було встановлено, що соціальні ліки для лікування
інфекційних хвороб надходять до громади централізовано з обласного центру через КП
"Фармація" та розповсюджується через КЗ "Центр надання первинної медико-санітарної
допомоги" с. Білозір’я.
Зважаючи на відсутність потреби у додатковому виділенні коштів з місцевого
бюджету на закупівлю соціальних ліків для лікування інфекційних хвороб та їх наявності
у медичному закладі Білозірської ОТГ, моніторами прийнято рішення про зарахування
балу.
Зараховано 1 бал
6. Чи ОМС виділяє фінансування з місцевого бюджету на безоплатний та пільговий
відпуск лікарських засобів окремим групам пацієнтів?
За інформацією Білозірської ОТГ (лист № 1519/02-09 від 26.09.2017р.) у 2017
році на потреби по забезпеченню ліками пільгових категорій населення виділено з
місцевого бюджету 245 500,00 грн., з них по програмі "Добрі ліки"115 500,00 грн.
Пільгові ліки розповсюджуються через місцеві аптеки за рецептами лікарів
наступним групам пацієнтів: учасникам АТО, людям з інвалідністю, чорнобильцям та
іншим пільговим категоріям населення. З огляду на дані, надані Білозірською ОТГ,
пільгові групи населення забезпечуються ліками, що дає підстави для зарахування балу.
Зараховано 1 бал
7. Чи ОМС виділяє кошти з місцевого бюджету на забезпечення комфортних умов
перебування пацієнтів в закладах охорони здоров’я?
При відвідуванні моніторами медичних закладів
допомоги (Центру надання первинної медико-санітарної,
відділення стаціонару та пункту швидкої допомоги) с.
Білозір’я, було встановлено, що палати, приймальні
відділення та відділення швидкої допомоги без ремонту,
інвентар та обладнання застарілі.
За наданою інформацією (лист № 1519/02-09 від
26.09.2017р.) з метою підвищення комфортних умов
перебування в медичному закладі, у 2017 р. з місцевого
бюджету виділено
на
придбання
додаткового
обладнання та проведення ремонту приміщення
46 800,00 грн.
Відповідно до програми розвитку первинної
медико-санітарної допомоги Білозірської ОТГ на 2017-2021 роки від 26.07.2017року. за
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№ 41-7 VI, на проведення капітального ремонту приміщення, придбання медичного
інвентарю протягом дії програми планується виділити 3 800 тис. грн.
Враховуючи наявність відповідної програми та статей витрат на проведення
капітального ремонту приміщення, придбання необхідного інвентарю, Білозірською ОТГ
проводяться заходи у напрямку забезпечення комфортних умов перебування пацієнтів у
медичному закладі.
Зараховано 1 бал
8. Чи ОМС вживає заходів впливу щодо забезпечення права людини на вільний
вибір закладу охорони здоров’я та лікаря?
Більшість мешканців ОТГ отримують первинну, вторинну та третинну медичну
допомогу в Черкаській центральній районній лікарні, що знаходиться в с. Червона
Слобода Черкаського району (48 км. від населеного пункту). Водночас у 10 км. від ОТГ
діє аналогічна лікарня у м. Сміла.
Отримання медичної допомоги мешканцями ОТГ в Черкаській центральній
районній лікарні зумовлена двома факторами:
1. Перерахування Білозірською ОТГ коштів у розмірі 5 млн. грн. Черкаській
центральній районній лікарні для лікування мешканців ОТГ.
2. Білозірська ОТГ відноситься до Черкаського району, а отже по територіальності,
зі слів голови ОТГ, мешканці громади вимушені обслуговуватися саме в медичному
закладі Черкаського району. Дані фактори зумовлюють недостатню увагу до прав
мешканців громади на вільний вибір медичного закладу.
При відвідуванні Черкаської центральної районної лікарні встановлено, що за
Білозірською ОТГ закріплені окремі лікарі, які обслуговують мешканців даного
населеного пункту. Проте, як правило, за громадою закріплюється лише по одному
лікарю кожного медичного напряму. Тому право на вільний вибір лікаря не
забезпечується.
Моніторами було встановлено, що у Білозірській ОТГ діє Центр надання первинної
медико-санітарної допомоги, амбулаторне та стаціонарне відділення та відділення
швидкої допомоги Черкаської центральної районної лікарні. У медичному закладі
працюють сімейні лікарі та лікарі-терапевти, які надають первинну медико-санітарну
допомогу.
У сукупності факторів аналізу було відмічено, що ОМС поділяє стурбованість у
реалізації права на вільний вибір закладу охорони здоров’я та лікаря, вживає доступних
йому заходів: залучення лікарів до закладу первинної медичної допомоги, веде
переговори щодо зміни закладу вторинної та третинної медичної допомоги, прийняв
програму розвитку первинної медико-санітарної допомоги Білозірської ОТГ на 20172021 роки від 26.07.2017року. за № 41-7 VI, моніторами прийнято рішення про
зарахування балу.
Зараховано 1 бал
9. Чи забезпечив ОМС доступність отримання медичних послуг для населення?
Моніторинг доступності медичних послуг населенню проводився шляхом
експерименту "Доступність медицини", в рамках якого проводився аналіз інформації на
7
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офіційних сайтах та віснику ОТГ, інформаційного простору в адміністративній будівлі та
шляхом відвідування медичних закладах, в яких мешканці отримують медичну
допомогу.
Аналіз інформації на сайті ОТГ та інформаційному віснику, інформаційного
простору адміністративної будівлі ОТГ дав наступні результати:
- спеціальні транспортні маршрути до лікувальних закладів та дотування
додаткових рейсів громадського транспорту, що мають здійснювати перевезення до
медичних закладів, в ОТГ відсутні в силу відсутності їх необхідності;
- в ОТГ не здійснюється інформування мешканців про способи добирання до
закладів охорони здоров’я (маршрути громадського транспорту, під’їзні шляхи та місця
паркування), що підтверджує відсутність інформації на сайті ОТГ та інформаційному
віснику.
Результати аналізу наявності критерії доступності у Черкаській центральній
районній лікарні (с. Червона Слобода, Черкаського району):
- на під’їзді до медичного закладу встановлено вказівні знаки, а в приміщенні – стенд з
вказівником входу в потрібне відділення;

- доступні під’їзні шляхи та місця паркування біля лікувального закладу;
- засоби доступності будівель закладів охорони здоров‘я (пандуси, ліфт).

Аналіз доступності медичної допомоги у КЗ "Центр первинної медико-санітарної
допомоги" с. Білозір’я дав наступний результат:
- вхід до будівлі облаштовано пандусом, який не
відповідає нормам ДБН та не дозволяє вільному
відвідуванню медичного закладу маломобільними
групами населення;
- медичні заклади в с. Білозір’я не мають знаків
розпізнавання;
- територія навколо медичного закладу є
недоступною для пересування маломобільних груп
населення через нерівне дорожнє покриття;
8
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- вказівні знаки у населеному пункті про розміщення медичних закладів відсутні.
Фото.Відсутність знаків при під’їзді до медичних закладів

Беручи до уваги сукупність факторів, за якими досліджувалась доступність
отримання медичних послуг для населення та необхідності підтвердження принаймні 3
критеріїв доступності, чого не було зроблено, моніторами прийнято рішення про не
зарахування балу за цим індикатором.
Бал не зараховано
10. Чи відсутні обов’язкові грошові внески (інша спонсорська допомога) за надання
лікування?
Проведення моніторингу наявності/відсутності практики внесення до медичних
закладів/кабінетів лікарів спонсорської допомоги проводилося у Черкаській центральній
районній лікарні за методом експерименту "таємний клієнт".
При проведенні дослідження "таємний клієнт" звернувся в реєстратуру
медичного закладу з запитанням можливості отримання медичної допомоги та порядку
поміщення на стаціонарне відділення медичного закладу. Працівнику реєстратури було
задане питання: "Чи необхідно сплачувати внесок при лікуванні на стаціонарі та при
огляді лікарем-педіатром?", на що монітору вказано на об’яву (розміщена у вікні
реєстраційного відділення) про наявність Благодійного фонду лікарні та необхідності
перерахування коштів на рахунки фонду. Сума коштів та строки внесення зазначаються
при надходженні на стаціонарне відділення.
За повідомленням працівника реєстратури існує окрема каса у лікарів, де
беруться кошти при здійсненні лікування (огляду лікаря, амбулаторного лікування).

Фото: Пацієнти "запрошуються" до сплати благодійних внесків
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Враховуючи результати проведеного експерименту, моніторами не вбачається за
можливе зарахування балу.
Бал не зараховано
11. Чи ОМС забезпечив проведення дезінфекційних заходів у місцях масового
відпочинку населення?
За повідомленням ОТГ (лист 1270/02-09 від 21.08.2017року) на території
населеного пункту дезінфекційні заходи не здійснюються у місцях масового відпочинку
людей, оскільки такі місця відсутні. Місця проведення свят та майданчики для
проведення заходів прибираються комунальними підприємствами без проведення
дезінфекційних заходів.
Бал не зараховано
12. Чи ОМС передбачив заходи з надання паліативної допомоги для жителів
громади?
При відвідуванні палат денного стаціонару в медичному закладі Білозірської ОТГ
та при спілкуванні з медичними працівниками було встановлено можливість поміщення
в палати людей, які потребують паліативної допомоги та надання їм необхідної медичної
допомоги. За повідомленням ОТГ (лист 1270/02-09 від 21.08.2017 року) при необхідності
рідним видаються знеболюючі препарати для полегшення стану хворого.
Враховуючи наявність приміщень, в які можливо помістити хворого, знеболюючих
препаратів, було зроблено висновок про дієвість роботи ОТГ у напрямку надання
паліативної допомоги хворим, що дає підстави для зарахування балу.
Зараховано 1 бал

Результати "Охорона здоров'я"
33%
Зараховано 8 балів
67%
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ : БАЗОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ
НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: БЕЗПЕЧНЕ НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
1.

Чи діє місцева програма охорони довкілля?

В ОТГ затверджено програму "Екологія" на 2017 р. (рішення сесії сільської ради
від 16.06.2017 року №38-2/VII). На 2017 рік по програмі "Екологія" передбачено
фінансування у розмірі 3 232,95 тис. грн.
Основними заходами програми передбачено ліквідацію несанкціонованих звалищ
відходів та забезпечення збирання, зберігання і захоронення твердих побутових відходів.
Інших цільових програм, спрямованих на охорону довкілля в ОТГ не приймалося.
Програма не охоплює усієї сфери охорони довкілля, а отже Білозірською ОТГ
приділяється недостатньо уваги охороні довкілля, що не дозволяє моніторам зарахувати
бал.
Бал не зараховано
2. Чи враховані потреби громади під час розробки місцевої програми охорони
довкілля?
При проведенні аналізу сайту http://bilozirska.gromada.org.ua та віснику громади
"Вісник Білозірської ОТГ" за 2017 рік на предмет наявності інформації про розробку
програм охорони довкілля та зокрема програми "Екологія" було виявлено відсутність
такої інформації, що дає підстави робити висновок про незалучення громади до процесу
прийняття програми "Екологія" та загалом до процесу розробки програм/ініціатив з
охорони довкілля.
За інформацією посадових осіб ОТГ, перед прийняттям програми у громаді не
проводилося громадських слухань, експертних обговорень, анкетного опитування,
фокус-групи з цільовими аудиторіями, електронного опитування (на офіційному вебсайті, у соціальних мережах).
Враховуючи відсутність доказів вираження громадської думки при розробці
програми "Екологія", моніторами прийнято рішення не зарахування балу.
Довідка. Бал за цим індикатором зараховується при наданні доказів врахування не
менш як трьох – у великих містах, двох – у інших населених пунктах способів вираження
громадської думки щодо програми з такого переліку: громадські слухання, експертні
обговорення; анкетне опитування; фокус-групи з цільовими аудиторіями; електронне
опитування (на офіційному веб-сайті, у соціальних мережах); інше (визначається за
внутрішнім переконанням монітора).
Бал не зараховано
3.

Чи здійснюється місцевий громадський контроль за дотриманням
природоохоронного законодавства?

При особистому спілкуванні зі спеціалістами ОТГ було встановлено, що
громадський контроль за дотриманням природоохоронного законодавства у Білозірській
ОТГ не здійснюється, окремих напрямків проведення такої роботи не запроваджено. В
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ОТГ не надано підтверджуючих документів, які демонструють наявність контролю та
реагування за дотриманням природоохоронного законодавства.
Аналіз інформації на сайті ОТГ http://bilozirska.gromada.org.ua та віснику громади
"Вісник Білозірської ОТГ" за 2017 рік підтвердив відсутність заходів в ОТГ щодо
проведення громадського контролю за дотриманням природоохоронного
законодавства в ОТГ, що не дає підстав для зарахування балу.
Довідка. Бал за цим індикатором зараховується у випадку наявності документів,
які демонструють наявність контролю та реагування на нього за дворічний період, що
передує моніторингу. Проведення заходів контролю за дотриманням природоохоронного
законодавства може бути здійснено державними органами та посадовими особами,
фізичними та юридичними особами. Реагування оцінюється документами про передачу
матеріалів на розгляд справ про адміністративні правопорушення, існуванням планів
реагування на комплексні оцінки, врахуванням висловлених за результатами контролю
побажань у прийнятих рішеннях ОМС.
Бал не зараховано
4.

Чи забезпечується інформування населення про стан навколишнього
природного середовища?

При проведенні аналізу за 2017 рік сайту ОТГ http://bilozirska.gromada.org.ua та
комунального ЗМІ громади "Вісник Білозірської ОТГ", при огляду приміщення
адміністративної будівлі ОТГ не було виявлено інформації про стан навколишнього
середовища.
З огляду на вказане моніторами зроблено висновок про відсутність системної
роботи в напрямку інформування населення про стан навколишнього природного
середовища в населеному пункті (стан навколишнього природного середовища, динаміку
його змін, джерела забруднення, розміщення відходів чи іншої зміни навколишнього
природного середовища і характер впливу екологічних факторів на здоров'я людей). З
огляду на проведений аналіз моніторами вирішено не зарахувати бал.
Бал не зараховано
5.

Чи здійснюються на території громади інформаційно-просвітницькі заходи з
питань екології?

У навчальних закладах ОТГ регулярно проводяться просвітницькі заходи на
екологічну тематику, про що свідчать публікації на сайті Білозірської ОТГ:
- 29 квітня 2017 року в Білозірській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів члени
акцій "Зробимо Україну чистою разом" (учні та педагоги) вийшли на Всеукраїнський
суботник. (http://bilozirska.gromada.org.ua/news/16-52-15-11-05-2017/).
- Акція у школі "День землі" (http://bilozirska.gromada.org.ua/news/11-33-43-25-042017/)
- Створення зеленого кабінету у школі (http://bilozirska.gromada.org.ua/news/1121-15-25-04-2017/).

12

Місцевий індекс прав людини: Білозірська ОТГ Черкаської обл. УГСПЛ, 2017
Озеленення
території
школи
силами
учнів
та
вчителів
(http://bilozirska.gromada.org.ua/news/11-36-51-24-04-2017/).
- Екологічна вікторина "Людина і природа" для 5-11 класів у школі
(http://bilozirska.gromada.org.ua/news/17-20-47-12-04-2017/).
Інших інформаційно-просвітницьких заходів за темою "Екологія" не
проводилося. Навіть у продемонстрованих заходах активної ролі ОМС не виявлено, це
більшою мірою традиційні заходи органів освіти.
За інформацією ОТГ в перспективних планах буде реалізовано проект з
формування екологічної свідомості населення щодо безпечного та раціонального
поводження на природі. Проте чіткої певності реалізації проекту не було надано.
Враховуючи ситуацію на момент проведення моніторингу та недостатню
кількість заходів в ОТГ по екологічній тематиці, у моніторами зроблено висновок, що
екологічна тематика право-просвіти не є результатом активних зусиль саме органу
місцевого самоврядування ОТГ.
Довідка. Бал за цим індикатором зараховується при наданні доказів організації
ОМС або надання організаційної допомоги в проведенні іншими організаціями не менш
ніж чотирьох заходів, спрямованих на екологічну просвіту та екологічне виховання
громадян за останній календарний рік, що передує моніторингу. Приклади:
функціонування еколого-просвітницьких таборів, клубів; проведення обговорень,
круглих столів; організація екологічних виставок; друк екологічних часописів або
видань; залучення місцевих засобів масової інформації до поширення екологічних знань
і висвітлення кращих екологічних практик; проведення днів захисту від екологічної
небезпеки; тренування дій у випадках екологічних надзвичайних подій, інше
(визначається за внутрішнім переконанням монітора). У випадку кількох заходів
аналогічного змісту для різних аудиторій або таких, що проводяться періодично, вони
рахуються як один захід.
Бал не зараховано
6. Чи впроваджуються в населеному пункті питання роздільного збирання та
утилізації відходів?
У Білозірській ОТГ затверджено програму "Екологія" на 2017 р. (рішення сесії
сільської ради від 16.06.2017 року №38-2/VII). Основними заходами програми
передбачено ліквідацію несанкціонованих звалищ відходів та забезпечення збирання,
зберігання і захоронення твердих побутових відходів. На 2017 рік передбачено
фінансування на реалізацію заходів по програмі у розмірі 3 232,95 тис. грн.
Впровадження системи роздільного збирання побутових відходів за інформацією
ОТГ планується з 2018 року, за результатами співпраці з німецькими партнерами. Проте
достатніх доказів реалістичності цих планів не було надано.
Хоча ОМС демонструє інтерес до питання збирання, транспортування, утилізації
та знешкодження відходів та вживає певних заходів щодо цього, проте продемонстровані
результати більшою мірою є непевними перспективами.
Бал не зараховано
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7. Чи місцева влада забезпечує охорону зелених насаджень?
У населених пунктах Білозірської ОТГ регулярно проводяться заходи по
усуненню забур’янених, зарослих дикорослими кущами та деревами, засмічених
територій на заселених вулицях у населених .
Підтвердженням роботи ОТГ у даному напрямку є інформація розміщена на
сайті:
1. День благоустрою у парковій зоні - http://bilozirska.gromada.org.ua/news/15-5048-06-07-2017/.
2. Висадка дерев і кущів в ОТГ - http://bilozirska.gromada.org.ua/news/16-33-4327-04-2017/.
3. Благоустрій паркової зони - http://bilozirska.gromada.org.ua/news/15-02-10-0504-2017/.
4. "Екологічна стежина" - прибирання лісів
http://bilozirska.gromada.org.ua/news/09-41-38-09-04-2017/.
5. Прибирання території у селищі - http://bilozirska.gromada.org.ua/news/13-4153-27-04-2017/.
З огляду на системність проведених заходів та спрямованість заходів на
досягнення конкретного результату щодо охорони зелених насаджень у населеному
пункті, моніторами прийнято рішення про надання балу.
Зараховано 1 бал
8. Чи місцева влада здійснює свої повноваження у сфері питної води та
питного водопостачання?
При аналізі даного питання моніторами було встановлено відсутність
центрального водопостачання та водовідведення у с. Білозір’я та наявність центральної
системи водопостачання у с. Ірдинь. За інформацією наданою ОТГ контроль за якістю
питної води в населених пунктах не здійснюється.
Інформація
про
проведення
даних
заходів
на
сайті
ОТГ
http://bilozirska.gromada.org.ua та віснику громади "Вісник Білозірської ОТГ" станом на
дату проведення моніторингу відсутня.
Враховуючи відсутність доказів проведення регулярного контролю за якістю
питної води у населеному пункті зі сторони Білозірської ОТГ, моніторами не зараховано
бал за цим індикатором.
Бал не зараховано

Результати "Навколишнє природне
середовище"
12%
Зараховано 1 бал

88%

Не зараховано 7 балів
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: БАЗОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ
НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: ФІЗИЧНА БЕЗПЕКА
1. Чи діє місцева програма підвищення рівня громадської безпеки та громадського
порядку?
26 липня 2017 р. Білозірською ОТГ прийнято Програму забезпечення пожежної,
техногенної безпеки та цивільного захисту Білозірської ОТГ на період 2017-2021 роки.
Ключовими заходами програми є: створення в ОТГ єдиної системи забезпечення
пожежної та техногенної безпеки, захист населення та територій від надзвичайних
ситуацій, приведення у готовність захисних споруд, підвищення рівня обізнаності
населення у питання пожежної та техногенної безпеки, правил поведінки на воді.
22 серпня 2017 року Білозірською сільською радою прийнято рішення про
створення "Центру безпеки громадян", метою якого є забезпечення пожежної та
техногенної безпеки, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру в громаді.
Незважаючи на прийняття програми та рішення про створення Центру безпеки,
кошти на реалізацію програми у місцевому бюджеті не передбачено, яких-небудь
проявів активності чи результативності у цьому напрямі не наведено.
Також питаннями рівня громадської безпеки в громаді займається Громадське
формування з охорони громадського порядку "Білозірське", яке долучається до охорони
громадського порядку при проведенні масових заходів у населеному пункті, та помічник
дільничного поліції, який надає допомогу дільничному у реалізації його функцій та
задач.
Враховуючи відсутність на момент проведення моніторингу коштів на реалізацію
місцевої програми та створення Центру безпеки, моніторами прийнято рішення про не
зарахування балу.
Бал не зараховано
2. Чи врахована думка населення під час розробки місцевої програми з питань
громадської безпеки та громадського порядку?
Результати моніторингу показали, що при ухваленні рішення про створення
"Центру безпеки громадян" та програми забезпечення пожежної, техногенної безпеки та
цивільного захисту Білозірської ОТГ на період 2017-2021 роки, думка місцевого
населення не вивчалась та відповідно не враховувалась.
Підтвердженням цього є відсутність інформації про розробку та обговорення
програми, проведення зустрічей з громадою, опитування на сайті ОТГ
http://bilozirska.gromada.org.ua та віснику громади "Вісник Білозірської ОТГ" станом на
дату проведення моніторингу, неможливість навести ці факти чи їх деталі службовцями.
Враховуючи відсутності доказів врахування думки місцевого населення при
прийнятті програм з формування безпеки в громаді, бал не зараховується.
Бал не зараховано
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3. Чи були впроваджені на час моніторингу місцевою владою сучасні технічноінформаційні системи, які допомагають реагувати на тривожні події?
При дослідженні вивчалися складові технічно-інформаційної системи реагування
на тривожні події в ОТГ.
Вивчення даного питання дало наступні результати:
1. В Білозірській ОТГ запроваджено телефон гарячої лінії реагування на
тривожні сигнали у місті: 30-04-00.
2. Відсутність камер спостереження на дорогах у населених пунктах громади з
виведенням зображення в Центр безпеки.
3. Камери відео спостереження є у деяких публічних закладах (будинок
культури, сільрада, школа футболу), зображення виводиться на сервери цих закладів.
Проте вони слугують підвищенню безпеки у цих закладах, а не у громаді. Об’єктів
охоплення недостатньо, щоб визначити, що у громаді проактивне відеоспостереження
для забезпечення безпеки.
4. Відсутність муніципального центру безпеки.
5. Відсутність тривожних кнопок безпеки у публічних місцях.
6. Відсутність інших подібних складових систем реагування на тривожні
сигнали та інформаційно-технічні системи у місті.
Таким чином з різноманітних варіантів у Білозірській ОТГ запроваджено лише 2
технічно-інформаційні системи (телефон гарячої лінії та відео спостереження у школах,
школі футболу, будинку культури), впровадження яких є недостатнім при формуванні
комплексної системи безпеки на місцевому рівні. Враховуючи малу значимість
впроваджених систем та відсутність інших більш значимих систем безпеки, моніторами
прийнято рішення про не зарахування балу.
Довідка. Бал за цим індикатором зараховується при наданні доказів впровадження
(або виділеного фінансування, оформленого технічного завдання на виготовлення) у
великих містах – п’яти, у інших населених пунктах - трьох технічно-інформаційних
систем. Приклади: функціонування муніципального центру безпеки або фінансування
відповідного поліцейського центру, місцева система короткого номера оперативного
інформування, система відеоспостереження на дорогах та/або в громадських місцях;
розумне управління патрулями, розумне освітлення вулиць; розумні світлофори,
тривожні кнопки в громадських місцях, спеціалізовані форуми, інше (визначається за
внутрішнім переконанням монітора).
Бал не зараховано
4. Чи здійснювались місцевою владою за останній рік інформаційно-просвітницькі
кампанії, спрямовані на вироблення навичок поведінки населення у надзвичайних
ситуаціях?
У Білозірській ОТГ на системному рівні проводяться заходи з учнями навчальних
закладів з основ життєдіяльності, безпеки при аваріях, катастрофах та навчання з
евакуації, про що свідчить інформація, розміщена на сайті ОТГ:
- 18.05.2017 року у Білозірській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів пройшов
День цивільного захисту. (http://bilozirska.gromada.org.ua/news/15-06-25-22-05-2017/).
- Тиждень знань з основ життєдіяльності в дошкільному навчальному закладі
"Червона шапочка" (http://bilozirska.gromada.org.ua/news/15-03-26-27-04-2017/).
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- Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності та охорони праці в Білозірській
ЗОШ 1-2 ступенів №2 (http://bilozirska.gromada.org.ua/news/13-08-30-24-04-2017/).
- Навчання з евакуації в Білозірській ЗОШ 1-2 ступенів №2
http://bilozirska.gromada.org.ua/news/15-07-41-23-03-2017/.
Окремим одиночним заходом було навчання по Цивільному захисту працівників
відділу містобудування, архітектури, цивільного захисту, охорони праці, земельних
відносин, комунальної власності, житлово-комунального господарства Білозірської
об'єднаної громади (http://bilozirska.gromada.org.ua/news/12-21-12-27-01-2017/).
За інформацією юриста ОТГ, з іншими категоріями населення за напрямками
пожежна безпека, безпека на дорозі, безпека людей похилого віку, безпека в Інтернеті,
безпека для людей з інвалідністю заходів не проводилося.
Отже, проведений комплекс інформаційно-просвітницьких заходів щодо
поведінки населення у надзвичайних ситуаціях здійснювався у 3 напрямах (цивільний
захист; безпека праці, евакуація у випадку небезпеки) та щодо однієї цільової групи
(безпека дітей), тоді як для отримання балу система моніторингу передбачає 4 напрями
(цільові групи). Тому монітори не вважають питання інформування щодо фізичної
безпеки достатньо різноманітним.
Бал не зараховано
5. Чи здійснюються на час моніторингу місцевою владою заходи щодо запобігання
правопорушень у взаємодії з поліцією (сommunity policing)?
При дослідженні даного питання монітором вивчалися можливі форми співпраці
між поліцією та Білозірською громадою, в результаті якого було встановлено:
- проведення поліцією навчань з питань безпеки у громаді не проводиться;
- поліція не звітує в ОТГ з безпекових питань;
- системних зустрічей між мешканцями громади та поліцією не проводиться;
- відсутні он-лайн платформи контактування чи отримання порад від поліції;
- в населеному пункті введено посаду помічника дільничного поліції, який надає
допомогу дільничному;
- ініціативи з питань превенції правопорушень за різними напрямками
(флешмоби, розробка інформаційно-методичних матеріалів тощо) в ОТГ відсутні.
Таким чином, зважаючи на необхідність підтвердження не менше ніж 4 форм
співпраці між громадою та поліцією та враховуючи наявність лише 1 форми співпраці,
моніторами прийнято рішення не зарахування балу.
Бал не зараховано
6. Чи наявні плани евакуації, тимчасового переселення мешканців у разі
надзвичайних ситуацій?
У адміністративній будівлі Білозірської ОТГ розміщено інформацію про місця
збору мешканців для евакуації при надзвичайних ситуаціях, схеми оповіщення та
порядок дій при сигналах тривоги.
На сесії сільської ради з метою запровадження системної роботи у напрямку
цивільного захисту населення прийнято програму забезпечення пожежної, техногенної
безпеки та цивільного захисту Білозірської ОТГ на період 2017-2021 роки, яка міститиме
план евакуації, тимчасового переселення мешканців ОТГ.
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Фото: схеми оповіщення, плани евакуації
Зважаючи на наявність заходів направлених на оповіщення населення та плани
евакуації населення, прийняття місцевої програми на 2017-2021 роки, моніторами було
прийнято рішення надання балу.
Зараховано 1 бал

Результати "Фізична безпека"
17%
Зараховано 1 бал

83%
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НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: ПРАВО НА ПРАЦЮ
ТА СТВОРЕННЯ УМОВ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ
1. Чи діє місцева програма зайнятості населення?
Згідно інформації наданої юристом та заступником голови ОТГ, Білозірською
об’єднаною територіальною громадою не прийнято програму зайнятості населення як
самостійної програми або системи заходів у іншій програмі розвитку населеного пункту.
Співпраця у напрямку зайнятості населення здійснюється з Черкаським районним
центром зайнятості, спеціаліст якого 1 раз на місяць здійснює виїзний прийом у центрі
надання адміністративних послуг виконавчого комітету Білозірської сільської ради
(http://bilozirska.gromada.org.ua/news/15-34-18-30-06-2017/).
Враховуючи відсутність затвердженої програми зайнятості населення,
моніторами прийнято рішення про недоцільність надання балу, попри наявність заходів
сприяння зайнятості населення.
Бал не зараховано
2. Чи належним чином організоване проведення оплачуваних громадських та
тимчасових робіт?
Аналіз діяльності Білозірської ОТГ в організації та проведенні оплачуваних
громадських та тимчасових робіт, проводився шляхом аналізу місцевих програм за
останні 2 роки (Рішення сесії Білозірської сільської ради №5-9/VІІ від 25 грудня 2015
року - програма "Організації та фінансування у 2016 році громадських робіт" та Рішення
сесії сільської ради від 23.12.2016 року №29-29/VII - програма "Організації та
фінансування у 2017 році громадських робіт").
Аналіз програм виявив:
 у Білозірській ОТГ щорічно приймається місцева програма з організації та
фінансування громадських робіт, що вказує на системну роботу ОТГ;
 на оплату громадських робіт у 2016 році з місцевого бюджету виділено
66 000,00 грн., у 2017 році – 37 800, 00 грн.;
 у програмах містяться види робіт до яких долучається місцеве населення.
З огляду на наявність програм, їх змістовності та виділення фінансування з
місцевого бюджету на їх реалізацію, моніторами прийнято рішення про зарахування
балу.
Зараховано 1 бал
3. Чи діє місцева програма підтримки підприємницької діяльності?
За інформацією наданою службовими особами Білозірської ОТГ (заступником
керівника громади) та аналізу сайту ОТГ - http://bilozirska.gromada.org.ua, в ОТГ не
приймалась програма підтримки підприємницької діяльності.
З огляду на відсутність програми, моніторами не зараховується бал.
Бал не зараховано
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4. Чи сприяє орган місцевого самоврядування зайнятості населення через
інформування?
На сайті ОТГ у розділі "Оголошення" (http://bilozirska.gromada.org.ua/konkurs-nazamischennya-posadi-09-03-15-23-02-2016/) та "Новини"
(http://bilozirska.gromada.org.ua/news/09-35-08-05-07-2017//
http://bilozirska.gromada.org.ua/news/15-40-43-24-02-2017/
http://bilozirska.gromada.org.ua/news/17-18-36-08-02-2017/)
надається інформація про вакансії, які існують у Білозірській ОТГ.
Наявність відповідної інформації на сайті Білозірської ОТГ дає підстави вважати
роботу Білозірської ОТГ в частині інформування населення достатньою, а отже за
можливе зарахування балу по даному питанню.
Зараховано 1 бал
5. Чи є можливість отримання адміністративних послуг фізичними особами –
підприємцями через центри надання адміністративних послуг?
У Білозірській ОТГ створено центр надання адміністративних послуг
виконавчого комітету Білозірської сільської ради. При відвідуванні центру було
встановлено, що у центрі надання адміністративних послуг надаються наступні послуги:
 державна реєстрація фізичної особи-підприємця;
 державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця;
 припинення підприємницької діяльності;
 надання паспорту прив’язки тимчасової споруди для провадження
підприємницької діяльності;
 внесення змін до паспорту прив’язки тимчасової споруди;
 продовження терміну дії паспорту прив’язки тимчасової споруди.
Загалом у центрі надання адміністративних послуг згідно рішення №39-3/VIIвід
27.06.2017 року у центрі надається 100 адміністративних послуг населенню.
Враховуючи можливість отримання послуг фізичними особами-підприємцями у
всіх напрямках, які передбачені у інструменті моніторингу, бал підлягає зарахуванню.
Зараховано 1 бал
6. Чи ставки місцевих податків та зборів для місцевого бізнесу встановлені з
механізмом стимулювання?
Відповідно до рішення від 11липня 2016 року №19-2/VII Білозірської сільської
ради "Про встановлення ставок місцевих податків і зборів та затвердження відповідного
Положення на 2017 рік" ставки податку становлять:
- єдиний податок для першої групи платників – 10% розміру прожиткового
мінімуму;
- єдиний податок для другої групи платників – 20% розміру прожиткового
мінімуму;
- туристичний збір – 1% вартості проживання.
Дослідження показало, що Білозірською ОТГ встановлено максимальні ставки
розміру податків, що не сприяє розвитку бізнесу у громаді.
Враховуючи можливість зарахування балу при умові встановлення ставок
місцевого податку меншими від максимально можливих, принаймні двох з трьох
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місцевих податків та зборів та встановлення Білозірською ОТГ по 3 місцевим податкам
максимально можливих розмірів, зарахування балу не відбулося.
Бал не зараховано
7. Чи дбає орган місцевого самоврядування про дотримання умов праці на
підприємствах, установах та організаціях?
Проводячи аналіз дотримання умов праці в ОТГ встановлено наступні активності
у даному напрямку:
- створено комісію Виконавчого комітету Білозірської сільської ради з питань
погашення заборгованості із виплати заробітної плати та легалізації трудових відносин із
найманими працівниками. (Інформація про роботу комісії з питань погашення
заборгованості із виплати заробітної плати, підвищення її рівня та легалізації трудових
відносин із найманими працівниками - http://bilozirska.gromada.org.ua/news/15-39-51-3006-2017/.
- проведення інспекційної кампанії з подолання незадекларованої праці, про що
зазначено на сайті громади - http://bilozirska.gromada.org.ua/news/10-41-06-30-06-2017/
http://bilozirska.gromada.org.ua/news/09-45-05-30-06-2017/.
- проведення місячника неформальної зайнятості http://bilozirska.gromada.org.ua/news/11-43-58-02-08-2017/. (У межах даного заходу жителі
громади мали можливість заповнити анкету щодо "неформальної зайнятості").
Враховуючи комплекс заходів, які направлені на проведення контрою за
дотриманням умов праці на підприємствам, установах та організаціях, та проведення
просвітніх заходів з працедавцями, моніторами прийнято рішення про зарахування балу.
Зараховано 1 бал
8. Чи створені ОМС умови для трудового навчання молоді, її професійної
орієнтації?
При дослідження створення умов для трудового навчання молоді та її
професійної орієнтації, вивчалися наступні питання:
 надання професійної інформації;
 проведення професійних консультацій;
 професійного добору;
 професійного відбору;
 професійної адаптації.
На сайті ОТГ розміщено інформація про профорієнтаційний захід "Місто
Професій", що відбувався у м. Черкаси. (http://bilozirska.gromada.org.ua/news/08-32-17-1907-2017/) та про зустріч учнів з представниками Черкаського районного центру
зайнятості -http://bilozirska.gromada.org.ua/news/12-05-54-24-04-2017/. Інших доказів
створення умов Білозірською ОТГ для трудового навчання молоді та її професійної
орієнтації не знайдено.
При спілкуванні з посадовими особами ОТГ (юристом ОТГ) було вияснено, що
робота у напрямках, які ставилися перед монітором в ОТГ не проводиться, що дає
підстави не зарахування балу.
Бал не зараховано
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9. Чи фінансує орган місцевого самоврядування здобуття професійно-технічної
освіти мешканців громади?
Відповідно до інформації (лист №1274/02-09 від 21.08.2017 року) фінансування
здобуття мешканцями громади професійно-технічної освіти з місцевого бюджету не
здійснюється.
Бал не зараховано
10. Чи надається органом місцевого самоврядування допомога випускникам
професійно-технічних навчальних закладів у працевлаштуванні?
За повідомлення ОТГ (лист №1274/02-09 від 21.08.2017 року) у громаді є
можливість працевлаштування молоді у комунальні підприємства громади.
Доказами надання допомоги у працевлаштуванні молоді є взяття на роботу
молодих лікарів до КЗ "Центр первинної медико-санітарної допомоги" с. Білозір’я. Для
стимулювання проживання у громаді, молодим лікарям, які працевлаштовані у громаді,
надано житло та здійснюється компенсація вартості комунальних послуг.
Враховуючи надані докази працевлаштування молодих фахівців у громаді та
наявності відповідних програм, що передбачають допомогу працевлаштованим,
моніторами вбачається за можливість надання балу по даному питанню.
Зараховано 1 бал
11. Чи визначається потреби та формується замовлення на кадри для освітніх і
лікувальних закладів, закладів фізичної культури і спорту?
За інформацією ОТГ (лист №1274/02-09 від 21.08.2017 року) у громаді
здійснюється замовлення на кадрів для освітніх і лікувальних закладів, закладів фізичної
культури і спорту.
Проте не надано доказів замовлення на кадрів для освітніх і лікувальних закладів,
закладів фізичної культури і спорту, що не дає можливість надання балу по даному
питанню. Без системних заходів замовлення кадрів може мати ознаки непродуманості, є
корупціогенним.
Бал не зараховано
12. Чи дотримуються нормативи робочих місць для працевлаштування осіб з
інвалідністю?
Моніторами проведено аналіз кількості працевлаштованих працівників в
Білозірській ОТГ та комунальних закладах громади та співвідношення до загальної
кількості працюючих працевлаштованих людей з інвалідністю.
Відповідно у Білозірській ОТГ працевлаштовані 49 осіб, з них 4 особи з
інвалідністю (8%), у територіальному центрі соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) Білозірської сільської ради офіційно працевлаштовані 13 осіб , з них
1 особа з інвалідністю (менше 1%).
Відповідно для отримання балу по даному напрямку необхідно було отримання
доказів працевлаштування осіб з інвалідністю у розмірі 4% середньооблікової
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чисельності працівників. Враховуючи інформацію надану ОТГ та виконання вказаних
нормативів, бал підлягає зарахуванню.
Зараховано 1 бал

Результати "Право на працю та створення умов
його реалізації"
50%

50%

Зараховано 6 балів
Не зараховано 6 балів
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НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: ДОБРЕ ВРЯДУВАННЯ
1. Чи ОМС затвердив дієвий стратегічний документ розвитку громади та
здійснює моніторинг його реалізації спільно з представниками
громадськості?

Фото: Сторінки місцевої стратегії розвитку
Білозірською ОТГ затверджено Стратегію розвитку Білозірської сільської ради на
період 2017-2025 роки. Водночас, фізична наявність документу не означає автоматично
його дієвості.
У тексті стратегії наявні план розвитку, мета, можливі джерела фінансування та
методи моніторингу реалізації стратегії. Проводячи аналіз Стратегії на предмет її
дієвості, моніторами виявлено відсутність у документі конкретних строків виконання та
виконавців стратегічного плану ОТГ, можливості долучення до проведення моніторингу
виконання стратегії представників громадськості, шляхом створення спільних органів
моніторингу.
Станом на дату проведення моніторингу, моніторинг реалізації стратегії не
проводився в силу його прийняття у 2017 році, що не дає можливості повноцінно
дослідити дієвість її виконання. Посадовими особами ОТГ також не надано доказів
залучення громадськості до розробки та проведення моніторингу реалізації Стратегії.
В сукупності аналіз Стратегії розвитку ОТГ не дає підстав вважати його дієвим,
що дає підстави моніторам не зараховувати бал.
Бал не зараховано
2. Чи забезпечується вільний доступ населення до засідань колегіальних
органів ОМС та можливість здійснювати їх відео фіксацію?
Аналіз питання здійснювався шляхом проведення експерименту "Вільний
доступ", в рамках якого 22 серпня 2017 року монітором було взято участь у засіданні
Білозірської сільської ради. На засіданні ради було надано можливість здійснення відео
та фото зйомки сесії ради, надано можливість для виступу.
З огляду на можливість участі громадськості у засіданнях сесії ради та
можливості здійснення відео та фото фіксації засідань, наявності зворотного зв’язку від
присутніх, моніторами вважається за доцільне надання балу.
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Фото: на засіданні ради
Зараховано 1 бал
3. Чи залучає ОМС громадськість (громадські об‘єднання) до формування
місцевої політики?
При проведенні моніторингу досліджувалась ситуація щодо реального залучення
ОМС представників громадськості (громадських об’єднань чи інших організацій) до
формування місцевої політики.
Бал у даному питанні зараховується у випадку наявності не менш, ніж 3 форм
долучення представників громадськості до формування місцевої політики.
Попри представництво громадськості у виконавчому комітеті та прийнятті участі
в організації та проведенні масових заходів в ОТГ (спортивні та культурні заходи),
інших форм взаємодії між ОМС та громадськістю в ОТГ не здійснюється. Враховуючи
зазначене монітори вважають залучення громадськості до формування місцевої політики
недостатнім.
Довідка. Бал за цим індикатором зараховується при наданні доказів залучення
ОМС представників громадськості (громадських об’єднань чи інших організацій) до
формування місцевої політики не менше як в три способи (за останній календарний рік
перед моніторингом), наприклад: включалися до складу конкурсних комісій з
призначення керівників комунальних підприємств, установ, організацій, закладів; брали
участь в підготовці та реалізації грантових проектів; долучалися до організації та
проведення масових заходів на території громади; працюють в дорадчих органах ОМС;
обговорювали важливі для громади проекти рішень: на засіданнях постійних комісій
ради, пленарних засіданнях, виконкому, через різні форми консультацій з громадськістю
запропоновані ОМС, інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).
Обов’язковою умовою є участь представників більше ніж однієї організації
громадянського суспільства.
Бал не зараховано
4. Наскільки широко ОМС передбачає практикування демократії участі у
вирішенні справ місцевого значення?
Рішенням сесії Білозірської сільської ради об’єднаної територіальної громади від
25 листопада 2015 року №3-5/VІІ затверджено Статут Білозірської ради територіальної
громади.
Статутом передбачено наступні форми участі громадськості у вирішенні справ
місцевого значення: Загальні збори, громадські слухання, місцеві ініціативи, петиції, що
дає можливість участі мешканців ОТГ у прийнятті рішень ОМС. Враховуючи наявність у
Статуті не менше ніж 3-х форм демократії участі громадян (загальні збори, громадські
слухання, місцеві ініціативи), бал зараховано.
Зараховано 1 бал
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5. Чи систематично проводяться ОМС відкриті, загальні зустрічі з населенням?
Наявність системних зустрічей між ОМС та громадою визначалося шляхом
дослідження наявності в ОТГ форм залучення громадськості до вирішення питань
місцевого значення: громадських слухань, загальних зборів, громадських обговорень.
Аналіз інформаційного простору – офіційного сайту та інформаційних стендів в
адміністративній будівлі ОТГ дав наступні результати:
- розділ "Новини" на офіційному сайті ОТГ містить інформацію про проведення
консультацій з населенням щодо тарифів на водопостачання та водовідведення
(http://bilozirska.gromada.org.ua/news/15-36-19-20-02-2017/) та громадського обговорення
бюджету на 2017 рік - (http://bilozirska.gromada.org.ua/news/16-14-38-12-12-2016/).
- Інформаційні стенди не містять інформації про заплановані зустрічі з населенням
по обговоренню питань місцевого значення.
Зважаючи на відсутність інформації про проведення регулярних зустрічей ОМС з
мешканцями ОТГ, моніторами зроблено висновок про відсутність системних зустрічей
між представниками ОТГ та громадськістю, що не дозволяє ставити позитивну оцінку за
результатами аналізу даного питання.
Довідка. Бал за цим індикатором зараховується при наданні доказів проведення не
менше 4 відкритих, загальних зустрічей з населенням (громадських слухань, загальних
зборів, громадських обговорень) за останній календарний рік перед моніторингом.
Бал не зараховано
6. Чи враховує ОМС пропозиції громадськості в своїх рішеннях?
На сайті ОТГ http://bilozirska.gromada.org.ua та віснику громади "Вісник
Білозірської ОТГ" не має новин про врахування пропозицій громадськості при
вирішення питань місцевого значення. При спілкуванні з посадовими особами ОТГ
підтверджень врахування пропозицій громадськості в своїх рішеннях не надано.
Враховуючи відсутність доказів врахування Білозірською ОТГ пропозицій
громадськості за останній календарний рік, моніторами вирішено не зараховувати бал.
Бал не зараховано.
7. Чи забезпечив ОМС умови для подання електронної петиції?
Аналіз сайту ОТГ показав наявність системи подання електронних петицій https://gromada.org.ua/registration/?error_petition_login=true

Фото: можливість подавання електронних петицій
Однак на сайті ОТГ не розміщено інформації про порядок розгляду електронних
петицій, тобто можливість нівелюється незрозумілістю її застосування.
Враховуючи можливість зарахування балу при наявності умов:
1) на офіційному веб-сайті розміщено рубрику подання електронних петицій,
2) оприлюднення порядок розгляду електронних петицій,
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3) система діє на засадах безоплатності, недопущення зловживання правом (напр.
підписання електронної петиції без ідентифікації громадянина, голосування кілька разів
тощо), моніторами прийнято рішення про не зарахування балу враховуючи дотримання
лише 2 умов.
Бал не зараховано
8. Чи залучає ОМС населення до процесу управління місцевим бюджетом та чи
інформує про його виконання?
Рішенням сесії № 41-4/VII від 26.07.2017 р. затверджено цільову програму
"Бюджет участі (Громадський бюджет) на 2017- 2020 роки", який впроваджуватиметься з
01 вересня 2017 р.

Фото: реалістичність бюджету участі
На час проведення моніторингу моніторами не виявлено інформації про
інформування громади щодо виконання місцевого бюджету принаймні двічі на рік.
Проте, враховуючи запровадження на рівні ОТГ бюджету участі громадян,
спостерігається прогрес у напрямку залучення населення до управління місцевим
бюджетом, що дає підстави для зарахування балу.
Зараховано 1 бал
9. Чи забезпечив ОМС доступність адміністративних послуг для населення?
В ОТГ створено центр надання адміністративних послуг, в якому надається 100
адміністративних послуг населенню.

При проведенні моніторингу було встановлено:
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У центрі встановлено табличку про
порядок надання адміністративних послуг,
час робіт

Центр розташований у центральній частині населеного пункту
Поблизу центру знаходиться зупинка громадського транспорту

Поблизу приміщення центру знаходиться
паркувальний майданчик, зручні під’їзні
шляхи

Ззовні центр обладнаний вивіскою
Поблизу центру знаходиться банківська
установа, що дозволяє оплатити
адміністративний збір
Приміщення обладнане пандусом

Графік роботи центра – понеділок, середа, п’ятниця – 8.00 – 17.15, вівторок 8.00-20.00,
що є зручним для його відвідування місцевими мешканцями після роботи
Можливість отримання послуги через Інтернет – відсутня
Зі слів керівника центру є можливість виїзду адміністратора за місцем
проживання особи у разі необхідності надання послуг мало мобільним групам
населення.
Враховуючи результати дослідження, наявності 7 критеріїв доступності,
Білозірською ОТГ забезпечено доступність надання адміністративних послуг населенню.
Зараховано 1 бал
10. Чи забезпечив ОМС якісне надання адміністративних послуг населенню?
Визначення якості надання адміністративних послуг населенню здійснювалося
шляхом дослідження критеріїв якості надання адміністративних послуг в ОТГ, в
результаті якого було встановлено:
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1. Можливість
попередньої
реєстрації
та
електронна черга відсутні, враховуючи відсутність в
ній потреби, оскільки в центрі невеликий потік
відвідувачів. Це не є стандартом, проте на час
моніторингу приймається.
2. На інформаційних стендах розміщені зразки
документів та інформація в обсязі достатньому для
отримання адміністративної послуги без сторонньої
допомоги
3. Наявна можливість безкоштовно отримати
бланки заяв та інших документів необхідних для
звернення за адміністративною послугою.
4. Час очікування прийому/консультації зайняв
не більше 1 години (реально зайняло 5 хвилин).
5. Персонал продемонстрував готовність допомогти в отриманні послуги в
оформленні документів.
6. Персонал дотримується принципу рівності.
7. Персонал спілкувався ввічливо, з повагою та розумінням.
8. В зручному місці розміщена скринька для висловлення зауважень і пропозицій
щодо якості надання адміністративних послуг.
Враховуючи результати та позитивні оцінки у більш ніж 7 критеріях, моніторами
зроблено висновок про забезпечення Білозірською ОТГ якісних адміністративних послуг
населенню та можливості надання балу.
Зараховано 1 бал
11. Чи створив ОМС комфортні умови перебування в органі надання
адміністративних послуг для різних вікових груп населення та людей з
особливими потребами?
Аналіз даного питання проводився шляхом відвідування Центру надання
адміністративних послуг населенню в с. Білозір’я, де досліджувалися умови перебування
відвідувачів при отриманні адміністративних послуг.
В результаті проведення аналізу Центру надання адміністративних послуг було
встановлено:

Наявність "дитячого куточку"

Наявність комфортної температури перебування у приміщенні
Облаштовано та надається відкритий доступ відвідувачам до туалетної кімнати
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Наявність зони очікування
Розміщення достатньої кількості стільців
для очікуючих отримання послуги
Таким чином, враховуючи нарахування 5 умов (достатньо – 3) визначення
комфортності отримання послуг, моніторами прийнято рішення про зарахування балу.
Зараховано 1 бал
12. Чи ОМС отримував згоду в територіальної громади на вилучення і передачу
іншим суб'єктам права власності об'єктів права комунальної власності?
Згідно інформації, наданої ОТГ, за останній рік не проводилися загальні збори,
громадські слухання, громадські обговорення щодо вилучення і передачу іншим
суб'єктам права власності об'єктів права комунальної власності зважаючи на відсутність
об’єктів права власності, які підлягають вилученню і передачі.
Проте в розділі "Оголошення" на сайті http://bilozirska.gromada.org.ua/ наявна
інформація про здачу в оренду комунального майна - приміщення в ЗОШ I-III ст. с.
Білозір'я, площею 18,75 м. кв.
Зважаючи загалом на відсутність положення/порядку вилучення і передачу
об’єктів комунальної власності, Білозірською ОТГ не врегульовано дане питання.
Моніторами не зараховано бал за результатами вивчення даного питання.
Довідка. Прозорість та участь громадськості у вирішенні питань про передачу
власності є запобіжником корупції.
Бал не зараховано
13. Чи коригується кількісний склад підрозділів ОМС залежно від потреб
отримувачів послуг?
При особистому спілкуванні зі спеціалістами та відповідальними особами ОМС в
ОТГ штатний розклад з моменту створення ОТГ суттєво не змінювався. Чисельність
штату на погляд монітора надає можливість швидко та якісно обслуговувати мешканців
громади.
Враховуючи відсутність потреб у коригуванні штатного розкладу та наявності
достатньої кількості персоналу в ОТГ для належного обслуговування мешканців,
моніторами прийнято рішення про зарахування балу.
Зараховано 1 бал

Результати "Добре врядування"
46%

54%

Зараховано 7 балів
Не зараховано 6 балів
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НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: ПРАВО НА ІНФОРМАЦІЮ
1. Чи можуть мешканці громади дізнатися контактну інформацію ОМС за
допомогою мережі Інтернет?
Монітором
встановлено,
що
Білозірською
ОТГ
створено
сайт
http://bilozirska.gromada.org.ua/, на якому розміщена інформація про ОТГ, контактні
номери телефонів та електронна адреса, інформація про голову ОТГ.
Зараховано 1 бал
2. Чи забезпечена органом місцевого самоврядування можливість отримати
доступ до публічної інформації?
У відповідь на запит моніторів про отримання публічної інформації,
Білозірською ОТГ було надано інформацію не у повному обсязі, що дає підстави зробити
висновок про неналежну організацію доступу населення до публічної інформації.
Бал не зараховано
3. Чи ОМС ефективно забезпечує право громадян на звернення?
На сайті ОТГ http://bilozirska.gromada.org.ua/ міститься розділ звернення до
посадових осіб, через який в он-лайн режимі можливо здійснити звернення.

Фото: онлайн-звернення
З метою перевірки можливості подання звернень та строків розгляду звернень до
Білозірської ОТГ було направлено звернення щодо відновлення прав людей з
інвалідністю та облаштування тротуарів та переходів у населеному пункті таким чином,
щоб вони були доступними людям з інвалідністю. Відповідь на електронне звернення
надійшла на 23 день.
Відповідь на письмове звернення, про необхідність встановлення кнопок виклику
у громаді, надійшла через 7 днів.
Враховуючи можливість подання звернення в електронному та письмовому
вигляді та вчасну відповідь на звернення, Білозірською ОТГ забезпечене право
мешканців ОТГ на звернення, що дає підстави моніторам зарахувати бал.
Зараховано 1 бал
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4. Чи ефективно використовується ОМС інформаційний стенд як джерело
комунікації з громадою?
Аналіз ефективності використання інформаційного стенда як джерела інформації
здійснювався під час відвідування адміністративної будівлі ОТГ, за результатами якого
встановлено:
- контактні телефони керівників Білозірської ОТГ та графік прийому розміщено
на інформаційному стенді в приміщення Білозірської сільської ради;
- графіки засідання комісій ОМС (діючих на момент моніторингу) відсутні на
інформаційних стендах;
- проекти нормативно-правових актів, що винесені на публічне обговорення
відсутні на інформаційних стендах;
- інформаційні стенди знаходиться у відкритому доступі в робочий час.
Можливість перегляду стенду у неробочий час відсутня;
- тексти усіх оголошень не є зручним для читання враховуючи розмір шрифту,
якість друку, висоту розміщення по відношенню до середнього людського зросту та
висоти особи, що використовує спеціальний засіб пересування.

Фото: інформаційні стенди
Оскільки зарахування балу по даному питанню можливе при дотриманні усіх
вищезазначених характеристик, чого не підтверджено. Моніторами прийнято рішення
про не зарахування балу по даному питанню.
Бал не зараховано
5. Чи захищаються персональні дані осіб працівниками ОМС?
Монітором було проведено експеримент "Персональні дані", в ході якого 09
вересня 2017року було надіслано до Білозірської ОТГ запит про надання інформації про
ПІБ, серію та номер паспорту, місця проживання працівників центру надання
адміністративних послуг населенню.
26.09.2017 року у відповідь на запит було отримано інформацію про
неможливість надання даної інформації зважаючи на її особистість і нерозголошення.
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Фото: захист персональних даних у відповідях
З огляду на результати експерименту, а саме не надання Білозірською ОТГ
персональних даних працівник ОТГ, моніторами прийнято рішення про зарахування
балу по даному питанню.
Зараховано 1 бал
6. Чи інформується населення про майбутні рішення ОМС?
Аналіз інформування населення про майбутні рішення проводився шляхом
аналізу інформації на сайті http://bilozirska.gromada.org.ua/, інформаційному віснику
громади "Вісник Білозірської ОТГ" та інформаційних стендах, розміщених в
адміністративній будівлі ОТГ щодо двох останніх прийнятих рішень Білозірською ОТГ.
За результатами проведеного аналізу та спілкування з юристом ОТГ було
встановлено, що інформація про майбутні рішення та проекти рішень не викладається на
сайті ОТГ та не розміщується на Інформаційному стенді в адміністративній будівлі ОТГ.
Враховуючи не проведення інформування населення про майбутні рішення ради,
моніторами не зараховано бал.
Бал не зараховано
7. Чи може виборець контролювати голосування свого депутата?
Аналіз можливості контролю виборцями голосування свого депутата
здійснювався шляхом проведення дослідження наявності відповідної інформації на сайті
ОТГ http://bilozirska.gromada.org.ua, в результаті чого було встановлено наявність у
розділі "Архів документів/Критерії пошуку документів", протоколів голосування на
сесіях Білозірської сільської ради.

Фото: онлайн наявність результатів голосування

33

Місцевий індекс прав людини: Білозірська ОТГ Черкаської обл. УГСПЛ, 2017
Зважаючи на наявність даних про голосування місцевих депутатів на останніх 2
сесіях на час проведення моніторингу, прийнято рішення про зарахування балу.
Зараховано 1 бал
8. Чи можуть мешканці громади дізнатися інформацію про поточні питання
розгляду ради розгляду з метою участі у їх вирішенні?
Наявність можливості у населення дізнатися інформацію про час, місце
проведення та питання, що виносяться на розгляд сесії, встановлювалося моніторами
шляхом
проведення
аналізу
інформації
розміщеної
на
сайті
http://bilozirska.gromada.org.ua/ та інформаційному вісника громади "Вісник Білозірської
ОТГ", інформаційного простору адміністративної будівлі ОТГ, за 10 днів до проведення
сесій ради.
Враховуючи відсутність інформації про час, місце проведення та питання, що
виносяться на розгляд сесії за 7 днів до проведення сесії, зарахування балу є
неможливим.
Бал не зараховано
9. Чи оприлюднена в доступний спосіб інформація про прийом виборців
депутатами місцевої ради?
Аналіз сайту ОТГ http://bilozirska.gromada.org.ua/ показав наявність розділу
"Депутатський склад", проте графіку прийому депутатів розділ не містить. В
адміністративному приміщенні Білозірської сільської ради інформація про графік
прийому депутатами ОТГ також відсутня.
З огляду на відсутність доказів оприлюднення інформації про прийом виборцями
депутатами ради, бал не зараховується.
Бал не зараховано
10. Чи забезпечена ОМС можливість громади отримати доступ до системи
обліку публічної інформації?
Забезпеченість Громадою можливості доступу до системи обліку публічної
інформації
визначалась
шляхом
проведення
аналізу
сайту
ОТГ
http://bilozirska.gromada.org.ua/, де встановлювалась наявність системи, що містить:
1) назву документа; 2) ключові слова; 3) вид та дата створення документа; 4)
форму та місце зберігання документа.
Зважаючи на відсутність даної системи на офіційному сайті ОТГ, моніторами
прийнято рішення про не зарахування балу.
Бал не зараховано
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11. Чи інформується громада про закупівлі, здійснювані ОМС?
Аналіз сайту ОТГ http://bilozirska.gromada.org.ua/ показав відсутність на ньому
інформації про проведення процедури закупівлі та тендерну документацію, що
відповідає за обсягом інформації на сайті публічних закупівель "Prozorro". Зважаючи на
відсутність даної інформації, моніторами прийнято рішення не зараховувати бал.
Бал не зараховано
12. Чи інформується громада про можливість оренди комунального майна?
В приміщення ОТГ на інформаційних стендах відсутня інформація про
комунальне майно, яке передається в оренду. Заступником голови ОТГ було
повідомлено, що на момент проведення моніторингу приміщень, які планується
передавати в оренду не має.
Аналіз сайту ОТГ http://bilozirska.gromada.org.ua/ виявив інформація про здачу в
оренду комунального майна - приміщення в ЗОШ I-III ст. с. Білозір'я, площею 18,75 м.
кв.
Враховуючи виявлення інформації про здачу в оренду комунального майна на
сайті ОТГ, моніторами прийнято рішення про зарахування балу.
Зараховано 1 бал

Результати "Право на інформацію"
42%
58%

Зараховано 5 балів
Не зараховано 7 балів
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
Реформа децентралізації надала додаткові можливості мешканцям ОТГ у
реалізації завдань місцевої влади та підвищення добробуту громадян.
Місцеве самоврядування Білозірської ОТГ за майже 3 роки свого існування
вирішило ряд проблем, які існували десятиліттями та намагається змінити ситуацію у
населених пунктах, які входять до об’єднаної територіальної громади.
Ключові позитивні враження від моніторингу у громаді
1. Реформування медичної галузі (проведення ремонту у медичних установах,
залучення спеціалістів, закупівля обладнання та налагодження безперебійної системи
надання медичних послуг населенню з повагою до їх прав).
2. Організація комфортного і швидкого надання адміністративних послуг
населенню.
3. Помітні зусилля влади щодо освіти та дозвілля молоді, зокрема розвитку
фізичної культури.
Головні позиції, з яких визначено негативні оцінки
1. Відсутність кроків до розвитку системи фізичної безпеки у громаді,
покладання цієї функції винятково на поліцію при її загальній неефективності. Кроки до
удосконалення цього напряму можуть бути як із застосування технологій (впровадження
центру безпеки з розширенням візуального контролю у громадських місцях та на
складних місцях руху транспорту, розумне освітлення вулиць, "кнопки безпеки" тощо),
так і засновані на покращенні взаємодії з органами поліції за підтримки місцевої влади
та із залученням ініціативних громадян, зокрема молоді.
2. Досить невиражена місцева політика зайнятості населення, віддана на відкуп
неефективній обласній програмі зайнятості. Причому моніторами не відмічено активних
зусиль щодо профорієнтації та зайнятості молоді, що спроможне дати добрі результати у
майбутньому.
3. Слабка залученість населення до вирішення питань місцевого значення. Саме
цей напрям розвиває місцеве населення бути відповідальними за розвиток своєї громади
та створення для себе комфортного місця проживання. Пропонується оновлення
інформаційної політики місцевої влади: офіційного сайту Білозірської ОТГ,
використання соціальних мереж для інформування та залучення громадян,
запровадження на системному рівні механізмів місцевої демократії участі (загальних
зборів громади, громадських консультацій та обговорень).
4. Відсутність належного доступу до публічної інформації в ОТГ. Чимало
відповідей на публічні запити були надані невчасно та не містили запитуваної
інформації. При цьому у ряді випадків ненадання об’єктивної інформації змушувало
з’ясовувати її під час безпосередніх зустрічей. Якби монітори зайняли принципову
позицію типу "не надано інформації – не проводиться робота", результати моніторингу
для ОМС Білозірської ОТГ були б суттєво гірші. Це питання виправляється навчальними
та організаційними заходами.
Загалом, відмітимо конструктивний підхід місцевої влади Білозірської ОТГ
до моніторингу, бажання покращувати життя мешканців громади, готовність
взаємодіяти у вирішенні слабких місць моніторингу. Висловимо сподівання, що
повторний консультативний моніторинг міг би показати прогрес у реалізації прав
людини у цьому населеному пункті.

36

МІСЦЕВИЙ ІНДЕКС ПРАВ ЛЮДИНИ
БІЛОЗІРСЬКОЇ ОТГ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛ.
Зведені результати моніторингу

44%

56%

ЗАРАХОВАНО 28 балів
НЕ ЗАРАХОВАНО 35 балів
Основні рекомендації:
- посилити місцеву політику фізичної безпеки і реалізації права на працю для чого
налагодити взаємодію з поліцією та службою зайнятості
- розвивати реальне застосування форм участі громадськості у вирішення справ
місцевого значення

Результати за напрямами
Добре врядування

54%

Право на інформацію

42%

Право на працю

50%

Охорона здоров'я
Навколишнє природне
середовище
Фізична безпека

67%

12%

17%

