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   Місцевий індекс прав людини: м. Маріуполь, УГСПЛ, 2018 

Місцевий індекс прав людини у м. Маріуполь Донецької обл.: Звіт 

моніторингу / І. Курільчук, Т. Самодерженкова, А. Пархоменко / ред. проф. 

А.Галай.– 38с. 

 

Моніторингова місія у Маріуполі Донецької області проводилась одночасно з 

рядом інших населених пунктів областей, що найбільш постраждали від наслідків 

військового конфлікту на Сході України. Вона мала на меті здійснити аналіз 

дотримання базових прав людини. В якості методики моніторингу було обрано 

напрям "Гідний життєвий рівень" Місцевого індексу прав людини. 

 

Період проведення:  14.03 – 30.03. 2018р. 

 

Управлінська команда моніторингу: Олег Мартиненко, Андрій Галай, Богдан 

Мойса, Наталія Козаренко.  

Робоча група моніторингової місії: Ігор Курільчук, Анна Пархоменко. 

 
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. 

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  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. 

Проведення групи моніторингів Місцевий індекс прав людини у населених пунктах Донецької, 

Дніпропетровської та Сумської областей було підтримано Програмою Агентства США з міжнародного 

розвитку (USAID) «Права людини в дії».  
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   Місцевий індекс прав людини: м. Маріуполь, УГСПЛ, 2018 

 

Маріуполь — це торговельне, туристичне, промислове місто біля моря. У 

місті мешкає півмільйона людей. Мікс древніх культурних традицій надає 

особливого колориту міському середовищу. Маріуполь сильно змінюється під 

впливом військового конфлікту, перед ним постала низка історичних і 

новітніх викликів. І одночасно можливостей. 

 

Орган місцевого самоврядування: Маріупольська міська рада . 

Адреса: пр. Миру,70, м. Маріуполь, Донецька область, 87500 Україна 

Сайт: http://mariupolrada.gov.ua/ 

E-mail: mar.v@dn.gov.ua 

Контактні телефони:  15-55,  +38 (067) 345-1555; +38 (050) 345-1555   

Міський голова: Бойченко В.С. 

 

Кальміуська районна адміністрація Маріупольської міської ради 

Юридична адреса: пр. Металургів,193, м.Маріуполь, Донецька область, 

87524 Україна 

E-mail: MKRA@mariupolrada.gov.ua 

Контактний телефон: (0629) 47-30-51 

 

Лівобережна районна адміністрація Маріупольської міської ради 

Юридична адреса - пр. Перемоги,16, м. Маріуполь, Донецька область, 87502 

Україна 

E-mail - MLRA@mariupolrada.gov.ua 

Контактний телефон: (0629) 22-21-89 

 

Приморська районна адміністрація Маріупольської міської ради 

Юридична адреса: вул. Чорноморська, 6, м.Маріуполь, Донецька обл., 87517 

Україна 

E-mail: MPRA@mariupolrada.gov.ua 

Контактний телефон: (0629) 37-12-81 

 

Центральна районна адміністрація Маріупольської міської ради 

Юридична адреса: вул. Митрополитська, 39 (фактичне місцезнаходження: 

пр.Миру, 29-б), м. Маріуполь, Донецька область, 87500, Україна 

E-mail: MCRA@mariupolrada.gov.ua 

Номер телефону: (0629) 33-10-84 

 

 

 

Загальні дані про місто Маріуполь: 

 Площа: 0,244 тис. км2 

 Населення: 471,8 тис. жителів 

 Містоутворюючих та великих підприємств: 25 

mailto:mar.v@dn.gov.ua
tel:15-55;%20+38%20(067)%20345-1555;%20+38%20(050)%20345-1555
tel:15-55;%20+38%20(067)%20345-1555;%20+38%20(050)%20345-1555
https://kkc-mariupol.bissoft.org/
http://mariupolrada.gov.ua/department/kalmiuska-rajonna-administracija-mariupolskoi-miskoi-radi
mailto:MKRA@mariupolrada.gov.ua
tel:(0629)%2047-30-51
http://mariupolrada.gov.ua/department/livoberezhna-rajonna-administracija-mariupolskoi-miskoi-radi
mailto:MLRA@mariupolrada.gov.ua
tel:(0629)%2022-21-89
http://mariupolrada.gov.ua/department/primorska-rajonna-administracija-mariupolskoi-miskoi-radi
mailto:MPRA@mariupolrada.gov.ua
tel:(0629)%2037-12-81
http://mariupolrada.gov.ua/department/centralna-rajonna-administracija-mariupolskoi-miskoi-radi
mailto:MCRA@mariupolrada.gov.ua
tel:(0629)%2033-10-84


4 
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 Зайнятих у галузі малого та середнього бізнесу: 25,9% 

 Реалізованої продукції на рік: 2,83 млн.  

 Загальна протяжність шляхів -  891 км. 

 

Адміністративно-територіальні одиниці (од.): 

 Райони у місті  - 4 (Кальміуський, Центральний, Лівобережний, 

Приморський) 

 Селища міського типу - 3 (Сартана, Старий Крим, Талаківка) 

 Міські ради - 1 

 Селищні ради - 3 

 

Інженерна інфраструктура міста: 

 системи теплопостачання — 474 км (у двотрубному обчисленні), 

водопостачання — 1830 км  

 водовідведення — 703 км, електропостачання  

 освітлення — 28 184 світлоточки. 

 

Мережа громадського транспорту включає:  

 13 трамвайних маршрутів,  

 10 тролейбусних 

 13 автобусних маршрутів  

 40 напрямків маршрутних таксі 

 

Освітня система включає: 

 6 вищих навчальних закладів 

 16 коледжів, технікумів, училищ і ліцеїв  

 68 загальноосвітніх закладів 

 88 дошкільних закладів 

 2 приватні школи 

 11 позашкільних навчальних закладів. 

 

Мережу охорони здоров'я складають:  

 33 лікувально-профілактичних закладів 

 54 приватні медичні установи 
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НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: ПРАВО НА ДОСТАТНІЙ ЖИТТЄВИЙ РІВЕНЬ 

ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ МОНІТОРИНГУ 

1. Чи діють місцеві програми (проекти) подолання бідності? 

У місті Маріуполі рішенням міської ради  від 23.12.2016  № 7/14-1093 

затверджено міську цільову програму соціального захисту населення «Маріуполь з 

турботою про Вас» на 2017-2021 роки (http://mariupolrada.gov.ua/page/dijuchi-

programi-socialnogo-zahistu). Програма затверджена з метою подальшого 

соціального захисту окремих категорій мало захищених верств населення щодо 

встановлення гарантій, згідно чинного законодавства, та додаткових соціальних 

допомог і пільг, керуючись ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні». 

Мета Програми - підвищення ефективності системи соціальної допомоги в 

місті Маріуполі через посилення адресності при її наданні та шляхом включення 

додаткових заходів щодо соціальної підтримки громадян для забезпечення їм гідної 

якості життя, вирішення проблем матеріально-технічного, соціально-побутового, 

культурно-масового характеру, здійснення конкретних заходів, спрямованих на 

надання адресної підтримки незаможним верствам населення, надання соціально-

правової, трудової та медичної реабілітації особам з обмеженими фізичними 

можливостями, залучення до співробітництва громадських організацій, 

поліпшення становища людей з різними вадами. 

Пріоритетні завдання: 

- підтримка мешканців з інвалідністю, ветеранів війни та праці, учасників 

антитерористичної операції, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, вдів померлих учасників війни, вимушених переселенців; 

- надання адресної допомоги незаможним верствам населення з нагоди 

відзначення державних, релігійних свят та визначних дат з метою їх підтримки і 

профілактики можливої асоціальної поведінки; 

- надання одноразової адресної допомоги окремим категоріям 

малозабезпечених верств населення міста, які опинилися в складних життєвих 

обставинах;  

- забезпечення роботи пунктів обігріву для осіб без визначеного місця 

проживання під час погіршення погодних умов; 

- соціальна реабілітація шляхом створення безбар’єрного середовища, яке 

надасть можливість особам з інвалідністю брати повноцінну участь у всіх сферах 

суспільного, культурного життя, надасть можливість працевлаштування; 

- забезпечення інклюзивного навчання та інтеграції людей з інвалідністю у 

суспільство; 

http://mariupolrada.gov.ua/page/dijuchi-programi-socialnogo-zahistu
http://mariupolrada.gov.ua/page/dijuchi-programi-socialnogo-zahistu
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- попередження соціального сирітства, подолання безпритульності серед 

дітей; 

- розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 

- підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах; 

- надання додаткових пільг та соціальних допомог окремим верствам 

населення. 

Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюється за рахунок 

коштів міського бюджету із залученням інших, не заборонених законодавством, 

джерел фінансування. Видатки на виконання заходів Програми щороку 

передбачатимуться при формуванні показників міського бюджету, виходячи з 

наявних фінансових можливостей. 

З метою системного аналізу реалізації Програми проводитиметься щорічний 

моніторинг виконання передбачених заходів. 

Очікуваний результат виконання Програми: посилення соціального захисту 

населення шляхом підтримки найбільш вразливих мешканців м. Маріуполя. 

Висновки, програма є системною, адресною, та узагальнена в єдиному 

документі.  

При аналізі документу члени приймальні побачили виконання конкретних 

пунктів. Програма є узагальненою, системною,  адресною, бо має окремі напрямки, 

серед яких: 

 підтримка мешканців старшого покоління, ветеранів війни та праці; 

 інтеграція мешканців з інвалідністю; 

 підтримка осіб, які постраждали від проведення АТО; 

 допомога особам без певного місця проживання; 

 попередження соціального сирітства, подолання безпритульності серед 

дітей; 

 інші заходи щодо соціального захисту пільгової категорії громадян. 

 
 

Рис. 1.1 – Доказ адресності та системності програми 

Ми оцінюємо, що програма «Маріуполь з турботою про Вас» реально 

виконується, але з позиції контролю, немає конкретного механізму та критеріїв 
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(наприклад, щодо проведення щорічних моніторингів виконання передбачених 

заходів). 

Проте за сукупністю показників, бал зараховано. 

Рекомендації: надання конкретного механізму та критеріїв контролю за 

виконанням програми. 

 

Бал зараховано 
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2. Чи дбає ОМС про виявлення і підтримку сімей / осіб, що 

опинились у складних життєвих обставинах? 

Бал за цим індикатором зараховується при підтвердженні здійснення органом 

місцевого самоврядування не менш як трьох заходів із запропонованого переліку. 

Аналіз відповіді на запит про публічну інформацію та опрацювання 

відкритих джерел дозволили підтвердити такі три типи заходів: 

1) У місті діє гаряча лінія для осіб, що за рівнем доходів, внаслідок 

безробіття, стихійного лиха чи інших обставин потрапили за межу бідності 

(http://kkc-mariupol.bissoft.org/). Наявність на сайті статистики  звернень дозволяє 

оцінити цей інструмент як дієвий та цільовий (рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1 - Докази дієвості місцевої гарячої лінії 

 

2. Місцевою владою організовано розміщення на власному сайті 

(http://mariupolrada.gov.ua/) інформаційної кампанії щодо соціальних послуг у місті 

(рис. 2.2.) Серед них: 

 діючі програми соціального захисту; 

 соціальна допомога для різних верств населення; 

http://kkc-mariupol.bissoft.org/
http://mariupolrada.gov.ua/
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 щодо прав на пенсію; 

 порядок оформлення пенсійних виплат для мешканців міста та ВПО; 

 територіальні центри обслуговування; 

 центри реабілітації дітей-інвалідів; 

 підтримка сімей і громадян, які опинилися у складних життєвих 

обставинах; 

 звіти роботи управлінь. 

  
 

Рис. 2.2 – Інформаційна кампанія 

3) Контактна інформація суб’єктів, що надають соціальні послуги 

розміщена на офіційному сайті Маріупольської міської ради. Крім того, на сайті є 

можливість переглянути річні звіти про роботу територіальних центрів. 

Наприклад, Лівобережний територіальний центр надає такі соціальні 

послуги: догляд вдома, денний догляд, соціально-економічні послуги (у формі 

надання натуральної чи грошової допомоги), консультування, представництво 

інтересів, послуги психолога, послуги швачки, перукарські  послуги та інші. 
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Рис. 2.3.1 – інформація про Центральний територіальний центр соціального 

обслуговування. 

 
Рис. 2.3.2 – інформація про Кальміуський територіальний центр соціального 

обслуговування. 
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Рис. 2.3.3 – інформація про Приморський територіальний центр соціального 

обслуговування. 

 
Рис. 2.3.4 – інформація про Лівобережний територіальний центр соціального 

обслуговування 
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Потреби досліджувати інші напрями діяльності для оцінювання цього 

індикатора не було. 

Незважаючи на те, що у місті діє «гаряча лінія», завдяки якої кожен 

мешканець міста може цілодобово отримати консультацію або зареєструвати 

звернення з питань компетенції міської ради, не всі мешканці міста знають про неї 

(це продемонстрували результати анонімного опитування). 

Рекомендації: знаходження інших шляхів розповсюдження інформації щодо 

«гарячої лінії», наприклад, банери, стенди, буклети у місцях загального доступу 

(автовокзали, залізничний вокзал, відділення Ощадбанку і т.д.). 

Бал зараховано 
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3. Чи передбачає ОМС фінансування заходів соціальної допомоги з 

подолання бідності? 

Бал за цим індикатором зараховується при підтвердженні здійснення органом 

місцевого самоврядування заходів соціального захисту не менш як чотирьох 

напрямів у великих містах. 

1) Орган місцевого самоврядування надає додаткові пільги на оплату 

житлово-комунальних послуг.  

На сьогодні, відповідно до даних департаменту соціального захисту 

населення Маріупольської міської ради, додаткові до загальнодержавних пільги на 

оплату ЖКП надаються за  рішенням міської ради від 23.12.2016  № 7/14-1093 про 

затвердження міської цільової програми соціального захисту населення 

«Маріуполь з турботою про Вас» на 2017-2021 роки 

(http://mariupolrada.gov.ua/page/dijuchi-programi-socialnogo-zahistu).  

Відповідно до даних департаменту соціального захисту населення 

Маріупольської міської ради, загальна сума виділених коштів на рік у всіх районах 

міста складає 400 тис. грн. 

 
Рис. 3.1.1 - Додаткові пільги на оплату ЖКП (витяг з 

http://mariupolrada.gov.ua/page/dijuchi-programi-socialnogo-zahistu) 

 

 
Рис. 3.1.2 - Додаткові пільги на оплату ЖКП (витяг з 

http://mariupolrada.gov.ua/page/dijuchi-programi-socialnogo-zahistu) 

2) Орган місцевого самоврядування надає адресну матеріальну допомогу 

з місцевого бюджету для осіб, що за рівнем доходів, внаслідок безробіття, 

http://mariupolrada.gov.ua/page/dijuchi-programi-socialnogo-zahistu
http://mariupolrada.gov.ua/page/dijuchi-programi-socialnogo-zahistu
http://mariupolrada.gov.ua/page/dijuchi-programi-socialnogo-zahistu
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стихійного лиха чи інших обставин потрапили за межу бідності (на прикладі – 

сім‘ям загиблих, сім‘ям з дітьми). 

  
Рис. 3.2.1 – Надання матеріальної допомоги (витяг з 

http://mariupolrada.gov.ua/page/dijuchi-programi-socialnogo-zahistu) 

Конкретні випадки надання матеріальної допомоги у 2017 році затверджені 

рішеннями міської ради № 7/24-2318 - 7/24-2321, №7/23-2171-7/23-2179, , 7/22-

2048, 7/21-1868-7/21-1870, №7/20-1719, №7/20-1731, №7/17-1441 - 7/17-1453, 

№7/16-1190, №7/16-1192, 7/15-1136. 

 
 

Рис. 3.2.2 – Надання матеріальної допомоги (витяг з 

http://mariupolrada.gov.ua/city-council-

solutions?number=&daterange=&search=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1

%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C&page=2) 

 

http://mariupolrada.gov.ua/city-council-solutions?number=&daterange=&search=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C&page=2
http://mariupolrada.gov.ua/city-council-solutions?number=&daterange=&search=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C&page=2
http://mariupolrada.gov.ua/city-council-solutions?number=&daterange=&search=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C&page=2
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Рис. 3.2.3 – Надання матеріальної допомоги мешканці Лівобережного району, 

на операцію із заміни тазостегнового суглоба  (витяг з 

http://mariupolrada.gov.ua/uploads/2/14155-7.23-2177_.pdf) 

3) Надання допомоги домогосподарствам, які постраждали внаслідок 

стихійного лиха, пожежі, надзвичайної ситуації (рішення ОМС за останні два 

роки). 

У рамках цього пункту, члени моніторингової групи дослідили перелік осіб, 

які отримали матеріальну допомогу внаслідок бойових дій. Рішенням від 

_19.05.2016_ № _7/7-337 «Про виділення коштів для надання  допомоги 

постраждалим громадянам м. Маріуполя». Лівобережна районна адміністрація  

Маріупольської міської ради перерахувала грошові кошти у сумі 154914 (сто 

п’ятдесят чотири тисячі дев’ятсот чотирнадцять) гривень 00 копійок на 

розрахункові рахунки отримувачів. Табл.  3.3. 1 
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№ АДРЕСА ПІБ 

Сума до 

нарахування

(грн.) 

ПДФО (грн.) 
Військовий 

збір (грн.) 

Сума до 

виплати 

(грн.) 

Реквізити отримувача 

1 вул. Рівнинна Ірина 50062,11 9011,18 750,93 40300,00  

2 вул. Олімпійська Артем  11627,33 2092,92 174,41 9360,00  

3 
вул. 

Ландшафтна 
Марія  22749,07 4094,83 341,24 18313,00  

4 
проїзд 2 

Ніжинський 
Тетяна  8604,96 1548,89 129,07 6927,00  

5 

 

вул. 

Кузбасівська 
Ірина  43884,47 7899,20 658,27 35327,00  

6 
вул.Ландша-

фтна 
Валентина  55511,80 9992,12 832,68 44687,00  

Всього 192439,74 34639,14 2886,60 154914,00   
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Рішенням від 24.05.2017 № 7/18-1464 «Про виділення коштів для 

надання  допомоги постраждалим громадянам селища Виноградне м. 

Маріуполя». Лівобережна районна адміністрація  Маріупольської міської ради 

перерахувала грошові кошти у сумі 27859,00 на розрахункові рахунки 

отримувачів.  

 
Рис. 3.3.1 – Список постраждалих громадян, які отримали  допомогу. 

4) Щодо надання матеріальної допомоги (продуктів харчування, одягу, 

інше) – згідно з рішенням міської ради від 23.12.2016  № 7/14-1093 про 

затвердження міської цільової програми соціального захисту населення 

«Маріуполь з турботою про Вас» на 2017-2021 роки 

(http://mariupolrada.gov.ua/page/dijuchi-programi-socialnogo-zahistu). 

Рис. 3.4.1 – Надання натуральної допомоги 

(http://mariupolrada.gov.ua/page/dijuchi-programi-socialnogo-zahistu)  

Крім того, натуральна матеріальна допомога надається безпосередньо в 

територіальних центрах соціального обслуговування населення, зокрема в 

Лівобережному районі. Відділення забезпечує обслуговування 664 громадян. 

У 2017 році відділенням надана допомога у вигляді: продуктових наборів 300 

громадянам на загальну суму 55176 грн., видано 3288 одиниць одягу та взуття. 

Територіальний центр соціального обслуговування Лівобережного 

району, забезпечує безоплатне соціальне обслуговування 635 громадян, які не 

здатні до самообслуговування і не мають рідних, які повинні забезпечити їм 

http://mariupolrada.gov.ua/page/dijuchi-programi-socialnogo-zahistu
http://mariupolrada.gov.ua/page/dijuchi-programi-socialnogo-zahistu
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догляд і допомогу, та згідно з умовами договору одержують дворазове або 

щоденне надання соціальних послуг. За 2017 рік їм надано - 196307 різних 

послуг, у тому числі: доставку продуктів і промислових товарів - 45892, 

медикаментів - 14314, прибирання квартир - 14665, приготування їжі - 6749, 

виконання доручень, пов'язаних з відвідуванням організацій - 1272, надання 

гігієнічних і медичних послуг - 710573 та інші. Виявлено та обстежено 

матеріально-побутові умови проживання 303 громадянам, оформлено субсидії 

на оплату житлово-комунальних послуг на загальну площу житла 1332 

громадянам. Здійснено 389 планових перевірок якості надання соціальних 

послуг соціальними робітниками. 

Джерело:  

http://mariupolrada.gov.ua/ru/page/teritorialni-centri-obslugovuvannja  

http://mariupolrada.gov.ua/ru/news/u-mariupoli-vikoristovujut-novi-pidhodi-

u-roboti-teritorialnih-centriv-socialnogo-obslugovuvannja  

 

Бал зараховано 

http://mariupolrada.gov.ua/ru/page/teritorialni-centri-obslugovuvannja
http://mariupolrada.gov.ua/ru/news/u-mariupoli-vikoristovujut-novi-pidhodi-u-roboti-teritorialnih-centriv-socialnogo-obslugovuvannja
http://mariupolrada.gov.ua/ru/news/u-mariupoli-vikoristovujut-novi-pidhodi-u-roboti-teritorialnih-centriv-socialnogo-obslugovuvannja
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4. Чи надається ОМС допомога в отриманні житла? 

Бал за цим індикатором зараховується при підтвердженні здійснення 

органом місцевого самоврядування не менш як трьох заходів із 

запропонованого переліку при обов’язковій умові ведення квартирного обліку. 

Аналіз відповіді на запит про публічну інформацію та опрацювання 

відкритих джерел дозволили підтвердити такі три типи заходів: 

Облік осіб, що потребують поліпшення житлових умов ведеться. 

Загальна черга на отримання житла, сьогодні складає 8000 осіб, з них, 2000 – 

позачергові, а 1500 першочергові; у соціальні квартири (без права на 

приватизацію) - близько 600 мешканців міста.  

Щодо ВПО, то отримання житла потребують 3 тис. переселенців, у черзі 

на отримання квартири наразі стоять – 158. 

1) Наявність фонду тимчасового житла (або переліку земельних 

ділянок під житлове будівництво), що може надаватись у користування 

тих, хто цього потребує.  

У Лівобережному районі міста функціонує Маріупольский міський 

соціальний гуртожиток. До його складу входять 2 корпуси: 1 корпус за адресою 

пров. Київський, 10-а, 2 корпус – вул. Я. Гугеля, 14. 

 
Рис. 4.1.2 – Фото з Маріупольского міського соціального гуртожитку 

Джерела: 

Рішення Міської ради №  

7/17-1440 - http://mariupolrada.gov.ua/ru/city-council-solutions/pro-

zatverdzhennja-polozhennja-pro-komunalnij-zaklad-%C2%ABmariupolskij-

miskij-socialnij-gurtozhitok%C2%BB-u-novij-redakcii 

№7/18-1479 - http://mariupolrada.gov.ua/ru/city-council-solutions/pro-

zatverdzhennja-strukturi-komunalnogo-zakladu-%C2%ABmariupolskij-miskij-

socialnij-gurtozhitok%C2%BB 

http://mariupolrada.gov.ua/ru/city-council-solutions/pro-zatverdzhennja-polozhennja-pro-komunalnij-zaklad-%C2%ABmariupolskij-miskij-socialnij-gurtozhitok%C2%BB-u-novij-redakcii
http://mariupolrada.gov.ua/ru/city-council-solutions/pro-zatverdzhennja-polozhennja-pro-komunalnij-zaklad-%C2%ABmariupolskij-miskij-socialnij-gurtozhitok%C2%BB-u-novij-redakcii
http://mariupolrada.gov.ua/ru/city-council-solutions/pro-zatverdzhennja-polozhennja-pro-komunalnij-zaklad-%C2%ABmariupolskij-miskij-socialnij-gurtozhitok%C2%BB-u-novij-redakcii
http://mariupolrada.gov.ua/ru/city-council-solutions/pro-zatverdzhennja-strukturi-komunalnogo-zakladu-%C2%ABmariupolskij-miskij-socialnij-gurtozhitok%C2%BB
http://mariupolrada.gov.ua/ru/city-council-solutions/pro-zatverdzhennja-strukturi-komunalnogo-zakladu-%C2%ABmariupolskij-miskij-socialnij-gurtozhitok%C2%BB
http://mariupolrada.gov.ua/ru/city-council-solutions/pro-zatverdzhennja-strukturi-komunalnogo-zakladu-%C2%ABmariupolskij-miskij-socialnij-gurtozhitok%C2%BB
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№7/17-1440 - http://mariupolrada.gov.ua/ru/city-council-solutions/pro-

zatverdzhennja-polozhennja-pro-komunalnij-zaklad-%C2%ABmariupolskij-

miskij-socialnij-gurtozhitok%C2%BB-u-novij-redakcii 

Інші: https://www.0629.com.ua/news/1658760 

https://www.0629.com.ua/news/1489637 

2) Щодо пропонування громадою житлових приміщень для 

тимчасово (до шести місяців) поселення внутрішньо переміщених осіб.  

Вищезазначений гуртожиток працює також і для переселенців. Варто 

зазначити, що він є першим в Україні.  

Джерела: 

Рішення Міської ради №  

7/17-1440 - http://mariupolrada.gov.ua/ru/city-council-solutions/pro-

zatverdzhennja-polozhennja-pro-komunalnij-zaklad-%C2%ABmariupolskij-

miskij-socialnij-gurtozhitok%C2%BB-u-novij-redakcii 

https://dnews.dn.ua/news/554522 

http://mrpl.city/news/view/rpp 

У поточному році, будівлю по вул. Красномаякській переобладнують під 

20 квартир для незахищених верств населення. У даний проект держава і 

міська влада інвестували по 7,5 млн грн. Уже до кінця року підрядник планує 

завершити демонтажні та покрівельні роботи, встановити вікна, провести 

теплотрасу, а в грудні почати обробку внутрішніх приміщень. Одночасно з 

реконструкцією будівлі по вул. Красномаякская (Приморський район), в 

Маріуполі будують соціальне житло по вул. Менделєєва (Лівобережний 

район). Ввести в експлуатацію об'єкти обіцяють в 2018 році.  

На вулиці  Красномаякській  від старого будинку залишилися тільки 

стіни. Там вже зроблено нове перекриття, покрівля, перегородки. Прокладено 

нові інженерні комунікації, система опалення. А старий будинок по вулиці 

Менделєєва був розібраний до фундаменту. Тепер же на його місці можна 

побачити нову будівлю. У будівництві двох об'єктів застосовуються нові 

енергозберігаючі технології: вікна, утеплення фасаду, рамки автоматичного 

регулювання подачі теплоносія. 

https://www.0629.com.ua/news/1658760
https://www.0629.com.ua/news/1489637
http://mariupolrada.gov.ua/ru/city-council-solutions/pro-zatverdzhennja-polozhennja-pro-komunalnij-zaklad-%C2%ABmariupolskij-miskij-socialnij-gurtozhitok%C2%BB-u-novij-redakcii
http://mariupolrada.gov.ua/ru/city-council-solutions/pro-zatverdzhennja-polozhennja-pro-komunalnij-zaklad-%C2%ABmariupolskij-miskij-socialnij-gurtozhitok%C2%BB-u-novij-redakcii
http://mariupolrada.gov.ua/ru/city-council-solutions/pro-zatverdzhennja-polozhennja-pro-komunalnij-zaklad-%C2%ABmariupolskij-miskij-socialnij-gurtozhitok%C2%BB-u-novij-redakcii
https://dnews.dn.ua/news/554522


21 

 

   Місцевий індекс прав людини: м. Маріуполь, УГСПЛ, 2018 

 
Рис. 4.2.1 – Фото з майбутнього соціального будинку по вул. Менделєєва 

та Красномаякській. 

Джерела: 

http://mdonbass.comments.ua/news/134531-v-mariupole-pereselentsi-

lgotniki.html   

http://mrpl.city/news/view/v-mariupole-pereselentsev-obespechat-

kvartirami-v-stroyashhihsya-obshhezhitiyah-foto  

3) Надання земельних ділянок під житлову забудову тим, хто цього 

потребує. 

Виділення земельних ділянок для тих, хто цього потребує – є гострим 

питанням у місті.   

Джерела:  

http://mariupolrada.gov.ua/ru/news/59edf46e9b78e  

http://mrpl.city/news/view/mariupolyu-ne-hvataet-zemelnyh-uchastkov-

dlya-lgotnyh-kategorij-grazhdan-foto  

http://mdonbass.comments.ua/news/134531-v-mariupole-pereselentsi-lgotniki.html
http://mdonbass.comments.ua/news/134531-v-mariupole-pereselentsi-lgotniki.html
http://mrpl.city/news/view/v-mariupole-pereselentsev-obespechat-kvartirami-v-stroyashhihsya-obshhezhitiyah-foto
http://mrpl.city/news/view/v-mariupole-pereselentsev-obespechat-kvartirami-v-stroyashhihsya-obshhezhitiyah-foto
http://mariupolrada.gov.ua/ru/news/59edf46e9b78e
http://mrpl.city/news/view/mariupolyu-ne-hvataet-zemelnyh-uchastkov-dlya-lgotnyh-kategorij-grazhdan-foto
http://mrpl.city/news/view/mariupolyu-ne-hvataet-zemelnyh-uchastkov-dlya-lgotnyh-kategorij-grazhdan-foto
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Відповідно до рішення Міської ради №7/28-2473, було затверджено 

Положення про порядок розподілу земельних ділянок для передачі їх 

безоплатно у власність особам – учасникам бойових дій, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 

безпосередню участь в АТО, забезпеченні її проведення та, сім’ям, члени яких 

загинули під час участі в АТО. Ділянки надаються по вулиці Пейзажній 

Лівобережного району. 

(Джерело: http://mariupolrada.gov.ua/ru/city-council-solutions/pro-

zatverdzhennja-polozhennja-pro-porjadok-rozpodilu-zemelnih-diljanok-dlja-

peredachi-ih-bezoplatno-u-vlasnist-osobam-%E2%80%93-uchasnikam-bojovih-

dij-jaki-zahischali-nezalezhnist-suverenitet-ta-teritorialnu-cilisnist-ukraini-i-brali-

bezposerednju-uchast-v-) 

На офіційній сторінці Міської ради ведеться онлайн облік земельних 

ділянок для учасників АТО. 

 
Рис. 4.1.2 – Витяг із заяв про виділення земельних ділянок. 

Джерело: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zkjWrguNqhbMxA6pdt4SVknXMZR1_Y

gxdxgkzrhdshk/edit#gid=961050890 

Незважаючи на наявність фонду тимчасового поселення ВПО, його 

недостатньо на сьогодняшній день. 

Рекомендації: проведення періодичного аналізу кількості потребуючих 

житла з фактичною його наявністю; залучення коштів як місцевого 

бюджету, так і різноманітних фондів.  Приклад співпраці влади з фондами – 

надання матеріальної допомоги мешканцям Краматорська і Майорська 

благодійним фондом «Карітас».  

Бал зараховано 

 

 

 

http://mariupolrada.gov.ua/ru/city-council-solutions/pro-zatverdzhennja-polozhennja-pro-porjadok-rozpodilu-zemelnih-diljanok-dlja-peredachi-ih-bezoplatno-u-vlasnist-osobam-%E2%80%93-uchasnikam-bojovih-dij-jaki-zahischali-nezalezhnist-suverenitet-ta-teritorialnu-cilisnist-ukraini-i-brali-bezposerednju-uchast-v-
http://mariupolrada.gov.ua/ru/city-council-solutions/pro-zatverdzhennja-polozhennja-pro-porjadok-rozpodilu-zemelnih-diljanok-dlja-peredachi-ih-bezoplatno-u-vlasnist-osobam-%E2%80%93-uchasnikam-bojovih-dij-jaki-zahischali-nezalezhnist-suverenitet-ta-teritorialnu-cilisnist-ukraini-i-brali-bezposerednju-uchast-v-
http://mariupolrada.gov.ua/ru/city-council-solutions/pro-zatverdzhennja-polozhennja-pro-porjadok-rozpodilu-zemelnih-diljanok-dlja-peredachi-ih-bezoplatno-u-vlasnist-osobam-%E2%80%93-uchasnikam-bojovih-dij-jaki-zahischali-nezalezhnist-suverenitet-ta-teritorialnu-cilisnist-ukraini-i-brali-bezposerednju-uchast-v-
http://mariupolrada.gov.ua/ru/city-council-solutions/pro-zatverdzhennja-polozhennja-pro-porjadok-rozpodilu-zemelnih-diljanok-dlja-peredachi-ih-bezoplatno-u-vlasnist-osobam-%E2%80%93-uchasnikam-bojovih-dij-jaki-zahischali-nezalezhnist-suverenitet-ta-teritorialnu-cilisnist-ukraini-i-brali-bezposerednju-uchast-v-
http://mariupolrada.gov.ua/ru/city-council-solutions/pro-zatverdzhennja-polozhennja-pro-porjadok-rozpodilu-zemelnih-diljanok-dlja-peredachi-ih-bezoplatno-u-vlasnist-osobam-%E2%80%93-uchasnikam-bojovih-dij-jaki-zahischali-nezalezhnist-suverenitet-ta-teritorialnu-cilisnist-ukraini-i-brali-bezposerednju-uchast-v-
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zkjWrguNqhbMxA6pdt4SVknXMZR1_Ygxdxgkzrhdshk/edit#gid=961050890
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zkjWrguNqhbMxA6pdt4SVknXMZR1_Ygxdxgkzrhdshk/edit#gid=961050890
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5. Чи сприяє ОМС технологічному покращенню умов 

проживання жителів громади? 

Бал зараховується у разі наявності системних місцевих заходів 

підтримки технічного переоснащення житла, у тому числі, з кредитуванням 

(утеплення, забезпечення енергозберігаючими технологіями). 

У Маріуполі функціонує програма «Розумний дім». Відповідно до неї 

впроваджуються енергозберігаючі заходи в багатоповерхівках за підтримки 

місцевої влади. Економічну доцільність участі ОСББ в програмі доводять 

результати проведеного Держенергоефективністю спільно з проектами USAID 

та IFC дослідження. 

Джерело: http://mariupolrada.gov.ua/ru/page/energoefektivnist  

Також, відповідно до рішення Міської ради №  

7/25-2330, було внесено зміни до Програми з відшкодування частини суми 

кредиту на енергоефективні заходи для об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельних кооперативів 

(ЖБК) м. Маріуполя на 2017 – 2019 роки («Теплий дім»). Джерелом 

фінансування є міський бюджет.   

Протягом березня фахівцями ресурсного центру підтримки ОСББ з 

питань чистої енергії проводяться навчальні семінари на тему: 

«Термомодернізація багатоквартирних будинків». 

На даних семінарах голови ОСББ отримують як теоретичні, так і 

практичні знання про те з чого необхідно почати процедуру по 

термомодернізації багатоквартирних будинків. Надається інформація про 

етапи і необхідність проведення енергоаудиту будинку, оскільки саме якісно 

проведений енергоаудит допоможе виявити негативні фактори, що впливають 

на стійкість будівлі і безперебійну роботу його інженерних систем, а також 

продемонструє місця енерговитрат. 

На практиці голів ОСББ ознайомлюють з існуючою програмою з 

відшкодування тіла кредиту «Теплий дім», з орієнтовними розрахунками сум 

при отриманні кредитних коштів на придбання енергоефективного обладнання 

та матеріалів в банківських установах «Ощадбанк» й «Приват банк», а також 

обчислення очікуваного результату економії після проведення заходів 

спрямованих на енергозбереження. 

http://mariupolrada.gov.ua/ru/page/energoefektivnist
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Для участі в семінарах або отримання консультації та допомоги з питань 

отримання «теплих кредитів» й здійснення термомодернізації 

багатоквартирного будинку всі бажаючі голови та співвласники можуть 

звернутися в Ресурсний центр підтримки ОСББ, який знаходиться в Управлінні 

з питань розвитку та підтримки ОСББ, за адресою: пр. миру, 93б (тел. 47-53-

18). 

Джерело: http://mariupolrada.gov.ua/ru/city-council-solutions/pro-

vnesennja-zmin-do-programi-z-vidshkoduvannja-chastini-sumi-kreditu-na-

energoefektivni-zahodi-dlja-ob%E2%80%99ednan-spivvlasnikiv-bagatokvartirnih-

budinkiv-osbb-ta-zhitlovo-budivelnih-kooperativiv-zhbk-m.-mariupolja-na-2017-

%E2%80%93-2019-roki-%C2%ABteplij-dim%C2%BB 

http://mariupolrada.gov.ua/news/5aba1c5711509 

«ОСББ по бульвару Морський, 48 - перше в Маріуполі, яке скористалося 

програмою «Теплий дім». Мешканці Лівобережного району взяли кредит у 

державному банку України на встановлення пластикових вікон у під'їздах 

будинку. У першому кварталі поточного року планується, що даною 

програмою скористається близько 10 будинків. У 2018 році планується 

здійснити фінансування програми на суму до 2 млн грн », - розповів начальник 

управління з питань розвитку та підтримки об'єднань співвласників 

багатоквартирних будинків Дмитро Візенков. Згідно з програмою «Теплий 

дім», місто компенсує 50% від вартості матеріалів тіла кредитів. У свою чергу 

держава компенсує від 40%. Таким чином ОСББ залишається оплатити 10% 

вартості матеріалів. Джерело: 

http://mariupolrada.gov.ua/ru/news/u-mariupoli-pershe-osbb-skoristalosja-

%C2%ABteplim-kreditom%C2%BB  

 

Рис. 5.1 – Фото ОСББ за адресою бульвар Морський, 48 

Бал зараховано 

http://mariupolrada.gov.ua/ru/city-council-solutions/pro-vnesennja-zmin-do-programi-z-vidshkoduvannja-chastini-sumi-kreditu-na-energoefektivni-zahodi-dlja-ob%E2%80%99ednan-spivvlasnikiv-bagatokvartirnih-budinkiv-osbb-ta-zhitlovo-budivelnih-kooperativiv-zhbk-m.-mariupolja-na-2017-%E2%80%93-2019-roki-%C2%ABteplij-dim%C2%BB
http://mariupolrada.gov.ua/ru/city-council-solutions/pro-vnesennja-zmin-do-programi-z-vidshkoduvannja-chastini-sumi-kreditu-na-energoefektivni-zahodi-dlja-ob%E2%80%99ednan-spivvlasnikiv-bagatokvartirnih-budinkiv-osbb-ta-zhitlovo-budivelnih-kooperativiv-zhbk-m.-mariupolja-na-2017-%E2%80%93-2019-roki-%C2%ABteplij-dim%C2%BB
http://mariupolrada.gov.ua/ru/city-council-solutions/pro-vnesennja-zmin-do-programi-z-vidshkoduvannja-chastini-sumi-kreditu-na-energoefektivni-zahodi-dlja-ob%E2%80%99ednan-spivvlasnikiv-bagatokvartirnih-budinkiv-osbb-ta-zhitlovo-budivelnih-kooperativiv-zhbk-m.-mariupolja-na-2017-%E2%80%93-2019-roki-%C2%ABteplij-dim%C2%BB
http://mariupolrada.gov.ua/ru/city-council-solutions/pro-vnesennja-zmin-do-programi-z-vidshkoduvannja-chastini-sumi-kreditu-na-energoefektivni-zahodi-dlja-ob%E2%80%99ednan-spivvlasnikiv-bagatokvartirnih-budinkiv-osbb-ta-zhitlovo-budivelnih-kooperativiv-zhbk-m.-mariupolja-na-2017-%E2%80%93-2019-roki-%C2%ABteplij-dim%C2%BB
http://mariupolrada.gov.ua/ru/city-council-solutions/pro-vnesennja-zmin-do-programi-z-vidshkoduvannja-chastini-sumi-kreditu-na-energoefektivni-zahodi-dlja-ob%E2%80%99ednan-spivvlasnikiv-bagatokvartirnih-budinkiv-osbb-ta-zhitlovo-budivelnih-kooperativiv-zhbk-m.-mariupolja-na-2017-%E2%80%93-2019-roki-%C2%ABteplij-dim%C2%BB
http://mariupolrada.gov.ua/news/5aba1c5711509
http://mariupolrada.gov.ua/ru/news/u-mariupoli-pershe-osbb-skoristalosja-%C2%ABteplim-kreditom%C2%BB
http://mariupolrada.gov.ua/ru/news/u-mariupoli-pershe-osbb-skoristalosja-%C2%ABteplim-kreditom%C2%BB
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6. Чи надається ОМС допомога бездомним особам та 

мешканцям ромських поселень? 

Бал зараховується за наявності принаймні трьох умов з переліку. 

1) Існування об’єктів тимчасового розміщення бездомних громадян. 

Маріупольський міський центр з обслуговування з обслуговування осіб 

без певного місця проживання розташований у Лівобережному районі в 

провулку Банний, 5. Заклад розрахований на 30 осіб. 

 
 

Рис. 6.1.1 – Фото з Маріупольського притулку з обслуговування 

бездомних. 

Джерело: 

https://www.0629.com.ua/news/1382431 

2) Обігрів у холодну пору року. У Маріуполі цієї зими було відкрито 12 

пунктів обігріву. Всього у січні, наприклад, їх відвідали 40 осіб, з них 7 людей 

без певного місця проживання. 

Табл. 6.2.1 – Пункти обігріву в районах Маріуполя взимку 2018 р.  

№ з/п Адреса пунктів 

обігріву 

Назва установи, організації, на 

базі якої розгорнуто пункт 

обігріву 

Графік роботи 

Приморський район 

1 вул. Котовського, 6 Синій Хрест цілодобово 

2 пр. Нахімова, 172 Церква «Добрих змін» цілодобово 

3 
вул. Гагаріна, 

114/116 

Медичний заклад «Місцева 

лікарня» №9 
08.00-20.00 

4 вул. Керченська, 2 Церква «Синій хрест» цілодобово 

Лівобережний район 

5 пер. Банний, 5 

Маріупольський міський 

центр з обслуговування осіб 

без певного місця проживання 

цілодобово 

https://www.0629.com.ua/news/1382431
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6 вул. Пашковського, 4 
Міська лікарня № 4 ім. І.К. 

Мацука 
цілодобово 

7 вул. Київська, 45 Свято-Володимирський храм 08.00-18.00 

8 
вул. Олімпійська, 

79/1 

Храм Покрова Пресвятої 

Богородиці 
07.00-20.00 

Кальміуський район 

9 пр. Металургів, 187а Храм віри, надії і любові 08.00-17.00 

10 вул. Металургійна, 1 
Храм Божої матері 

«Годувальниці» 
08.00-17.00 

11 вул. Невського, 22 Храм святого Харлампія 08.00-17.00 

Центральний район 

12 пр. Миру, 75б 

Територіальний центр по 

обслуговуванню одиноких та 

непрацездатних громадян 

Центрального району 

08.00-17.00 

Джерело: 

http://mariupolrada.gov.ua/ru/news/punkti-obigrivu-vidvidali-40-

mariupolciv-  
http://mariupolrada.gov.ua/ru/news/grafik-roboti-punktiv-obigrivu 

Станом на лютий, список було змінено. 

Адреса пунктів 

обігріву 

Назва установи, 

організації, на базі 

якої розгорнутий 

пункт обігріву 

Графік роботи 
Телефони пункту 

обігріву 

вул. Котовського, 6 Синій Хрест цілодобово (068)5452226 

пр. Нахімова, 172 
Церква «Добрих 

змін» 
цілодобово (097)4235837 

вул. Гагаріна 

114/116 

Медичний заклад 

«Міська лікарня» 

№9 

08.00–20.00 (0629)513235 

вул. Керченська, 2 
Церква «Синій 

хрест» 
цілодобово (096)3903858 

пров. Банний, 5 

«Маріупольський 

міський центр з 

обслуговування осіб 

без певного місця 

проживання» 

цілодобово 
(0629)401836 

(097)5550945 

вул. Пашковського, 

4 

Міська лікарня № 4 

ім. І.К. Мацука 
цілодобово 

(0629)221219 

(067)6276677 

вул. Київська, 45 

Свято-

Володимирський 

Храм 

08.00–18.00 
(0629)499162 

(067)6242526 

http://mariupolrada.gov.ua/ru/news/punkti-obigrivu-vidvidali-40-mariupolciv-
http://mariupolrada.gov.ua/ru/news/punkti-obigrivu-vidvidali-40-mariupolciv-
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вул. Олімпійська, 

79/1 

Храм Покрова 

пресвятої 

Богородиці 

07.00–20.00 
(0629)492857 

(098)9037484 

пр. Металургів, 

187а 

Храм віри, надії та 

любові 
08.00–17.00 (097)2636276) 

вул. Металургійна, 

1 

Храм Божій матері 

«Годувальниці» 
08.00–17.00 (068)1561156 

вул. Невського, 22 
Храм святого 

Харлампия 
08.00–17.00   

пр. Миру, 75б 

Територіальний 

центр з 

обслуговування 

самотніх та 

непрацездатних 

громадян 

Центрального 

району 

08.00–17.00 (0629)333225 

Джерело: http://mariupolrada.gov.ua/ru/news/perelik-punktiv-obigrivu 

 3) Підтримка ОМС на постійній основі власних або організовуваних 

іншими інституціями осередків забезпечення продуктами, одягом тих, хто 

цього потребує. 

 Маріупольські територіальні центри допомоги особам без постійного 

місця проживання надають одяг, їжу та кваліфіковану допомогу всім 

нужденним. Наприклад, на базі Лівобережного центру працює пункт обігріву, 

де замерзлі можуть зігрітися гарячим чаєм, також там безкоштовно роздають 

ковдри і можна знайти теплий одяг.  

Відповідно до офіційної інформації територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Лівобережного району м. 

Маріуполя Донецької області  за 2017 рік, відділення забезпечує 

обслуговування 664 громадян. В цьому році відділенням надана допомога у 

вигляді: продуктових наборів 300 громадянам на загальну суму 55176 грн., 

видано 3288 одиниць одягу та взуття. 

 Джерела:http://mariupolrada.gov.ua/ru/page/teritorialni-centri-

obslugovuvannja  
http://mrpl.city/news/view/v-mariupole-bezdomnye-mogut-uteplitsya-na-zimu-i-

poluchit-goryachij-obed-foto  

http://i24.com.ua/news/socium/v-mariupole-dlya-bezdomnyh-sozdayut-stendy-

dlya-edy 

 

Бал зараховано 

http://mariupolrada.gov.ua/ru/news/perelik-punktiv-obigrivu
http://mariupolrada.gov.ua/ru/page/teritorialni-centri-obslugovuvannja
http://mariupolrada.gov.ua/ru/page/teritorialni-centri-obslugovuvannja
http://mrpl.city/news/view/v-mariupole-bezdomnye-mogut-uteplitsya-na-zimu-i-poluchit-goryachij-obed-foto
http://mrpl.city/news/view/v-mariupole-bezdomnye-mogut-uteplitsya-na-zimu-i-poluchit-goryachij-obed-foto
http://i24.com.ua/news/socium/v-mariupole-dlya-bezdomnyh-sozdayut-stendy-dlya-edy
http://i24.com.ua/news/socium/v-mariupole-dlya-bezdomnyh-sozdayut-stendy-dlya-edy
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7. Чи ОМС сприяє якісному отриманню громадою послуг, що 

надаються підприємствами житлово-комунального 

господарства? 

 

Бал зараховується у разі отримання доказів здійснення не менш як трьох 

напрямів участі ОМС у забезпеченні належного надання житлово-

комунальних послуг. 

1) Участь ОМС у визначенні підприємствами справедливих тарифів 

на водопостачання та водовідведення, утримання будинків, вивозу 

побутового сміття. 

Рішенням Виконавчого комітету Маріупольської міської ради № 91 від 

27.04.2016г. затверджені такі тарифи на послуги з вивезення ТПВ з 01.06.2016г 

.: 

 населення - 52,26 грн. (З ПДВ) за 1 куб.м .; 

 бюджетні установи, які фінансуються з місцевого бюджету - 52,26 грн 

(з ПДВ) за 1 куб.м .; 

 інші установи та підприємства міста - 66,52 грн. (З ПДВ) за 1 куб.м. 

Нарахування послуг з вивезення ТПВ для населення виробляється в 

розрахунку на 1 особу виходячи з норм накопичення відходів. 

Норми накопичення відходів для населення розраховані згідно замірів 

утворення ТПВ в місті Маріуполі, проведених Українським науково-дослідним 

інститутом прогресивних технологій в комунальному господарстві ЗАТ 

"УкркомунНДІпрогрес", затверджені Рішенням Виконавчого комітету 

Маріупольської міської ради № 330/2 від 21.11.2007г., І становлять: 

 для жителів багатоповерхових будинків - 1,98 куб.м. на рік. на 1 

людину; 

 для жителів будинків барачного типу - 2,11 куб.м. в рік на 1 людину; 

 для жителів будинків приватного сектора - 2,28 куб.м. в рік на 1 людину. 

Виходячи з норми накопичення ТПВ і тарифу за 1 куб.м. нарахування за 

послуги з вивезення ТПВ на 1 людину в місяць з 01.06.2016г. становить: 

 для жителів багатоповерхових будинків - 8,62 грн. 

 для жителів будинків барачного типу - 9,19 грн. 

 для жителів будинків приватного сектора - 9,93 грн. 

Джерело: 

http://kommunalnik.in.ua/tarify-na-vyvoz-tvjordyh-bytovyh-othodov  

http://kommunalnik.in.ua/tarify-na-vyvoz-tvjordyh-bytovyh-othodov
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Рис. 7.1.1 – Тарифи  на послуги КП "Маріупольське ВУ ВКГ" 

2) Здійснення переговорів ОМС із підприємствами ЖКГ щодо 

відновлення послуг, у разі їх припинення. 

У разі припинення постачання послуги, орган місцевого 

самоврядування, проводить нараду за участю всіх зацікавлених осіб, у тому 

числі зі споживачем і постачальником послуг. Крім того, у м. Маріуполі, 

завдяки злагодженій роботі органів місцевого самоврядування та 

постачальників послуг, вкрай рідкісні випадки припинення послуг в 

односторонньому порядку. Допускається припинення послуг у разі проведення 

ремонтно-аварійних робіт. У такому випадку, споживачі послуг, які схильні до 

припинення послуг, що надаються, сповіщаються через засоби масової 

інформації (телебачення, міські газети, сайти міста Маріуполя), в оповіщенні 

вказується інформація про терміни проведених робіт і відновлення надання 

призупиненої послуги. 

 
Рис. 7.2.1 – Приклад детального інформування щодо відключення 

водопостачання.  

Джерела: 
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http://mariupolrada.gov.ua/ru/news/vidkljuchennja-vodi-na-

zavtra5ab2857643231  

3) Інформування населення про відповідність якості житлово-

комунальних послуг нормативам, нормам, стандартам та правилам. 

Інформування відбувається за допомогою офіційних сайтів підприємств, 

що надають житлово-комунальні послуги.  

 
Рис. 7.3.1 – Скрін з офіційного сайту Маріупольського побутового 

сервісу. 

Контроль якості питної води, яка подається абонентам Маріуполя 

проводиться відомчою хіміко-бактеріологічною лабораторією контролю якості 

вод КП «Маріупольське ВУ ВКГ» згідно з Робочою програмою виробничого 

контролю безпечності та якості питної води, затвердженої начальником 

управління. 

Відбір проб питної води здійснюється відповідно до графіка, 

затвердженого головним інженером управління в контрольних точках, які 

класифікуються як: магістральні водоводи, піднесені і тупикові ділянки, крани 

після підкачуючих пристроїв і місця підключення харчових підприємств у всіх 

районах міста. 

Згідно з вимогами ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води 

питної, призначеної для споживання людиною» і на підставі Робочої програми 

виконується скорочений виробничий контроль (органолептичні і 

мікробіологічні показники) - у всіх пробах, скорочений періодичний контроль 

http://mariupolrada.gov.ua/ru/news/vidkljuchennja-vodi-na-zavtra5ab2857643231
http://mariupolrada.gov.ua/ru/news/vidkljuchennja-vodi-na-zavtra5ab2857643231
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(фізико-хімічні та мікробіологічні показники) - додатково на насосних 

станціях і магістральних контрольних точках і повний аналіз (щокварталу на 

насосних станціях). Станом на 26.03.2018 загальна жорсткість води в 

водопровідній мережі становить 16,0 ммоль \ дм3. 

 
Рис. 7.3.2 – Скрін з офіційного сайту КП "Маріупольське ВУ ВКГ" 

Джерело: 

http://www.mvk.org.ua/index.php/poleznaya-informatsiya/kachestvo-vody 

 

Бал  зараховано 
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8. Чи сприяє ОМС доступу до системи послуг (соціальних, 

медичних, адміністративних) через організацію зручного 

транспортного сполучення? 

За цим індикатором було досліджено транспортну доступність трьох 

об’єктів надання для населення міста соціальних, адміністративних та 

медичних послуг. 

У місті працює громадський транспорт, тому основним критерієм оцінки 

стала відстань до місцевої служби соціального захисту (соцпослуги), лікарні 

(медичні послуги), міськради (адміністративні послуги). Допустимим 

критерієм було – 300 метрів від найближчої зупинки. 

1. Від найближчої зупинки до Центру надання адміністративних послуг. 

 

 
 

Варіанти проїзду з ЖМР «Східний» до Центру надання 

адміністративних послуг: 

Тролейбуси Автобуси Маршрутні таксі 

№15 №15А №112, 124, 153 
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Рис. 8.1.1 – Відстань від зупинок тролейбусу №15 та маршрутних таксі 

№112 та №124. 

 
Рис. 8.1.2 – Відстань від зупинок автобусу №15А та маршрутного таксі 

№153. 

Пересадок немає. Відстань до зупинок: 1) 240 м – коротший шлях, 300 

м – в обхід; 2) 300 м. 

2. Від найближчої зупинки до закладу охорони здоров’я. 
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 Рис. 8.2.1– Варіант проїзду с ЖМР «Східний». Результат – 1 пересадка. 

 Рис. 8.2.2– Відстань від зупинок трамваїв № 6, 11. 

Пересадка – 1. Відстань до зупинок: 1) 250 м – коротший шлях, 300 м – 

в обхід. 

3. Від найближчої зупинки до місцевої служби соціального захисту. 

УТСЗН Лівобережного району м. Маріуполя знаходиться за адресою: 

пр. Перемоги, 16. 



35 

 

   Місцевий індекс прав людини: м. Маріуполь, УГСПЛ, 2018 

 
Рис. 8.3.1– Варіант проїзду с ЖМР «Східний». 

 
 Рис. 8.3.2– Відстань від зупинки. 

Короткий шлях – 260 м, більш довгий – 270 м. 

Ресурси: 

https://www.google.com/maps 

https://martrans.gov.ua 

Бал зараховано  

https://www.google.com/maps
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

Ключові позитивні враження від моніторингу в місті Маріуполь:  

1. Готова до взаємодії з представниками громадськості міська рада та її 

виконавчі органи. 

2. У місті Маріуполі є основна програма щодо забезпечення базових 

прав людини і  подолання бідності. 

3. Приділяється увага базовим правам внутрішньо переміщених осіб. Їм 

надається тимчасове житло, доступ до соціальних та медичних послуг. 

Головні позиції, що потребують доопрацювання:  

1. «Гаряча лінія» існує, але, до неї досить важко додзвонитися.  

2. Недостатнє інформування населення з соціально-економічних 

питань. 

3. Досить невелика кількість житла та фінансових можливостей органів 

місцевого самоврядування для задоволення потреб осіб, що потрапили за межу 

бідності та ВПО. 

Основні рекомендації:  

1) посилення дієвості місцевих програм через встановлення механізму 

оцінки їх виконання; 

2) розширення способів інформування населення з соціально-

економічних питань; 

3) впровадження більшої адресності соцзахисту (напр. диференціація 

фонду тимчасового житла до реальної кількості осіб, що його потребують, 

зокрема з числа ВПО). 

 

100%

0%

Результати моніторингу  м.Маріуполь

Зараховано балів  8 з 8 Не зараховано балів
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Анонімне опитування за власною ініціативою моніторингової 

команди 

Представниками Приймальні УГСПЛ була розроблена анкета для 

анонімного опитування громадян міста Маріуполя.  

Загальна кількість опитуваних склала 80 осіб. 

 

Питання та результати висвітлено у діаграмах. 

 

 

85%

15%

Ви мешканець Маріуполя?

Так

Ні
37%

63%

Чи обізнані Ви, на який 
телефон(и) можливо 

звернутися для отримання 
консультації з питань 

компетенцій міської ради?

Так

Ні

9%

91%

Чи знаєте Ви, які  діють  місцеві 
програми подолання бідності в 

Маріуполі?

Так

Ні
30%

70%

Чи знаєте Ви, яким чином 
ОМС дбають про виявлення і 

підтримку осіб, що опинились 
у складних життєвих 

обставинах?

Так

Ні
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12%

88%

Чи знайомі Ви з програмами 
фінансування ОМС заходів 

соціальної допомоги з 
подолання бідності?

Так

Ні

12%

88%

Чи знайомі Ви з порядком 
постановки на облік і допомозі 

в отриманні житла у 
Маріуполі?

Так

Ні

22%

78%

Чи знайомі Ви яким чином 
сприяє ОМС технологічному 

покращенню умов проживання 
жителів громади ?

Так

Ні

9%

91%

Чи знайомі Ви яким чином 
надається ОМС допомога 

бездомним особам та 
мешканцям ромських 

поселень у Маріуполі??

Так

Ні


