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ЧОМУ МИ ВЗЯЛИСЯ

ЗА МІСЦЕВИЙ ІНДЕКС ПРАВ ЛЮДИНИ?
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ПРАВА ЛЮДИНИ
І МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

МС має обмежені ресурс
и,
щоб думати про права
МС не впливає на органи
правопорядку, суди,
а права, що залежать ві
д них не такі важ ливі
Права людини –
взагалі не сфера ОМС

СТЕРЕОТИПИ

Децентралізація перетв
орює МС
на органи із мож ливост
ями
Нові мож ливості =
нова реальність
МС знає місцеві очік уван
ня
і гнучке у виборі пріори
тетів
НАСТАВ ЧАС ЗГАД АТИ СТ.
3
КОНСТИТУЦІЇ І ОРГАНАМ МС

НОВА РЕА ЛЬНІСТЬ
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НА ЧОМУ СФОКУСУЄТЬСЯ
ТРАДИЦІЙНИЙ ОМС
З НОВИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ?
● Більше асфальту і бруківки?
● Більше ремонтів фасадів?
● Більше парадів і фестивалів?
● Більше чиновників і зарплат?

ЧИ ЦЕ ТЕ, ЩО МИ ХОЧЕМО?
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Особливі виклики постають перед місцевою
владою і мешканцями населених пунктів
прифронтової зони та постраждалих від
військового конфлікту.
Без інноваційних практик побудови діалогу,
ефективного публічного управління на місцях
«сіра зона» залишиться мертвим з позиції
розуміння і впровадження демократії та прав
людини регіоном, що не буде змінюватись на
краще та заважатиме розвиватись усій державі.
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КОМУ РОБИТИ
ІНСТРУМЕНТ МОНІТОРИНГУ?

Якби хотіла – давно б
мала
інструментарій оцінки
прав людини
Як держава робить меха
нізми контролю ми всі
бачили на прик ладі пр
ок урат ури і податкової
Державні нові інструме
нти все одно б робили
теоретики із державни
х ВНЗ і наукових устано
в

ДЕРЖ АВА

Має десятки прик ладів
моніторинг у прав люди
ни
НУО навчалися і навчал
и правам людини
і їх моніторинг у
ГС вмотивоване зробит
и
моніторинг ПЛ ефек тивн
им
Громад янське суспільс
тво
здатне кооперуватися
і взаємодіяти

ГРОМА ДЯНСЬКЕ
СУСПІЛЬСТВО
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ОСНОВНІ ІДЕЇ ПЕРВИННОГО ПРОЕКТУ
«ПРИЗЕМЛЕННЯ» ПРАВ ЛЮДИНИ
ДО РІВНЯ МІСЦЕВИХ ГРОМАД

Прищеплення цінності
прав людини місцевому
самоврядуванню

Використання експертного
потенціалу громадянського
суспільства у реформі
децентралізації

Місцеве самоврядування
буде розуміти зміст пріоритету
прав людини

Впровадження моделі
«Омбудсман+» у нову сферу –
місцевий активізм
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ДЛЯ КОГО
МИ ПРАЦЮЄМО?

Зацікавленими сторонами від проекту є працівники органів місцевого
самоврядування, місцевий депутатський корпус, персонал організацій, які
надають послуги територіальній громаді, недержавні організації, активісти
місцевих громад, особи, які отримують послуги щодо реалізації їхніх прав
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ЩО В РЕЗУЛЬТАТІ?

ПРАВ
ЛЮДИНИ

місцева влада матиме перелік порушень
та працюватиме над їх виправленням

ОМС з цього та інших регіонів будуть розуміти невідворотність
власного оцінювання і одночасно зможуть мати інструментарій
самооцінки, перелік способів вирішення складних проблем,
з якими стикаються щодня

місцеві громадські інституції та представники осіб,
чиї права порушені зможуть обрати спосіб їх захисту
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ЯК МІСЦЕВИЙ ІНДЕКС ПРАВ ЛЮДИНИ
СПРЯМОВАНИЙ НА ПОБУДОВУ ПОДАЛЬШОГО
МИРНОГО СПІВІСНУВАННЯ У СУСПІЛЬСТВІ?

Моніторинги Місцевого індексу прав людини розвивають найнижчий
рівень взаємодії влади і громади, рівень населеного пункту (міста,
селища, об’єднаної громади).

У мирних територіях наша індексація будує сталі розвинуті громади,
що несхильні до загострення конфліктів.

У прифронтових населених пунктах це демонструє зусилля держави
працювати на людей та їх очікування, виховує повагу та бажання
співпрацювати з ефективною місцевою владою, та з іншого боку –
привчає органи самоврядування бути готовими до служіння громаді
через реалізацію прав людини і участь в управлінні місцевими справами.
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ПРОЕКТ НЕ «ПРОТИ», А «ЗА»
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Фокусом проекту не є цькування
місцевих чиновників громадськістю

Навпаки – демонстрація можливої співпраці
та налагодження партнерських взаємин у
справі реалізації прав людини
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«ПРАВОЗАХИСНА ПАСПОРТИЗАЦІЯ»
ОБЛАСТЕЙ
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ЯК ВІДБУВАЛАСЯ
ПРАВОЗАХИСНА ПАСПОРТИЗАЦІЯ?

ХТО

м

о

офіс
Омбудсмана
НУО за
координації
УГСПЛ

н

і

КОГО
т

о

р

визначені
підрозділи ОМС
(як правило
виконкоми МР)
спецоргани і служби
комунальні
підприємства
і установи

и

ЯК

т

ь

:

За визначеними
індикаторами (7 сфер)
Опитування
чиновників, аналіз
документів, візуальні
спостереження, аналіз
ЗМІ, спілкування з
місцевими активістами
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РЕЗУЛЬТАТИ
ПРАВОЗАХИСНОЇ ПАСПОРТИЗАЦІЇ

Інструмент Індикатори МПП
Апробація:
u 6 міст комплексного
моніторингу Омбудсман +
u 6 міст часткового
моніторингу лише НУО
Пілотний тренінг
Крім того:
публічні обговорення, навчальні
дискусії, публікації, відеоматеріали
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СФЕРИ
«ПРАВОЗАХИСНОЇ ПАСПОРТИЗАЦІЇ»

Попередження катувань і жорстокого поводження, дотримання
процесуальних прав
Дотримання соціально-економічних прав
Дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності
Доступ до публічної інформації
Захист персональних даних
Захист прав внутрішньо-переміщених осіб (ВПО)
Захист прав мобілізованих, військових і членів їх сімей, родин загиблих
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ЯК ВИГЛЯДАЄ ІНСТРУМЕНТ
«ПРАВОЗАХИСНОЇ ПАСПОРТИЗАЦІЇ»?

МОНІТОРИНГ МІСЦЬ НЕСВОБОДИ
Захищеність осіб від катувань та неналежного, або такого, що принижує
гідність, поводження:
Виявлені тілесні ушкодження осіб
##особисті права, ##соціальні права
#право на життя, #право на здоров’я, #право на медичну допомогу,
#право на контроль НПМ

Наявність журналів тілесних ушкоджень

##особисті права, ##соціальні права, ##політичні права
#право на життя, #право на здоров’я, #право на медичну допомогу,
#право на контроль НПМ, #право на належне адміністрування

Здійснення розслідування причин тілесних ушкоджень

##особисті права, ##соціальні права, ##політичні права
#право на життя, #право на здоров’я, #право на медичну допомогу,
#право на контроль НПМ, #право на належне адміністрування,
#право на правову допомогу
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КЛЮЧОВІ ВРАЖЕННЯ МОНІТОРИНГІВ

«ПРАВОЗАХИСНОЇ ПАСПОРТИЗАЦІЇ»

Місця
несвободи

умови перебування,
харчування
і догляд, дозвілля

Соціальноекономічні права
не підкріпленість
частини пільг бюджетом,
вибірковість,
бюрократизм
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КЛЮЧОВІ ВРАЖЕННЯ МОНІТОРИНГІВ

«ПРАВОЗАХИСНОЇ ПАСПОРТИЗАЦІЇ»

Права дитини і
недискримінація

формалізм, відсутність
стандартної якості,
беззахисність

Право на
інформацію та
персональні дані
ігнорування та
порушення строків,
«бюрократичний футбол»
та «окозамилювання»,
нерозуміння і
недотримання приватності
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КЛЮЧОВІ ВРАЖЕННЯ МОНІТОРИНГІВ

«ПРАВОЗАХИСНОЇ ПАСПОРТИЗАЦІЇ»

Права
внутрішньопереміщених осіб

Права
військових
та їх сімей

непідкріпленість
соцгарантій, «радянщина»
в методах роботи

хаотичне вирішення питань
лікування, реабілітації,
земельно-житлових,
зобов’язальних
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КЛЮЧОВІ ВРАЖЕННЯ МОНІТОРИНГІВ

«ПРАВОЗАХИСНОЇ ПАСПОРТИЗАЦІЇ»

Профінансовані нові об’єкти соціальної
інфраструктури
Місцева влада знаходить можливості для фінансування
соціальних питань

Впроваджуються нові підходи до оптимізації
надання послуг
Питання прав АТО і ВПО у пріоритеті самоврядування

Населені пункти виграють міжнародні гранти
соціального спрямування
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ПРАВОЗАХИСНА ПАСПОРТИЗАЦІЯ
ОБЛАСТЕЙ

ПРАВ
ЛЮДИНИ
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Більше залучення місцевих
НУО у місцеві справи
Краща і масовіша освіта
і сертифікація моніторів
Більш лаконічний і оцінний інструмент
Краща візуалізація результатів
Більше охоплення країни

Краща реалізація
прав людини в
діяльності місцевого
самоврядування
в процесі
децентралізації
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ЯКІ ОЧІКУВАННЯ

ВІД НОВОГО ІНСТРУМЕНТУ?

Оцінність

Критерії мають фіксовані відповіді. Відповіді оцінюються балами

Візуальність

Сума балів Æоцінка напряму, сума балів у напрямах Æоцінка
міста/села та, відповідно, області
Автопідрахунок визначає рейтинговий показник МС, зрозумілий
для людей
З повного звіту можна зрозуміти причини високої чи низької
оцінки та покращити свої показники

Лаконічність і
результативність

Менше напрямів і критеріїв оцінки = швидше і простіше для
моніторів НУО і МС оцінювання = за менший час більше оцінених
міст/сіл
Більше оцінок Æбільше позитивних практик
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ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ РОЗРОБКА
МІСЦЕВОГО ІНДЕКСУ ПРАВ ЛЮДИНИ?

Пріоритет надається базовим правам на основі міжнародних стандартів
замість нереалістичного українського соціалізму
Враховано зобов’язання України, визначені у міжнародних договорах
та Національній стратегії з прав людини
Опрацьовано понад 30 іноземних та національних індексів прав людини
Кожний напрям розробляють провідні національні експерти
з НУО та наукової спільноти
Кожний проект напряму оцінюють громадські активісти
та експерти з місцевого самоврядування
Розробляється системний інтернет ресурс для обслуговування
потреб Індексів УГСПЛ
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ПІРАМІДА ПРАВ ЛЮДИНИ

МІСЦЕВОГО ІНДЕКСУ ПРАВ ЛЮДИНИ
Добре
врядування
Право на працю
та створення умов
для його реалізації

Розвиток особистості і надання
соціальних гарантій окремим верствам
населення:
● право на освіту, культурний розвиток
● соціальне забезпечення для вразливих категорій
Базові потреби людини:
● безпека і навколишнє середовище
● охорона здоров’я
● достатній життєвий рівень

І

ДЕ
КС

МІСЦ

Й

Н

Е

ВИ

ПРАВ
ЛЮДИНИ

ЯКІ РІШЕННЯ МИ ПРИЙНЯЛИ

ДЛЯ УНІВЕРСАЛЬНОСТІ ІНДЕКСУ?

Які населені пункти?

Великі міста, інші міста,
районні центри, об’єднані
територіальні громади

Як забезпечиться рівність умов для
різних населених пунктів?

У великих містах з районним поділом
вибирається випадково один не
центральний район і питання ставиться
лише щодо нього. Якщо система, що
впроваджена, поширюється на усе
місто, район автоматично вважається
таким, що її має
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ІНСТРУМЕНТИ МОНІТОРИНГУ

ПРАВ
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Сумщина

Черкащина
Ужгород

Пілотні моніторинги у м. Ужгород
та у Білозірській ОТГ Черкаської
області проходили у серпнівересні 2017. Перевірка на
практиці показала інструмент
моніторингу дієвим з позиції
розробників та корисним з
позиції службовців органів
місцевого самоврядування.

Дніпро

Донеччина

Пілотні
моніторинги семи
населених пунктів
у прилеглих
від військового
конфлікту областях
(Донецькій,
Дніпровській,
Сумській) не
лише перевірять
інструмент, але
й сприятимуть у
постраждалих
громадах
відновленню
довіри до держави,
спроможності
місцевої влади і
громади спільно
вирішувати
важливі питання.
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ДЕ МОЖНА ЗНАЙТИ НАПРАЦЮВАННЯ

ПРОЕКТІВ ПРАВОЗАХИСНОЇ ПАСПОРТИЗАЦІЇ
ОБЛАСТЕЙ ТА МІСЦЕВОГО ІНДЕКСУ ПРАВ ЛЮДИНИ?

Сайт УГСПЛ helsinki.org.ua

Сайт Національний індекс прав людини hro.org.ua

Інші ресурси за ключовими словами

МІСЦЕВИЙ ІНДЕКС ПРАВ ЛЮДИНИ:
ВІД ІДЕЇ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
децентралізації. Вірний, з точки зору команди проекту, означає – такий, що базується на
засадах пріоритету прав людини в усіх сферах її взаємин з державою.
Розробка методології Місцевого індексу прав людини була реалізована за участю
експертів Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, спільноти практик
місцевого розвитку Швейцарсько-українського проекту DESPRO, об’єднань місцевого
самоврядування та широкого кола інших зацікавлених інституцій.

БУКЛЕТ ВИСВІТЛЮЄ розвиток проекту правозахисних моніторингів Української
Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ), спрямованих на рівень місцевих громад.
Правозахисні моніторинги УГСПЛ сьогодні об’єднані у проект Національний індекс
прав людини, та складаються з моніторингів виконання Національної стратегії з прав
людини та Місцевого індексу прав людини. Сайт проекту – http://hro.org.ua
Місцевий індекс прав людини – заснований для підтримки і вірного розвитку реформи
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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. Погляди та інтерпретації, представлені у цьому виданні, не обов’язково відображають погляди жодної зі згаданих
донорських організації чи урядів зазначених країн.

ПРАВ
ЛЮДИНИ
Місцевий індекс прав людини: від ідеї до реалізації [Електронне видання] / А.Галай. – Київ: Українська Гельсінська спілка з прав людини, 2017. – 30 с.

