МІСЦЕВИЙ ІНДЕКС ПРАВ ЛЮДИНИ В МІСТІ
УЖГОРОД: ЗВІТ МОНІТОРИНГУ

м. Ужгород
2017

Місцевий індекс прав людини: м. Ужгород, УГСПЛ, 2017

Місцевий індекс прав людини в місті Ужгород: Звіт моніторингу / Б. Кондратюк,
Ю. Опаленик / ред. А. Галай, Б. Мойса. – Ужгород: УГСПЛ, 2017.– 45 с.
Моніторингова місія у м. Ужгород 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: 09.08.2017 р – 18.10.2017 р.
Управлінська команда проекту: О. Мартиненко, А. Галай, Б. Мойса (Українська
Гельсінська спілка з прав людини)
Робоча група моніторингової місії: Б. Кондратюк, Ю. Опаленик.
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 галузей 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.

1

Місцевий індекс прав людини: м. Ужгород, УГСПЛ, 2017

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МІСТО УЖГОРОД
Статус – обласний центр Закарпатської області. Ужгород — найзахідніший та
найменший за кількістю мешканців обласний центр України
Населення – 117,6 тис. Чоловік
Територія – 40 км2
Код ЄДРПОУ: 33868924
Адреса: 88000, Закарпатська область, Ужгород, пл. Поштова, 3
Час роботи міської ради: пн - чт 09:00-18:00, пт 09:00-15:00
Сайт: http://rada-uzhgorod.gov.ua/
Ел-пошта: umr@rada-uzhgorod.gov.ua
Телефон:(0312) 61-70-71
Ужгородський міський голова: Андріїв Богдан Євстафійович

Станом на 01.12.2017 в місті Ужгород зареєстровано:
 327 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;
 25 органів самоорганізації населення.

На території міста станом на 12.12.2017 функціонують:
5 медичних закладів міста;
6 міських бібліотек;
17 громадських музейних закладів;
27 закладів загальної середньої освіти;
24 заклади дошкільної освіти;
116 аптек;
18 195 суб'єктів підприємницької діяльності, з них юридичних осіб – 7727
підприємств, фізичних осіб-підприємців – 10 468;
 14 підприємств комунальної власності;
 5629 приватних підприємств.
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ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ МОНІТОРИНГУ ЗА НАПРЯМАМИ
РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: БАЗОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ
НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: ФІЗИЧНА БЕЗПЕКА
1. Чи діє місцева програма підвищення рівня громадської безпеки та
громадського порядку?
26.01.2017 року
рішенням X сесії VII скликання №550 затверджена
«Комплексна програма профілактики та протидії злочинності в місті Ужгород на 2017
– 2020 роки» із загальним обсягом запланованих коштів у сумі 3 млн. 760 тис. грн. У
2017 році передбачено надання коштів на суму 930 тисяч грн. Метою програми
визначено забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері
профілактики правопорушень шляхом розроблення та здійснення комплексу заходів,
спрямованих на усунення причин та умов вчинення протиправних діянь, а також
налагодження дієвої співпраці Ужгородського ВП ГУНП та Ужгородської міської ради у
зазначеній сфері.
Завдання програми виглядають декларативними. Наприклад, завдання
«Своєчасне виявлення, припинення та запобігання злочинам» або «Протидія
незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, зброї та
вибухівки». Схожою є ситуація із заходами програми, зокрема за напрямом Захист
прав, свобод та законних інтересів громадян передбачено: «Вживати скоординованих
заходів з розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів, пов'язаних з посяганням на
особисту та майнову безпеку громадян, встановлення та притягнення до
відповідальності винних осіб. Брати на особливий контроль стан розкриття і
розслідування умисних вбивств та інших резонансних злочинів, за необхідності
своєчасне створення для цього спільних слідчо-оперативних груп».
Програма не містить індикаторів оцінки ефективності реалізації завдань, що
підтверджує її декларативність. Термін реалізації заходів узагальнено 2017-2020
роками, виконаня програми теж узагальнено виконавчим Комітетом міської ради та
ВП ГУНП у м. Ужгород. Бюджетні асигнування здебільшого спрямовуватимуться на
поліпшення матеріально-технічної спроможності підрозділу Національної поліції
міста.
Враховуючи невідповідність фінансових напрямків програми її завданням та
заходам та зважаючи на відсутність критеріїв оцінки досягнення очікуваних
результатів, 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?
В проекті рішення про комплексну програму профілактики та протидії
злочинності в місті Ужгород на 2017 – 2020 роки та паспорті програми відсутня
інформація про проведення консультацій. Крім того, відсутні докази, які б свідчили
про вивчення громадської думки під час планування завдань та заходів програми.
Зважаючи на відсутність інформації щодо врахування думки громади під час
формування програм із безпеки населення, бал не зараховується.
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Бал не зараховано
3. Чи були впроваджені на час моніторингу місцевою владою сучасні
технічно-інформаційні системи, які допомагають реагувати на тривожні події
в місті?
За інформацією Ужгородської міської ради основним способом сповіщення
населення про надзвичайну ситуацію є передача інформації через державні мережі
радіо і телевізійне мовлення.
У місті наявні:
 16-ть електричних сирен;
 38-м гучномовців;
 2-ві радіотрансляційні вузли (радіоточки).
Для привернення уваги людей перед озвученням оперативних даних
вмикаються сирени, гучномовці й інші сигнальні засоби, які означають сигнал «Увага
всім».
У м. Ужгород запроваджено цілодобову роботу оперативних чергових. Основне
завдання - забезпечення оперативного реагування на звернення членів
територіальної громади, сприяння та співпраця з підприємствами, установами та
організаціями міста незалежно від форм власності і підпорядкування у попередженні і
ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій. Функціонує робота оперативних
чергових за телефоном – 61 55 35. Запровадження такої системи виглядають
позитивними, а досвід її функціонування гідний запозиченню іншими громадами.
Крім того, для реагування на тривожні події діє «Програма впровадження
системи відеоспостереження у місті Ужгород». Запроваджується підключення
додаткових камер для розширення зони відеоспостереження. Відео з камер
передається на монітори оперативних чергових відділу оборонної, мобілізаційної
роботи та цивільного захисту населення. Профінансовано й закупівлю комп’ютерної
техніки для патрульної поліції та підключення УПП до системи відеоспостереження.
Зважаючи на запровадження в місті Ужгород лише двох сучасних технічних
інформаційних систем із необхідних чотирьох, моніторами прийнято рішення про
недостатність підстав для зарахування балу.
Бал не зараховано
4. Чи здійснювались місцевою владою за останній рік інформаційнопросвітницькі кампанії, спрямовані на вироблення навичок поведінки
населення у надзвичайних ситуаціях?
Протягом 2017 року на сайті Ужгородської міської ради та газеті “Ужгород”
здійснювалась інформаційна кампанія щодо поведінки населення у разі різних типів
надзвичайних ситуацій. Ужгородська міська рада надала інформацію про понад 20
публікацій. Тематика публікацій на сайті міської ради загалом спрямовувалась на дії у
разі загорання електроприводів, безпечну поведінку на льоду, як здолати полум’я
користуючись вогнегасником, дії у разі пошкодження ртутного термометра та інші.
Серед цільових груп повідомлень можна виділити: водіїв; дітей, мешканців
багатоквартирних будинків та приватних будівель із автономним опаленням. Схожим
є спрямування повідомлень у місцевих газетах, зокрема щодо поведінки під час
пожеж та переліку установ, до яких слід звертатись у разі надзвичайних ситуацій.
Спільно із органами ДСНС, управлінням освіти у школах міста проводились заходи
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щодо цивільного захисту. На користь участі ОМС в інформаційних кампаніях говорить
й практика проведення навчання для різних цільових груп – на підприємствах та
установах міста з питань дій та захисту населення під час надзвичайних ситуацій.
Зважаючи на те, що інформаційна кампанія, організатором та безпосереднім
учасником якої виступала ОМС спрямовувалась на: поведінку на дорозі, льоду, воді,
при пожежній небезпеці, враховуючи той факт, що окрім інших цільовими групами
повідомлень окремо виступали діти та їх безпека, - моніторами прийнято рішення
зарахувати бал.
Зараховано 1 бал
5. Чи здійснюються місцевою владою заходи щодо запобігання
правопорушень у взаємодії з поліцією (сommunity policing)?
Ужгородська міська рада повідомила, що у співпраці з Ужгородським відділом
поліції передбачено проведення спільних рейдів за участю журналістів газет, радіо,
телебачення. Спільні рейди спрямовані на попередження і виявлення злочинів,
насамперед з питань профілактики дитячої злочинності, протидії наркоманії,
квартирним крадіжкам та інше. Частково проводяться заходи щодо спільної
діяльності поліції та Ужгородської міської ради із залученням населення міста.
Комплекс заходів по взаємодії з поліцією та Ужгородською міською радою
відбувається у співпраці з ГО “Молодіжні ініціативи Закарпаття”, ГО “Народна
платформа розвитку та допомоги”, іншими об’єднаннями.
Вітаючи співпрацю Ужгородської міської ради із Національною поліцією, в тому
числі через спільні програми із неурядовими організаціями, однак, зважаючи на
наявність лише трьох форм співпраці із необхідних чотирьох, підстави для
зарахування балу є недостатніми.
Бал не зараховано.
6. Чи наявні плани евакуації, тимчасового переселення мешканців у разі
надзвичайних ситуацій?
За наданою Виконавчим комітетом письмовою інформацією, план евакуації
населення м. Ужгород розроблений і затверджений міським головою 22.12.2016.
Зміни в нього внесені 20.06.2017. Копію наявного плану не вдалось отримати у зв’язку
із тим, що дана інформація відноситься до інформації із обмеженим доступом «Для
службового користування».
На жаль, ненадання Плану евакуації у межах інформації, що є відкритою, не
дозволяє прослідкувати спрямованості та ефективності визначених ним заходів.
Водночас затвердження такого документу у 2016 році та його перегляд у 2017-му, є
свідченням уваги Виконавчого комітету міської ради до питань евакуації мешканців
громади м. Ужгорода. У зв’язку із цим, монітори вважають за можливе зарахувати бал
за цим індикатором.
Зараховано 1 бал..
7. Чи створено місцевою владою інформаційний ресурс, який би надав
можливість мешканцям повідомляти про проблеми громадського порядку?
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У мешканців міста є можливість повідомляти про проблеми громадського
порядку Ужгородську міську раду в соціальній мережі Facebook.
Зараховано 1 бал..

Результати по розділу
Зараховано 3 бали
Не зараховано 4 бали

Фізична безпека

Зараховано 3 бали
43%

Не зараховано 4 бали
57%
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ : БАЗОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ
НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: БЕЗПЕЧНЕ НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
1. Чи діє місцева програма охорони довкілля?
Впроваджується програма охорони навколишнього природного середовища
міста Ужгород на 2016-2017 роки. Її метою є зменшення викидів і скидів
забруднюючих речовин у навколишнє середовище, безпечне поводження з
промисловими і побутовими відходами, збереження і відновлення біотичного
різноманіття, формування безпечних умов життєдіяльності людей, забезпечення
екологічної безпеки, відновлення та створення територій природно-заповідного
фонду, визначення охоронних територій та інше.
Програма описує досить системні проблеми екології в Ужгороді, наводить певні
шляхи їх усунення. Але останній додаток з бюджетом показує, що всі попередні
виявлені проблеми і запропоновані методи проігноровані бюджетною пропозицією.
Замість коштів на поступове виправлення екологічних проблем шляхом фінансування
потрібних заходів, кошти витрачаються фактично лише на парки, утримання
земельних ділянок тощо. Фактично опис потреб і бюджет є різними за змістом
документами.
Наприклад: «Проблема: Забруднення поверхневих і підземних вод. Ціль:
Зменшення скидання недостатньо-очищених і неочищених стічних вод. Для
розв’язання проблеми необхідно:
 розширити та реконструювати міські очисні споруди, вирішити питання
зменшення накопичення відходів (мулу) на мулових картах шляхом
запровадження виробництва біогазу;
 провести реконструкцію (ремонт) існуючих і будівництво нових
каналізаційних мереж;
 забезпечити безпечне перевезення фільтрату з полігону ТПВ на міські очисні
споруди;
 розмежування дощового колектора та господарсько-фекальної каналізації на
території міста, будівництво нових КНС”.
Жодного згадування про фінансування будь-якого заходу з запропонованих у
програмі в бюджеті немає.
Беручи до уваги інформацію про виконання за 2016 рік, можна побачити що
кошти які виділяла міська рада спрямовувались тільки на деякі аспекти реалізації
програми, більшість цілей викладеного вище пункту програми не були охоплені.
Враховуючи не відповідність фінансових асигнувань, актуальним пріоритетам
природоохоронної сфери, моніторами прийнято рішення про не зарахування балу.
Бал не зараховано

2. Чи враховані потреби громади під час розробки місцевої програми
охорони довкілля?
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Інформація про громадське обговорення в рішенні про програму охорони
навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2016-2017 роки та паспорті
програми відсутня. Опосередкованим підтвердженням не проведення консультацій із
громадськістю під час розробки програми є твердження відповідного підрозділу
міської ради про відсутність громадських організацій у визначеній сфері. Викладене
змушує моніторів прийти до висновку про відсутність підстав для зарахування балу.
Бал не зараховано
3. Чи здійснюється місцевий громадський контроль за дотриманням
природоохоронного законодавства?
За наданою департаментом міського господарства інформацією моніторинг
стану забруднення атмосферного повітря в місті Ужгород проводиться лабораторією
спостережень за забрудненням атмосферного повітря (ЛСЗА) Закарпатського центру
з гідрометеології. Інформація про стан забруднення атмосферного повітря
висвітлюється на офіційному сайті Закарпатського ЦГМ.
Однак інформацію яка б свідчила про контроль за дотриманням
природоохоронного законодавства, який здійснюється структурними підрозділами
міської ради, монітори не отримали. Внаслідок чого було прийнято рішення про не
зарахування балу.
Бал не зараховано
4. Чи забезпечується інформування населення про стан навколишнього
природного середовища?
Системного інформування про стан навколишнього природного середовища
Ужгородською міською радою не проводиться, свідченням чого є відсутність
відповідних інформаційних повідомлень, в тому числі на офіційному сайті ради.
Наявна лише часткова інформація про стан забруднення атмосфери в м.
Ужгород, яка була оприлюднена Закарпатським центром з гідрометеології.
Зважаючи на відсутність інформування мешканців міста про стан
навколишнього середовища, моніторами прийнято рішення бал не зараховувати.
Бал не зараховано
5. Чи здійснюються на території громади інформаційно-просвітницькі
заходи з питань екології?
На жаль, інформація, яка б свідчила про проведення інформаційнопросвітницьких заходів відсутня, що змушує моніторів не зарахувати бал..
Бал не зараховано
6. Чи вирішені в населеному пункті питання збирання, транспортування,
утилізації та знешкодження відходів?
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На території міста ТОВом “АВЕ - Ужгород” здійснюється збирання та
транспортування твердих побутових відходів. Захоронення ТПВ здійснюється на
міському сміттєзвалищі у с. Барвінок Ужгородського району. Переробка сміття на
території міста не здійснюється.
Однак в місті відсутня програма поводження з твердими побутовими
відходами, в якій відображено впровадження системи роздільного збирання
побутових відходів, їхню подальшу переробку та утилізацію.
Зважаючи на відсутність напрямів із роздільного збирання та утилізації
побутових відходів, моніторами прийнято рішення бал не зараховувати.
Бал не зараховано
7. Чи місцева влада забезпечує охорону зелених насаджень?
За інформацією наданою департаментом міського господарства, Ужгородською
міською радою для забезпечення збереження зелених насаджень на території міста
проводяться роботи з заміни старих (аварійних) зелених насаджень на молоді,
адаптовані до місцевого клімату. Відділом муніципальної інспекції з благоустрою
відповідно до функціональних повноважень, систематично здійснюються перевірки за
дотриманням законодавства, правил благоустрою міста.
Однак, монітори виявили інформацію опубліковану в ЗМІ про незаконну та
безпідставну вирубку зелених насаджень в місті Ужгород.
Останнє є свідченням недостатньої уваги міської ради до контролю за
дотриманням законодавства щодо збереження зелених насаджень, що є підставою
для не зарахування балу.
Бал не зараховано
8. Чи місцева влада здійснює свої повноваження у сфері питної води та
питного водопостачання?
За інформацією наданою департаментом міського господарства, якість води на
всіх етапах водопідготовки, при подачі у мережу та розподільчій мережі
контролюється відомчою лабораторією КП “Водоканал м. Ужгород” відповідно до
діючих санітарних норм. Точки відбору води у розподільчій мережі розміщені на сайті
підприємства. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд у сфері питного
водопостачання здійснює державна санітарно-епідеміологічна служба. Якість питної
води, що подається споживачам відповідає вимогам Державних санітарних норм та
правил.
Зважаючи на здійснення заходів контролю за якістю питної води, здійснювані
комунальним підприємством, моніторами прийнято рішення про зарахування балу.
Зараховано 1 бал.
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Безпечне навколишнє середовище

Зараховано 1
бал
12%

Не зараховано 7
балів
88%
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ : БАЗОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ
НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
1. Чи орган місцевого самоврядування (далі – ОМС) затвердив дієву
програму реалізації права на охорону здоров’я?
У м. Ужгород діє програма економічного і соціального розвитку м.Ужгород на
2017 рік, затверджена рішенням ІХ сесії VІІ скликання міської ради 22.12.2016 №545.
Основними завданнями напряму «Охорона здоров’я», виконавцем яких переважно є
відповідний структурний підрозділ, визначено:
 забезпечення підготовки медичних закладів до модернізації вторинної
медичної допомоги;
 покращення надання стаціонарної медичної допомоги населенню міста
шляхом оптимізації ліжкового фонду з урахуванням медико-економічної
ефективності роботи ліжка;
 покращення матеріально-технічної бази міського пологового будинку
 здійснення систематичного аналізу основних рейтингових показників стану
здоров’я населення міста з висновками щодо їх стабілізації та покращення.
З метою зміцнення матеріально-технічної бази міського центру первинної
медико-санітарної допомоги, відділом охорони здоров’я розроблена та прийнята
сесією міської ради міська програма матеріально-технічного забезпечення міського
центру ПМСД на 2016-2020 роки, прогнозоване виділення коштів на 4 роки становить
60000,00 тис.грн.
Крім того, 23.11.2016 виконавчий комітет Ужгородської міської ради прийняв
рішення про програму зміцнення матеріально-технічної бази міського центру
первинної медико-санітарної допомоги на 2016-2020 роки . У відповідному звіті
подається інформація, яка свідчить про прогрес виконання програми..
Додаткову інформацію також можна переглянути у статті “Стан і тенденції
Ужгородської медицини обговорили на розширеній нараді”.
Як зазначається в статті міська влада виділяла суттєві кошти на поліпшення
умов у закладах. На поточні і капітальні ремонти медустанов з Програми соціальноекономічного розвитку Ужгорода минулого року спрямували понад 7,5 мільйонів
гривень. Створено міську кисневу станцію, значні ремонти зроблено в амбулаторіях
загальної практики сімейної медицини. Повністю профінансовано всі 10 міських
програм із додатковим виділенням грошей для окремих категорій хворих, почала
роботу перша в Ужгороді виїзна бригада паліативної допомоги.
Зважаючи на наявність кількох дострокових рішень щодо охорони здоров’я,
наявності інституційного механізму їх виконання та підкріплення фінансовими
ресурсами, прийнято рішення про зарахування балу.
Зараховано 1 бал
2. Чи ОМС створює умови для пропагування здорового способу життя?
Працівники відділу охорони здоров’я та міських лікувально-профілактичних
закладів активно беруть участь у просуванні здорового способу життя. Зокрема,
спільно з працівниками міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
проводяться групові заходи, спрямовані на популяризацію здорового способу життя,
профілактику шкідливих звичок та попередження ВІЛ-інфекції/СНІДу. Масові акції з
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роздачею буклетів проведено до Дня Здоров’я 7 квітня та міжнародного дня боротьби
із тютюнопалінням 31 травня, Міжнародного дня захисту дітей 1 червня.
Використовуються матеріали (плакати, буклети, та інше.), отримані в Обласному
Центрі здоров’я.
Відділ охорони здоров’я видав наказ “Про затвердження плану заходів на 2017
рік щодо реалізації у галузі охорони здоров’я Національної стратегії з оздоровчої
рухової активності в Україні на період до 2025 року (додаток 3).
Декілька заходів організовано представниками Ужгородської міської ради або
безпосередньо за їхньою участю:
 Акція до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом під назвою “Не дай СНІДу
шанс”
 У міській раді Ужгорода пройшла акція “Стоп інсульт!”. В даному заході взяли
участь мер та депутати.
 Ужгород спортивний: на площі Народній відбувся фестиваль спорту
 В Ужгороді відбудуться Міжнародні легкоатлетичні змагання “Ужгородська
десятка”
 Дитяча велогонка “Тур де-Уж”
 Турнір з городкового спорту до Дня Конституції
 Благодійний забіг де приймав участь міський голова Ужгорода
 Спортивне змагання “Ужгородська регата ”де приймав участь міський голова
Ужгорода
 Міський голова Богдан Андріїв вручив грамоти переможцям турніру
“Шкіряний м’яч”
 В Ужгороді відкрили турнір з міні-футболу серед дворових команд
 В Ужгороді пройде Європейський тиждень мобільності за підтримки міської
влади

Викладене дозволяє стверджувати, що ОМС приділяє увагу просвітництву
у питаннях здорового способу життя та проведенню заходів у цій сфері, що дає
підстави зарахувати бал.
Зараховано 1 бал
3. Чи
ОМС
проводив інформаційно-просвітницьку кампанію
профілактики захворювань?
На жаль, фінансування на визначені індикатором цілі не виділялось. Водночас,
працівники відділу охорони здоров’я брали участь як співорганізатори у здійсненні
інформування громади щодо профілактики захворювань. Щороку у малому залі
Ужгородської міської ради відбувається засідання «круглого столу» у рамках
місячника боротьби з туберкульозом, присвяченого Всесвітньому та Всеукраїнському
дню боротьби із захворюванням на туберкульоз 24 березня.
14 лютого 2017 року в м. Ужгород з метою зниження темпів поширення епідемії
ВІЛ - інфекції/СНІДу в місті, зменшення впливу негативних наслідків епідемії ВІЛ був
прийнятий міський комплексний план заходів з протидії ВІЛ – інфекції/СНІДу на 2017
рік. Крім того, у центрі соціальних служб та відповідних кабінетах дитячої клінічної
лікарні міста, підлітки та молодь можуть анонімно обстежитись на ВІЛ та інфекції, які
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передаються статевим шляхом, отримати психологічну підтримку, консультації з
питань статевих відносин.
Водночас, нижче окреслені приклади є додатковим свідченням зацікавленості
ОМС у інформуванні громади щодо профілактики захворювань..
 Слідами Карпатських читань
 В Ужгороді провели соціальну акцію до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом
 Ботулізм і його профілактика
 Медики Ужгорода з огляду на кілька випадків менінгококової інфекції
нагадують про профілактику
 У міській раді Ужгорода пройшла акція “Стоп інсульт!”
Крім того, міською радою був затверджений комплексний план профілактичних,
протиепідемічних заходів із грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій в
епідемічний сезон 2016-2017 років.
Не зважаючи на відсутність фінансування на здійснення інформаційних
кампаній із профілактики інфекційних захворювань, Ужгородська міська рада,
зокрема відділ охорони здоров’я здійснюють низку заходів, які дозволяють говорити
про системність проведеного інформування.
Зараховано 1 бал
4. Чи ОМС вживав заходи щодо забезпечення своєчасного проведення
масових профілактичних щеплень?
За інформацією отриманою від відділу охорони здоров’я Ужгородської міської
ради, кошти на закупівлю вакцин для проведення профілактичних щеплень не
виділялись. Вакцини медичні заклади отримують централізовано за рахунок
державного бюджету. У кожній сімейній амбулаторії, медичному закладі розміщені
інформаційні стенди з інформацією про календар профілактичних щеплень.
Проводяться виступи на телебаченні та розміщуються статті у місцевих газетах. Як
приклад, виступ на телебаченні (21 канал) лікаря загальної практики сімейної
медицини Мінчук О.І. на тему «Щеплюємось від поліомієліту».
Сімейний лікар Метенканич Н.С. неодноразово виступала на різних каналах
місцевого та державного телебачення з приводу важливості проведення вакцинації
поліомієліту та кіру.
Монітором для перевірки інформації щодо наявності в медичному закладі
інформаційного стенда з інформацією про календар профілактичних щеплень було
здійснено візит до сімейної амбулаторії №7 Ужгородського міського центру первинної
медико-санітарної допомоги. Зафіксовано, що в фойє знаходиться стенд з
інформацією щодо прав та обов'язків пацієнтів, прав громадян в галузі охорони
здоров'я, книга скарг та пропозицій, зразок заяви на вибір лікаря а також інформація
щодо обов'язкового щеплення дорослих тощо.
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Зі слів завідуючої амбулаторії, у закладі наявний кабінет щеплень в якому
розміщений календар профілактичних щеплень а також інформація щодо того як
підготувати дитину до щеплення. При наявності вакцини, пацієнти повідомляються
телефоном та розміщенням інформації на дошці оголошення як в амбулаторії, так і в
під’їздах району охоплення закладом..
Викладене підтверджує досягнутий прогрес у реалізації Ужгородською міською
радою принаймні двох заходів, зокрема здійснюється інформування громади щодо
щеплень, ведеться робота місцевих амбулаторій із населенням міста щодо
календаря щеплень та необхідності вакцинації.
Зараховано 1 бал
5. Чи виділяє ОМС кошти з місцевого бюджету на закупівлю соціальних
ліків для лікування інфекційних хвороб?
Кошти з місцевого бюджету на закупівлю ліків для лікування інфекційних
хвороб з метою соціального розповсюдження не виділялись, що не дає підстав
позитивно оцінити досягнення індикатора.
Бал не зараховано
6. Чи ОМС виділяє фінансування з місцевого бюджету на безоплатний та
пільговий відпуск лікарських засобів окремим групам населення, важкохворим
паціентам, хворим паціентам по окремим категоріям захворювань?
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На пільгові рецепти, згідно Постанови Кабінету Міністрів України 17.08.1998
№1303, з місцевого бюджету у 2017 році виділено 4357324,00 грн.
З метою цілеспрямованості коштів на реалізацію поставлених завдань щодо
медичного забезпечення пільгових категорій населення, з міського бюджету
продовжують фінансуватись розроблені відділом охорони здоров’я 10 міських
медичних програм. На міські медичні програми у 2017 році виділено - 3 168800,00 грн.
Спрямування коштів на програми дозволяє проводити:
 безкоштовне амбулаторне лікування та зубопротезування ветеранів та
прирівняних до них категорій (понад 600 ветеранів, в тому числі учасників
АТО) - 796176,00 грн.;
 забезпечення цукрознижуючими препаратами понад 1500 осіб хворих на
цукровий діабет та 36 дітей, а також
витратними матеріалами до
індивідуальних глюкометрів та інсулінових помп - 2 106 000,00 грн.;
 безкоштовні обстеження працівників бюджетної сфери міста (працівники
шкіл, садочків, медичних закладів), додатково у 2016 році виділено 768
400,00 грн.;
 забезпечення дороговартісними медикаментами 26 хворих, які потребують
пересадки нирки та 5 хворих - реципієнтів ниркових трансплантатів 3658857,00 грн.;
 забезпечення препаратами супроводу хворих на туберкульоз та контактних
осіб - 289000,00 грн.;
 знеболення у важкохворих онкохворих людей в термінальних стадіях
773800,00 грн.;
 попередження розвитку гострого інфаркту міокарда та його ускладнень 158276,00 грн.;
 забезпечення інвалідів ендокринологічного профілю дороговартісними
медичними препаратами - 11216,00 грн.;
Виділення фінансування та забезпечення лікарськими засобами та засобами
медичного призначення окремих пільгових категорій дозволяє зарахувати бал за
індикатором.
Зараховано 1 бал
7. Чи ОМС виділяє кошти з місцевого бюджету на забезпечення
комфортних умов перебування пацієнтів в закладах охорони здоров’я?
За інформацією відділу охорони здоров’я, у 2017 році з міського бюджету через
відділ капітального будівництва на капітальні ремонти міських лікувальнопрофілактичних закладів заплановано використати - 7 840 000,00 грн.
Станом на 01.08.2017 загальна сума фінансування в тому числі на придбання
обладнання та реконструкцію міських лікувально-профілактичних закладів 24 219 400,00 грн. На оплату комунальних послуг у 2017 році виділено кошти:
 “Вода” - 1360538,00 грн.;
 “Світло” - 5787690,00 грн.;
 “Газ” - 8488842,00 грн.
Приклади із засобів масової інформації підтверджують увагу міста до
поліпшення умов перебування у закладах охорони здоров’я.:
 Капітальний ремонт відділення в Ужгородській міській дитячій лікарні
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 У дитячій міській лікарні Ужгорода незабаром запрацює оновлене
відділення захворювань органів дихання
 В Ужгородській міській клінічній лікарні пацієнти терапевтичного відділення
лікуватимуться у європейських умовах

Окреслене вище дозволяє виокремити щонайменше два напрями
поліпшення умов перебування у закладах охорони здоров’я міста, на які
спрямовується увага міської ради – ремонти закладів та оплата вартості
комунальних послуг. Це дає підстави позитивно оцінити досягнення визначених
індикатором умов.
Зараховано 1 бал
8. Чи ОМС вживає заходів впливу щодо забезпечення права людини на
вільний вибір закладу охорони здоров’я та лікаря?
Відділ охорони здоров’я УМР повідомляє, що Мешканці м. Ужгород мають
право вибирати лікуючого лікаря. А при зверненні мешканця міста у відділ охорони
здоров’я на незадовільне обслуговування, приймається рішення про надання
пацієнту і прикріплення за ним іншого лікаря. Із схожою інформацією керівництво
відділу виступило і в ЗМ, пересвідчитись у чому можна за посиланням.
Водночас, монітори вважають цю інформацію недостатнім свідченням
системності інформування щодо права вільно обирати лікаря. Жодних інших заходів,
які б свідчили про їх зацікавленість просування цього права не прослідковується, що
змушує прийти до висновку про незарахування балу. .
Бал не зараховано..
9. Чи забезпечив ОМС доступність отримання медичних послуг для
населення?
Монітори зафіксували, що біля Ужгородської міської лікарні та поліклініки
відсутні місця для парковки людей з інвалідністю. Громадський транспорт також не
адаптований до людей з інвалідністю. На прилеглій території лікарні парковка
розрахована лише для службових осіб. У середині лікарні відсутні позитивні умови,
які б дозволили зарахувати бал за індикатором.
Бал не зараховано
10. Чи відсутні обов’язкові грошові внески (інша спонсорська допомога)
за надання лікування?
За отриманою інформацією мешканцям міста медична допомога надається на
безоплатній основі, відповідно до медикаментозного забезпечення медичного
закладу. Іногородні мешканці, які виявили бажання лікуватись стаціонарно у лікарнях
м. Ужгород, сплачують благодійні внески, або купляють медичні поліси (рішення
виконкому Ужгородської міської ради 22.02.2017 №65).

16

Місцевий індекс прав людини: м. Ужгород, УГСПЛ, 2017

Крім того, мешканці Ужгородського району та м. Чоп лікуються у стаціонарних
відділеннях
відповідно
до
укладених
між
Ужгородською
райрадою,
райдержадміністрацією, Чопською міською радою і Ужгородською міською радою
договорів (проводиться трансферт або відшкодування за лікування мешканців
вказаних районів).
Слід відзначити що виконавчий комітет Ужгородської міської ради погодив
тарифи на платні медичні послуги, що надаються Ужгородською міською поліклінікою.
Однак, у рішенні зазначається, що при встановленні тарифів дотримано
вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.96 № 1138 «Про затвердження
переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та
вищих медичних закладах освіти».
Інформацію про обов’язкові грошові внески, інші спонсорські допомоги від
громадян за надання медичних послуг монітори не виявили, що дозволило
зарахувати бал за індикатором.
Зараховано 1 бал
11. Чи ОМС забезпечив проведення дезінфекційних заходів у місцях
масового відпочинку населення?
За інформацією Ужгородської міської ради оприлюдненої на офіційному сайті,
дератизацію проводять двічі на рік – навесні та восени. Використовують зерно,
оброблене сертифікованим препаратом бромавіт або його аналогом бродівіт.
Замовником робіт є департамент міського господарства Ужгородської міської ради.
Цього року на дератизацію виділили близько 80 тисяч гривень, що вперше за багато
років відповідає заявленим розрахункам потреби, з огляду на те, наскільки
здорожчали засоби для боротьби з гризунами.
З метою захисту домашніх тварин Ужгородська міська рада проводила
завчасне інформування населення про проведення відповідних робіт.
Окреслене дає підстави позитивно оцінити досягнення визначених індикатором
умов.
Зараховано 1 бал
12. Чи ОМС передбачив заходи з надання паліативної допомоги для
жителів громади?
22 грудня 2016 року на ІХ сесії Ужгородською міською радою VII скликання
було прийнято рішення про виїзну бригаду паліативної допомоги “Хоспіс вдома”. У
складі команди, котра опікується хворими, 9 фахівців, які пройшли додаткову
підготовку щодо надання саме паліативної допомоги: лікар-терапевт, медичні сестри,
психолог, соціальний працівник, духівник, водій, диспетчер.
За наданою інформацією Ужгородською міською радою паліативні хворі
забезпечені безкоштовним знеболенням.
Вітаючи формування мультидисциплінарної команди із надання паліативної
допомоги, монітори змушені констатувати про наявність лише одного із визначених
умовами трьох заходів для зарахування балу. Як наслідок, прийнято рішення бал не
зараховувати.
Бал не зараховано
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Результати по розділу
Зараховано 8 балів
Не зараховано 4 бали

Охорона здоров’я
Не зараховано 4
бали
33%
Зараховано 8
балів
67%
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: РЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ТА НАЛЕЖНЕ
ВРЯДУВАННЯ.
НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: ПРАВО НА ПРАЦЮ
ТА СТВОРЕННЯ УМОВ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ
1. Чи діє місцева програма зайнятості населення?
Рішенням ХVII сесії міської ради VI скликання від 29 березня 2013 року №831
затверджено програму зайнятості населення м. Ужгорода на період до 2017 року.
Дана програма виконується постійно відповідно до затвердженого плану заходів.
Основним виконавцем та розпорядником коштів за програмою є Управління
праці та соціального захисту населення УМР. Метою програми є регулювання ринку
праці для забезпечення зайнятості населення та соціального захисту від безробіття.
Серед амбіційних завдань програми реальними виглядають лише заходи спрямовані
на соціальний захист безробітних громадян, проведення навчання, тоді як завдання із
стимулювання збільшення виробництва не є особливо релевантними, зважаючи на
повноваження виконавців програми. Програмою визначено очікувані результати,
завдання, напрямки та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості
населення включно до 2017 року, джерела фінансування, термін виконання тощо.
Наявність формально визначеного довгострокового рішення у сфері зайнятості
дозволяє зарахувати бал.
Зараховано 1 бал
2. Чи належним чином організоване проведення оплачуваних
громадських та тимчасових робіт?
Для забезпечення тимчасової зайнятості безробітних у 2017 році були
прийняті відповідні рішення виконавчого комітету про організацію громадських робіт
від 27.12.2016 року № 454 із змінами від 27.06.2017 року №195.
Серед організацій-бенефіціаріїв громадських робіт визначено:
 медико-соціальний реабілітаційний центр “Дорога життя”;
 центральну міську клінічну лікарню;
 управління праці та соціального захисту населення;
 КП “Житловий ремонтно-експлуатаційний район № 8”;
 КП “Парк культури та відпочинку “Боздоський”;
 КП “Парк культури та відпочинку “Під замком”.
На засіданні виконкому було погоджено й види громадських робіт, які мають
суспільно-корисну спрямованість, відповідають потребам міста, а саме:
 благоустрій та озеленення територій населених пунктів, об’єктів соціальної
сфери, зон відпочинку, придорожніх смуг;
 інформування населення про порядок отримання житлових субсидій та
робота з документацією;
 догляд за дітьми та повнолітніми особами у закладах соціальної сфери.
Також рішенням №591 XI сесії Ужгородської міської ради VII скликання від
28.02.2017 року доповнено Програму зайнятості населення м. Ужгорода на період до
2017 року розрахунком потреби коштів для організації та проведення громадських
робіт протягом 2017 року.
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Зважаючи на широке залучення організацій та підприємств міста до
використання можливостей оплачуваних громадських робіт, а також їх спрямування
на потрібні громаді заходи, зокрема із надання соціальних послуг населенню,
моніторами прийнято рішення зарахувати бал.
Зараховано 1 бал
3. Чи діє місцева програма підтримки підприємницької діяльності?
Виконавчий комітет Ужгородської міської ради своїм рішенням від 25.01.2017
року №17 погодив програму підтримки та партнерства між Ужгородською міською
радою та суб’єктами малого і середнього бізнесу на 2017-2018 роки з подальшим
внесенням на розгляд сесії міської ради, яка рішенням від 28.02.2017 року № 589
затвердила програму підтримки та партнерства між Ужгородською міською радою та
суб’єктами малого і середнього бізнесу на 2017-2018 роки.
Програма передбачає компенсацію відсотків по кредитах для ужгородських
суб'єктів підприємницької діяльності. Загальна сума фінансування програми – 2 млн
гривень.
Головною метою Програми є створення сприятливих умов для інтенсивного
розвитку малого та середнього підприємництва в місті та підвищення його
потенціалу, усунення, в межах компетенції органу місцевого самоврядування,
перешкод, що стримують подальший його розвиток, вирішення питання зайнятості,
легалізації робочих місць, максимально можливе залучення до підприємницької
діяльності соціально незахищених категорій населення, створення умов для
формування заможного середнього класу.
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.
Зважаючи на реалістичність напрямів програм підтримки підприємництва,
зокрема шляхом заохочення кредитування, монітори прийняли рішення зарахувати
бал.
Зараховано 1 бал
4. Чи сприяє ОМС зайнятості населення через інформування?
Працівники виконавчого комітету Ужгородської міської ради постійно беруть
участь в інформаційних семінарах, лекціях засіданнях круглих столів, “Ярмарках
вакансій” та інших спеціалізованих заходах спільно з міським центром зайнятості.
Деякі висвітлення з мережі Інтернет:
 “Ярмарок кар’єри – “Будуй кар’єру в Україні!” – інформаційно-просвітницький
захід для молоді
 Ужгородцям на вулиці розповідали, як знайти роботу, здобути новий фах і
почати власну справу
 Оголошення конкурсів на заміщення вакантних посад регулярно
оприлюднюються на сайті Ужгородської міської ради.
Заходи співпраці із місцевим центром зайнятості, завдяки яким вдається
інформувати шукачів роботи про наявні вакансії в ОМС можуть бути свідченням
проведення роботи із інформування, що дозволяє прийняти рішення про зарахування
балу.
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Зараховано 1 бал
5.Чи є можливість отримання адміністративних послуг фізичними
особами – підприємцями через центри надання адміністративних послуг?
На головній сторінці сайту Ужгородської міської ради розміщено рубрику
“ЦНАП”. В даній рубриці – інформація щодо місця розташування Центру, графік
роботи, номера телефонів та перелік послуг які надаються.
На сайті наявна інформація про наступні послуги:
 надання паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження
підприємницької діяльності;
 державна реєстрація фізичної особи підприємцем;
 державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу підприємця, що
міститься в Єдиному державному реєстрі;
 державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної
особи.
Зважаючи на можливість підприємцям отримати через Центр надання
адміністративних послуг чотири послуги, що є мінімальною вимогою індикатора,
моніторами прийнято рішення про зарахування балу.
Зараховано 1 бал
6. Чи ставки місцевих податків та зборів для місцевого бізнесу
встановлені з механізмом стимулювання?
Ставки місцевих податків та зборів встановлені рішенням ХХVІІ сесії міської
ради VІ скликання 09.07.2015 р № 1747 “Про справляння в м. Ужгород місцевих
податків і зборів”. Згідно із рішенням, введено фіксовану ставку єдиного податку на
календарний місяць у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на початок податкового (звітного) року: для першої групи
платників єдиного податку – 10 відсотків, оподаткування другої групи платників
податку по видам діяльності від 10 до 20 відсотків.
Що стосується туристичного збору, то відповідно до рішення від 09.07.2015 р.
№ 1747 ставки збору встановлюються у таких розмірах до бази справляння збору: а)
для осіб, які отримують послуги з тимчасового проживання (ночівлі) в готелях - 1
відсоток до вартості усього періоду проживання (ночівлі), за вирахуванням податку на
додану вартість; б) для осіб, які отримують послуги з тимчасового проживання
(ночівлі) у кемпінгах, мотелях, та інших закладах готельного типу, санаторнокурортних закладах, гуртожитках для приїжджих, будинках (квартирах), що належать
фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму –
0,5 відсотка до вартості усього періоду проживання (ночівлі), за вирахуванням
податку на додану вартість.
Із певними застереженнями можна вважати, що податку для певних видів
діяльності підприємців ІІ групи оподаткування та надавачів туристичних послуг є
заохочувальними, що дозволяє позитивно оцінити досягнення визначених
індикатором умов.
Зараховано 1 бал
7. Чи дбає ОМС про дотримання умов праці на підприємствах, установах
та організаціях?
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За розпорядженням міського голови від 16.02.2017 року № 54 створено робочу
групу з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. Основні
завдання - координація дій підприємств, установ, організацій усіх форм власності, а
також фізичних осіб, які використовують найману працю щодо виплати заробітної
плати не нижче мінімального рівня та легалізації трудових відносин.
Робоча група має право лише отримати інформацію від підприємств про
укладенні трудові договори. Право перевірки дотримання законодавства про працю в
частині виплати заробітної плати не нижче мінімальної, робочій групі не надано.

Зважаючи на обмеженні повноваження та права створеної робочої групи,
умов для зарахування балу є недостатньо.
Рекомендувати налагодити координацію із підрозділами Державної служби з
питань праці щодо введення посад інспекторів з питань праці із правом перевірки
дотримання законодавства про працю.
Бал не зараховано.
8.Чи створені ОМС умови для трудового навчання молоді, її професійної
орієнтації?
Працівники виконавчого комітету Ужгородської міської ради беруть участь у
засіданнях круглого столу та семінарах з питань профорієнтації молоді.
Спеціалістами
міського
центру зайнятості поточного року проводились
профорієнтаційні уроки у загальноосвітніх навчальних закладах, професіографічні
екскурсії, презентація професій та семінари “Особливості зайнятості молоді”. В 11
загальноосвітніх навчальних закладах міста Ужгорода розміщено молодіжний
профорієнтаційний термінал.
В міському центрі зайнятості проводиться профорієнтаційне тестування.
Професійне навчання проводиться відповідно до потреб ринку праці міста та
на замовлення роботодавців. Найбільш ефективними новими формами навчання є:
стажування безпосередньо на робочому місці підприємства, установи, організації;
індивідуальна форма навчання; курси цільового призначення.
З метою привернення уваги та поширення поінформованості громадськості,
засобів масової інформації щодо стабілізації у сфері зайнятості, а також з метою
стимулювання населення до активної поведінки на ринку праці, надання юридичної
допомоги, переваги легального працевлаштування, - спеціалісти центру зайнятості
спільно з управлінням у справах культури, спорту, сім’ї та молоді Ужгородської міської
ради та управлінням державної служби в Закарпатській області постійно проводять
виїзні акції мобільного центру зайнятості.
Також спільно з Ужгородською міською радою було проведено “Ярмарок
кар’єри”.

Зважаючи на широке залучення фахівців ОМС до діяльності центрів
зайнятості, в тому числі у навчальних закладах та реалізацію чотирьох напрямів
професійної орієнтації, моніторами прийнято рішення зарахувати бал за
індикатором.
Зараховано 1 бал
9. Чи фінансує ОМС здобуття професійно-технічної освіти мешканців
громади?
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20 січня 2016 року на другому пленарному засіданні сесії Ужгородської міської
ради 7 скликання, де вносилися зміни до бюджету міста, депутати проголосували за
виділення на І квартал понад 6,5 мільйонів гривень на фінансування трьох
ужгородських закладів професійно-технічної освіти, що може свідчити на користь
зарахування балу.
Зараховано 1 бал
10. Чи надається ОМС допомога випускникам професійно-технічних
навчальних закладів у працевлаштуванні?
За повідомленням директора Ужгородського міського центру зайнятості,
працевлаштовано трьох осіб які впродовж року з дня закінчення навчальних закладів
зареєструвались в службі зайнятості. Водночас відсутня інформація щодо участі
ОМС у сприянні зайнятості випускників закладів професійної освіти, що не дозволяє
моніторам зарахувати бал за індикатором..
Бал не зараховано
11. Чи визначаються потреби та формується замовлення на кадри для
освітніх і лікувальних закладів, закладів фізичної культури і спорту?
З метою працевлаштування випускників вищих навчальних закладів 2017 року
начальником управління освіти Ужгородської міської ради була надана інформація в
департамент освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації про
наявність вакантних посад у навчальних закладах міста. Формально, освітні заклади
подають звітність за формою №3-ПН в міський центр зайнятості про вакантні посади
в їхньому закладі.
Управлінням освіти Ужгородської міської ради надана інформація від
11.08.2017 № 195\01-14 відділу управління економіки та стратегічного планування
щодо формування державного замовлення на підготовку фахівців, науково
педагогічних та робітничих кадрів.
Останнє, очевидно, може слугувати єдиним доказом, що хоча б умовно можна
вважати прийнятним для зарахування балу.
Зараховано 1 бал
12.Чи дотримуються нормативи робочих місць для працевлаштування
осіб з інвалідністю?
Загальна кількість працівників Ужгородської міської ради складає - 300 осіб, з
них осіб з інвалідністю – 16. Інформація щодо комунальних підприємств наведена в
таблиці.
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Структура

Загальна кількість
працівників

Особи з інвалідністю

Ужгородська міська рада

300

16

КП “Комунальне шляховоексплуатаційне підприємство”
Ужгородської міської ради

78

3

КП “Водоканал м. Ужгород”

470

27

КП “Ужгородський ККП”

30

3

Показники підтверджують інформацію про те що в 3-х із 4-х випадків в цих
установах кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю перевищує 4 %, що є
достатньою умовою для зарахування балу.
Зараховано 1 бал
Результати по розділу
Зараховано 10 балів
Не зараховано 2 бал

Право на працю
Не зараховано 2 бал
17%

Зараховано 10
балів
83%

24

Місцевий індекс прав людини: м. Ужгород, УГСПЛ, 2017

РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: РЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ТА НАЛЕЖНЕ
ВРЯДУВАННЯ.
НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: ДОБРЕ ВРЯДУВАННЯ
1. Чи орган місцевого самоврядування (далі – ОМС) затвердив дієвий
стратегічний документ розвитку громади та здійснює моніторинг його реалізації
спільно з представниками громадськості?
У місті Ужгород дієвий стратегічний документ не затверджувався, що не
дозволяє зарахувати бал за індикатором. Водночас, наявні тривалі результати
напрацювання такого довгострокового рішення, які можна переглянути за
посиланням.
Певного оптимізму додає запрошення міської ради долучитися до розробки
«Стратегії інтегрованого розвитку міста Ужгород та Ужгородської громади до 2025
року» для формування основних пріоритетних напрямків розвитку міста.
Бал не зараховано
2. Чи забезпечується вільний доступ населення до засідань колегіальних
органів ОМС та можливість здійснювати їх відеофіксацію?
23 грудня 2016 року Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області
визнав нечинними ряд положень правових актів Ужгородської міської ради, які грубо
порушують свободу мирних зібрань та свободу вираження поглядів, право на мирне
володіння майном, право на доступ до публічної інформації та гарантії участі у
місцевому самоврядуванні. Деякі з цих положень суд визнав дискримінаційними, а
також прийнятими поза межами повноважень, встановлених законом для органу
місцевого самоврядування.
Позивач зазначив, що затвердивши норму пункту 3.1. Регламенту, Ужгородська
міська рада порушила право позивача на участь у місцевому самоврядуванні,
зокрема порушено право кожного без будь-яких дискримінаційних ознак бути
присутнім на сесіях ради, передбаченого частиною сімнадцятою статті 46 Закону
України “Про місцеве самоврядування”.
23 грудня 2016 року Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області
після тривалих судових дебатів визнав нечинними усі положення Регламенту міської
ради, які оскаржувались громадянами.
Наявність обмежень участі у засіданні колегіальних органів, передбачених
регламентом Ужгородської міської ради є підставою для не зарахування балу.
Бал не зараховано
3. Чи залучає ОМС
громадськість (громадські об‘єднання) до
формування місцевої політики?
Розпорядник інформації Ужгородської міської ради не надав докази та
інформацію про залучення ОМС представників громадськості (громадських об’єднань
чи інших організацій) до формування місцевої політики. Відсутність інформації, яка б
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свідчила про залучення громадськості до формування місцевої політики, не дозволяє
зарахувати бал.
Бал не зараховано
4. Наскільки широко ОМС передбачає практикування демократії участі у
вирішенні справ місцевого значення?
Статутом територіальної громади передбачено такі форми участі: загальні
обговорення, громадські слухання, внесення місцевих ініціатив, електронні петиції,
що є достатньою умовою для зарахування балу.
Зараховано 1 бал
5. Чи систематично проводяться ОМС відкриті, загальні зустрічі з
населенням?
Розпорядник інформації Ужгородської міської ради не надав докази та
інформацію про
проведення відкритих, загальних зустрічей з населенням
(громадських слухань, загальних зборів, громадських обговорень) за останній
календарний рік перед моніторингом, що не дозволяє стверджувати про наявність
відповідної практики та, як наслідок змушує бал не зарахувати.
Бал не зараховано
6. Чи враховує ОМС пропозиції громадськості в своїх рішеннях?
За інформацією керуючого справами виконкому, Ужгородська міська рада
враховує пропозиції громадськості в своїх рішеннях. Ознайомитись із інформацією
можна на її офіційному сайті за наступним посиланням. Однак, дослідивши
документи, монітори не виявили доказів прийняття ОМС пропозицій громадськості.
Останнє є підставою для прийняття рішення про не зарахування балу.
Бал не зараховано
7. Чи забезпечив ОМС умови для подання електронної петиції?
Ужгородська міська рада
забезпечила
умови
для
подання електронної петиції.
Відповідна
рубрика
є
на
офіційному сайті Ужгородської
міської ради.
Однак, в цій рубриці не
оприлюднений
Порядок
розгляду електронних петицій
відповідно до положення про
порядок розгляду електронних
петицій,
адресованих
Ужгородській міській раді.
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Подати петицію може тільки авторизований користувач. Для цього необхідно
відвідати «електронний кабінет Ужгородця».
Для реєстрації необхідно погодитись з умовами користування. Однак, монітори
виявили, що технічні можливості ознайомитись з такими умовами відсутні – «кнопка»
не працює. Зателефонувавши за номером технічної підтримки – ГО «ВГОЛОС»,
монітори з’ясували, що організацією вже така підтримка не здійснюється.

Із певними застереженнями, порядок розгляду петицій додатково не
оприлюднено у рубриці подання петицій та наявності певних технічних проблем,
монітори все ж вважають, що умови для зарахування балу виконано.
Зараховано 1 бал

8. Чи залучає ОМС населення до процесу управління місцевим бюджетом
та чи інформує про його виконання?
Ужгородська міська рада залучає населення до процесу управління місцевим
бюджетом та інформує про його виконання на офіційному сайті міської ради.
Ужгородською міською радою реалізовано механізм - Громадський бюджет, за
допомогою якого члени територіальної громади можуть пропонувати і обирати, на що
саме витрачати частину коштів міського бюджету.
Окреслене свідчить, що двох необхідних умов для зарахування балу
дотримано.
Зараховано 1 бал
9. Чи
населення?

забезпечив

ОМС

доступність

адміністративних

послуг

для

Для моніторингу даного питання був
застосований метод експерименту під назвою
«Адміністративні послуги», згідно із умовами
якого зарахування балу могло відбутись у разі
врахування семи критеріїв.
Монітори
перевірили
розміщення
інформації
про
Центр
надання
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адміністративних послуг. Інформація про ЦНАП доступна для населення через вебсайт Ужгородської міської ради. Додаткове інформування здійснювалось через ЗМІ та
газету «Ужгород». ЦНАП працює за таким графіком, без перерви на обід: понеділок,
вівторок, четвер – від 8:00 до 17:00; середа – від 9:00 до 20:00; п’ятниця, субота – від
8:00 до 15:00. Графік роботи для отримувачів послуг є зручним та складає 52 години
на тиждень.
Ужгородський ЦНАП тимчасово розміщується за
іншою адресою, однак дане місце так само зручне для
відвідувачів та розташоване в центральній частині міста.
ЦНАП знаходиться за 5 хвилин від зупинки громадського
транспорту та за 3 хвилини від можливого місця оплати
адміністративного збору.
Деякі адміністративні послуги користувачам
можна отримати онлайн через «електронний кабінет
Ужгородця» на сайті Ужгородської міської ради.
На приміщені ЦНАП розміщена відповідна вивіска
та графік роботи. До ЦНАП наявні під’їзні шляхи, однак
місць для паркування не завжди достатньо. ЦНАП не
має перешкод для доступу до приміщення для всіх груп
населення, зокрема і для людей з інвалідністю. Однак,
ЦНАП не має можливість надати послуги виїзду
адміністратора за місцем проживання у разі отримання
послуги маломобільною особою.
За наслідками проведеного експерименту, моніторами визначено вісім умов
для зарахування балу.
Зараховано 1 бал
10. Чи забезпечив ОМС якісне надання адміністративних послуг
населенню?
Для моніторингу даного питання був застосований метод експерименту під
назвою «Адміністративні послуги», який передбачав підтвердження щонайменше
семи критеріїв для зарахування балу.
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На етапі підготовки та безпосередньо під час відвідування ЦНАП, монітор
зафіксував:
 наявність електронної черги;
 наявність на стендах зразків документів для отримання адміністративних
послуг;
 на веб-сайті Ужгородської міської ради розміщенні бланки заяв та інші
документи;
 наявні безкоштовні бланки в ЦНАП;
 наявний стаціонарний комп’ютер для відвідувачів ЦНАП;
 час очікування монітором в електронній черзі склав дві хвилини;
 персонал допомагав користувачам послуг ЦНАП;
 черга в ЦНАП ведеться виключно за допомогою електронної реєстрації;
 персонал ЦНАП ввічливий;
 в ЦНАП наявні скриньки для фіксації емоційного настрою користувачів
послуг;
 в ЦНАП наявна книга скарг та пропозицій.
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До недоліків слід віднести відсутність можливої попередньої реєстрації.

За результатами експерименту, монітори довели наявність більш ніж
достатньої кількості умов для зарахування балу, що дозволило позитивно оцінити
якість надання послуг Ужгородським ЦНАП.
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?
Для моніторингу даного питання був застосований метод експерименту під
назвою «Адміністративні послуги». Експеримент мав підтвердити не менше, ніж три
критерії для зарахування балу. На час проведення дослідження, ЦНАП перебував у
тимчасовому приміщенні, що прямо впливає на відповідність певним умовам
комфортності надання послуг.
Під час відвідування ЦНАП, монітор зафіксував:
 температура в приміщені є комфортною, заклад має доступ до чистого
повітря, деякі вікна відчинені;
 відсутність “дитячого куточка”;
 достатню кількість стільців на момент перебування монітора в приміщенні,
однак, стільці мали не привабливий вигляд;
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 відсутній вільний доступ до туалетної кімнати.
 зона очікування є просторою.
Не зважаючи на низку недоліків, що впливають на комфортне перебування у
ЦНАП, все ж трьох умов для зарахування балу дотримано.
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?
Керуючий справами виконкому Ужгородської міської ради проінформував що за
останній рік в територіальної громади Ужгорода власність не вилучалась.
Зараховано 1 бал
13. Чи коригується кількісний склад підрозділів ОМС залежно від потреб
отримувачів послуг?
Керуючий справами виконкому Ужгородської міської ради у відповідь на
інформаційний запит повідомив, що кількісний склад підрозділів Ужгородської міської
ради коригується відповідно до чинного законодавства України, бюджету міста.
Доказів цьому монітори не отримали та не знайшли. Останнє, не дає підстав
стверджувати, що коригування кількісного складу персоналу ОМС здійснюється з
урахуванням потреб громади, що не дозволяє зарахувати бал.
Бал не зараховано

Підходи до якісного публічного управління

Не зараховано 6 балів
46%

Зараховано 7
балів…
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: РЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ТА НАЛЕЖНЕ
ВРЯДУВАННЯ.
НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: ПРАВО НА ІНФОРМАЦІЮ
1.Чи можуть мешканці громади дізнатися контактну інформацію ОМС за
допомогою мережі Інтернет?
На сайті Ужгородської міської ради наявна контактна інформація – фактична
адреса органу, контактний номер телефону, контактна електронна адреса.
Також на сайті розміщена інформація про міського голову та здійснюваний ним
прийом громадян. Окреслене свідчить, що розміщеної на сайті інформації є
достатньо для зарахування балу.
Зараховано 1 бал
2. Чи забезпечена органом місцевого самоврядування можливість
отримати доступ до публічної інформації?
Монітори протягом дослідження надіслали інформаційний запит, однак
відповідь не була надіслана у встановлені Законом України «Про доступ до публічної
інформації» строки, що не дозволяє зарахувати бал.

Бал не зараховано
3. Чи забезпечує ОМС право громадян на звернення?
При розгляді даного питання враховувалось надіслане звернення ГО
«Закарпатська громада» від 08 грудня 2016 року щодо результатів моніторингу
тематичного напрямку “Захист прав мобілізованих, військових і членів їх сімей”.
Відповідь виконавчого комітету Ужгородської міської ради
була датована
05 січня 2017 року. Звернення було розглянуто у встановлені Законом України «Про
звернення громадян» строки, що дозволяє зарахувати бал за індикатором.

32

Місцевий індекс прав людини: м. Ужгород, УГСПЛ, 2017

Зараховано 1 бал
4. Чи ефективно використовується ОМС інформаційний стенд як джерело
комунікації з громадою?
За допомогою спостереження, монітори зафіксували на інформаційному
стенді, що розташований в приміщені Ужгородської міської ради біля кабінету відділу
роботи із зверненнями громадян інформацію про:
 телефони довіри Генеральної прокуратури України, прокуратури
Закарпатської області, прокуратури міста Ужгород;
 безоплатну правову допомогу;
 контактну інформацію Ужгородської міської ради та деяких її структурних
підрозділів;
 урядову «гарячу лінію» - 1545;
 «гарячу лінію» для підприємців;
 графік прийому громадської приймальні з надання безоплатної первинної
правової допомоги при Ужгородській міській раді;
 зразки заяви, клопотання, скарги, пропозиції.

Неподалік стенда розміщена інформація про графік особистого прийому
громадян керівництвом Ужгородської міської ради та виконкому.
Однак монітори не знайшли інформації про:
 графіки засідання комісій міської ради;
 актуальні
поточні
інформаційні
повідомлення
органу
місцевого
самоврядування;
 проекти нормативно-правових актів, що винесені на публічне обговорення.
Інформаційний стенд знаходиться у відкритому доступі в робочий час, однак
після завершення робочого дня міської ради, інформація для перегляду не доступна.
Текст усіх оголошень виглядає не зручним для читання по відношенню до висоти
особи, що використовує спеціальний засіб пересування.
На жаль, недотримання окреслених вище умов є підставою для не зарахування
балу.
Бал не зараховано
5. Чи захищаються персональні дані осіб працівниками ОМС?
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Монітори, надіславши інформаційний запит в Ужгородську міську раду,
отримали відповідь, у якій вмотивовано відмову надати інформацію про іншу особу.
Це свідчить, що працівниками ОМС захищаються персональні дані, що дозволяє
зарахувати бал.
Зараховано 1 бал
6. Чи інформується населення про майбутні рішення ОМС?
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Здійснивши аналіз, на основі дослідження способів оприлюднення двох
останніх ухвалених актів місцевої ради, монітори виявили, що проекти не були
опубліковані за 20 календарних днів як це передбачає законодавство. Останнє не
дозволяє зарахувати бал за індикатором.
Бал не зараховано
7. Чи може виборець контролювати голосування свого депутата?
Дані щодо поіменного голосування депутатів Ужгородської міської ради
розміщуються на офіційному сайті в рубриці “Нормативні акти”, “Протоколи сесій”.
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Останні рішення, які підпали під моніторинговий період та були опубліковані на
сайті Ужгородської міської ради (XIV сесія VІI скликання від 25.07.2017), можна
переглянути за посиланням.
Результати поіменного голосування зазначені в протоколі другого пленарного
засідання чергової ХІV сесії міської ради VІІ скликання, які підпали під моніторинг
можна переглянути за посиланням.
Отримана інформація моніторів свідчить, що процедура пошуку вимагає не
більше 2 переходів з головної сторінки сайту. Окреслене дозволяє зарахувати бал за
індикатором.
Зараховано 1 бал
8. Чи можуть мешканці громади дізнатися інформацію про поточні
питання розгляду ради з метою участі у їх вирішенні?
На сайті Ужгородської міської ради інформація про майбутні сесії,
розміщується в рубриці “Анонси” на головній сторінці.
В даній рубриці 06.09.2017 року повідомлено, що майбутня Сесія Ужгородської
міської ради відбудеться 12.09.2017 року.
Про попередню сесію, яка відбувалась 25.07.2017 року розміщено інформацію
20.07.2017 року.
Розміщення інформації щодо двох останніх сесій менше, ніж за сім днів до її
проведення, не дозволяє моніторам зарахувати бал.
Бал не зараховано
9. Чи оприлюднена в доступний спосіб інформація про прийом виборців
депутатами місцевої ради?
Ужгородська міська рада оприлюднила інформацію про прийом виборців
депутатами Ужгородської міської ради VІІ скликання. Дана інформація розміщена на
офіційному сайті в рубриці “Міська влада”, “Депутати міської ради”, “Графік прийому
виборців депутатами”.
Один спосіб оприлюднення інформації про зустрічі депутатів із виборцями
дозволяє моніторам прийняти рішення про зарахування балу.
Зараховано 1 бал
10. Чи забезпечена ОМС можливість громади отримати доступ до системи
обліку публічної інформації?
На головній сторінці сайту Ужгородської міської ради розміщено рубрику
“Нормативні акти”. В даній рубриці наявні такі підрозділи:
1. бюджет міста;
2. розпорядження міського голови;
3. регуляторні акти;
4. протоколи сесій;
5. рішення;
6. проекти;
7. плани виконкому;
8. місцеві податки та збори;
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9. закупівлі.
Отже, цей розділ містить інформацію про документи, які приймаються органом
місцевого самоврядування та перебувають у відкритому доступі.
Також на головній сторінці сайту Ужгородської міської ради розміщено
рубрику “Публічна інформація”, де зазначено:
- вимоги до запиту на отримання публічної інформації;
- порядок оскарження рішень розпорядника інформації або його бездіяльності;
- типова форма запиту на отримання публічної інформації;
- положення про порядок забезпечення доступу до публічної інформації в
Ужгородській міській раді та її виконавчих органах;
- рішення про порядок забезпечення доступу до публічної інформації;
- звіти на запити про інформацію.
Зараховано 1 бал
11. Чи інформується громада про закупівлі, здійснювані ОМС?
При особистому спілкуванні моніторів із заступником міського голови Ужгорода
Олександром Білаком отримана інформація, що всі закупівлі проводяться через
систему публічних закупівель “Prozorro”. На головній сторінці сайту Ужгородської
міської ради розміщено рубрику “Система Prozorro”. За посиланням відвідувач сайту
може перейти на електронний майданчик “Держзакупівлі.Онлайн”, що входить до
системи публічних закупівель «ProZorro», ,де можна ознайомитися з усіма публічними
державними закупівлями.
Відсутність інформації про здійснювані ОМС закупівлі на офіційному його сайті
та відсиланням до державної системи закупівлі, що ускладнює пошук користувачам,
не дозволяє зарахувати бал за індикатором.
Бал не зараховано.
12. Чи інформується громада про можливість оренди комунального
майна?
Інформація щодо переліку об’єктів комунального майна, розміщена на головній
сторінці офіційного сайту Ужгородської міської ради в рубриці “Комунальне майно”.
Після переходу, можна відкрити документ в якому зазначено перелік об’єктів
нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Ужгород, де
розписано яке саме комунальне майно знаходиться в оренді, а яке ні. Є можливість
переглянути і стан комунального майна.
Зараховано 1 бал
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Зараховано 7 балів
Не зараховано 5 бали

Результати по розділу
7
5

Право на інформацію

Не зараховано 5 бали
42%

Зараховано 7
балів
58%
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
Процес моніторингу пройшов досить злагоджено. Керівництво Ужгородської
міської ради вже під час першого візиту (09 серпня) пішло на співпрацю. Заступник
міського голови Олександр Білак одразу зкомунікував моніторингову групу з
розпорядниками інформації та відповідними відділами органу місцевого
самоврядування. Звичайно, у процесі моніторингу виникали і окремі казуси, не всі
працівники розуміли ціль моніторингу, дехто не зважав чи був навіть байдужий до
процесу що відбувався. Однак більшість працівників міської ради підійшли до
проведення оцінки відповідально та з розумінням важливості наслідків.
28 вересня в малій залі Ужгородської міської ради, за участю працівників
Ужгородської міської ради та експертів Української Гельсінської спілки з прав людини,
відбулась презентація попередніх результатів та напрацювань моніторингу “Місцевий
індекс прав людини”. Під час презентації були озвучені сильні та слабкі сторони
органу місцевого самоврядування.
Ключові позитивні враження від моніторингу в місті Ужгород
1. Бажання окремих працівників місцевого самоврядування змінювати ситуацію
на краще.
2. За спостереженням моніторів, Ужгород, будучи транскордонним містом, має
можливість втілювати деякі інноваційні технології. Прикладом є встановлений
інноваційний-інформаційний стенд на Поштовій площі міста. За допомогою
стенду містяни та туристи можуть не тільки дізнатися корисну інформацію про
місто, а й відправити інформаційний запит, заяву, - реалізувати право на
доступ до інформації просто на вулиці.
3. Центр надання адміністративних послуг – структура яка одна з перших
зреагувала на виявлені під час моніторингу недоліки. Керівництво
Ужгородського ЦНАП відразу після візиту моніторів покращило якість надання
послуг, обладнавши приміщення додатковими стільцями, помістивши книгу
відгуків на доступне для відвідувачів місце.
4. Моніторинг не очікувано показав сильні сторони дотримання стандартів права
на працю та системні проблеми екологічних прав. Відвертість посадовців, в
цьому випадку, діятиме на користь як владі, так і громадськості.
5. Моніторинг дозволив зрозуміти сильні та слабкі сторони міста, влади, громади.
Монітори та партнерські організації отримали інформацію про кращі практики
дотримання прав людини в місті, зрозуміли недоліки, порушення прав. Завдяки
цьому моніторингу, розуміючи слабкі сторони, маючи зафіксовані порушення,
влада та громадськість можуть чітко, сфокусовано спроектувати свою увагу та
ресурси на вирішення цих питань.
Головні позиції, що потребують доопрацювання.
1. Виявлено суттєву розбіжність у поставлених завданнях, запланованих
основних заходах та бюджетом комплексної програми профілактики та протидії
злочинності в місті Ужгород на 2017 – 2020 роки.
2. Катастрофічна ситуація в сфері безпечного навколишнього середовища. В
результаті моніторингу рекомендовано:
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 Ужгородській міській раді на офіційному сайті розміщувати, принаймні, один
раз за останній календарний рік комплексну інформацію про стан
навколишнього природного середовища в населеному пункті;
 розглянути можливість створення на офіційному сайті Ужгородської міської
ради підрозділу із періодичним інформуванням про стан навколишнього
середовища. При інформуванні використовувати інформацію Закарпатського
центру гідрометереології, інших підрозділів, що здійснюють контроль у
природоохоронній сфері.
3. Досліджуючи індикатори розділу охорони здоров’я монітори зафіксували, що
біля Ужгородської міської лікарні та поліклініки відсутні місця для паркування
людей з інвалідністю. Громадський транспорт також не адаптований до людей
з інвалідністю. На прилеглій території лікарні парковка розрахована тільки для
службових осіб.
4. Досліджуючи добре врядування зокрема підходи до якісного публічного
управління монітори виявили:
- відсутність стратегії розвитку міста;
- порушення щодо вільного доступу населення до засідань колегіальних органів;
- відсутність дій міської ради по прийняттю пропозицій від громадськості для
прийняття рішень владою;
- проблеми при поданні електронної петиції під час реєстрації в електронному
кабінеті. Відповідно, Ужгородській міській раді рекомендовано оприлюднити в
рубриці “електронні петиції” порядок розгляду петицій та виправити технічні
помилки в «електронному кабінеті Ужгородця».
5. Попри злагодженість роботи ЦНАП, моніторами було зафіксовано відсутність
можливої попередньої реєстрації.
6. Ужгородська міська рада не забезпечила в повній мірі можливість особи
отримати доступ до публічної інформації.
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МІСЦЕВИЙ ІНДЕКС ПРАВ ЛЮДИНИ
М. УЖГОРОД
Зведені результати моніторингу

ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ МОНІТОРИНГУ ЗА
НАПРЯМАМИ
ПРАВО НА ІНФОРМАЦІЮ

58%

ЯКІСНЕ ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

54%

ПРАВО НА ПРАЦЮ

83%

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

67%

БЕЗПЕЧНЕ НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

12%

ФІЗИЧНА БЕЗПЕКА

43%
0%
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ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА

Не зараховано 28 бали
44%
Зараховано 36 балів
56%

Основні рекомендації
1. Посилити інформування про стан екології на сайті міста.
2. Відпрацювати технології функціонування електронних петицій та
виправити технічні помилки в електронному кабінеті ужгородця.
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