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Місцевий індекс прав людини у м. Суми Сумської обл.: Звіт моніторингу
/ Н. Єсіна / ред. Б. Мойса – 13 с.
Моніторингова місія у Сумах Сумської 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: 14.02 – 13.03.2018р.
Управлінська команда моніторингу: Олег Мартиненко, Андрій Галай,
Богдан Мойса, Наталія Козаренко.
Робоча група моніторингової місії: Наталія Єсіна, Володимир
Виноградов.
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 підлягає місто Суми Сумської області.
Проведення моніторингів населених пунктів проводиться 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 напряму 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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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО М. СУМИ
Статус – обласний центр Сумської області в північно-східній частині
України.
Населення: 267,3 жителів (станом на 01.01.2018 р.)
Територія: 9,538 тис. га
Орган місцевого самоврядування: Сумська міська рада
Адреса: 40000 м. Суми, майдан Незалежності, б. 2
Сайт: smr.gov.ua
E-Mail адреса: rada@smr.gov.ua
Контактні телефони: 0542 телефон/факс: 700-560
Голова: Лисенко Олександр Миколайович












У м. Суми функціонують:
ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації – 5
ВНЗ І-ІІ рівня акредитації – 4
школи – 43
дитячі садочки – 43
медичні заклади – 17
амбулаторія – 7
будинки культури – 2
бібліотеки – 30
музей – 3
музична школа – 4
засоби масової інформації:
друковані ЗМІ – 5
телекомпанії – 3

Кількість офіційно зареєстрованих осіб ВПО1 – 3766, з них родин 3228,
працездатних осіб – 1331, потребуючих працевлаштування – 609, дітей – 776,
осіб з інвалідністю –270, пенсіонерів – 1389.

1
На основі щомісячних даних обліку ДСЗНОДА, станом на 22.02.2018 р. Інформацію додано до звіту
у додатку 1: «Облік ВПО». Зауважимо, що за спостереженнями ГП УГСПЛ у м. Суми кількість офіційно
зареєстрованих осіб ВПО відрізняється від кількості дійсно проживаючих в м. Суми.
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НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: ГІДНИЙ РІВЕНЬ ЖИТТЯ
ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ МОНІТОРИНГУ
1.

Чи діють місцеві програми (проекти) подолання бідності?

У м. Суми діють наступні програми соціального спрямування: «Місто
Суми – територія добра та милосердя», затверджена рішенням Сумської
міської ради від 24.12.2015 р. № 148-МР та «Соціальні служби готові прийти
на допомогу на 2016–2018 рр.» затверджена рішенням Сумської міської ради
від 24 грудня 2015 р. № 158-МР (зі змінами) за підсумками 2016 р.
Метою програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» є
соціальна підтримка найбільш вразливих верств населення: ветеранів війни та
праці, осіб з інвалідністю, одиноких пенсіонерів, дітей-сиріт та дітей, які
залишились без батьківського піклування, надання додаткових соціальних
гарантій окремим категоріям громадян, створення додаткової системи
задоволення потреб пільгової категорії громадян, привернення уваги
громадськості до проблем і потреб ветеранів, осіб з інвалідністю - мешканців
міста, підвищення рівня їх соціальної захищеності на основі ефективного
використання бюджетних ресурсів міста. Виконавець програми – Департамент
соціального захисту населення Сумської міської ради (далі – ДСЗНСМР).
Серед завдань програми «Місто Суми – територія добра та милосердя»:
поновляти та підтримувати банк даних соціально малозахищених категорій
громадян, які потребують допомоги та послуг, а також продовження
впровадження системи адресної підтримки соціально малозахищених
громадян шляхом закріплення їх за підприємствами, організаціями міста та
окремими підприємцями. Програми змінюються та доповнюються кожен рік.
Подивитись завдання програми на 2017 р. можна тут.
Метою програми «Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2016–
2018 р.» є надання соціальної підтримки сім’ям, дітям та молоді, які
перебувають у складних життєвих обставинах, та потребують сторонньої
допомоги, виховання свідомого батьківства та запобігання соціальному
сирітству. За словами працівників Центру, більшість з тих сімей, якими вони
опікуються, мають низький дохід (або взагалі не мають доходу) та відносяться
до категорій малозабезпечених. Виконавець програми – Сумський міський
центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі – СМЦСДМ).
Програми, завдання та стан їх виконання є у відкритому доступі на сайті
Сумської міської ради.
В сукупності, комплексний аналіз змісту програм та їх виконання,
дає підстави вважати місцеві програми подолання бідності та захисту
вразливих верств населення як дієві.
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.
Проведення інтерв’ю з працівниками ОМС та опрацювання відкритих
джерел дозволили підтвердити такі типи заходів:
В місті діє «гаряча лінія» ДСЗНСМР для осіб, які потребують роз’яснень
по отриманню соціальної допомоги, у тому числі для тих, хто за рівнем
доходів, внаслідок безробіття, стихійного лиха чи інших обставин потрапили
за межу бідності2. Місцевою владою організовано розміщення на власному
сайті контактної інформації суб’єктів, що надають соціальні послуги, у тому
числі «гарячої лінії» та інших телефонів ДСЗНСМР, Центру реінтеграції
бездомних осіб, КУ «Сумський міський територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня». Також ведеться
роз’яснювальна робота на сторінках у соцмережі Фейсбук: сторінка
ДСЗНСМР: сторінка СМЦСДМ, сторінка КУ «Сумський міський
територіальний центр соціального обслуговування «Берегиня».
Також працює «Сумський обласний контактний центр» - телефонний
центр спілкування з громадянами. Усі дзвінки приймаються операторами та
передаються відповідним органам виконавчої влади, які розглядають
звернення та надають відповіді заявникам.
Представники ОМС беруть участь у заходах центрів соціальних служб.
За місяць, в якому проводився моніторинг, на відповідних сторінках соцмережі
Фейсбук було знайдено інформацію про 4 таких заходи.
ОМС заслуховують щорічно звіти про роботу з особами, що за рівнем
доходів, внаслідок безробіття, стихійного лиха чи інших обставин потрапили
за межу бідності. У відповідність приводяться програмні документи ОМС.
Крім того, зазначимо, що програма «Місто Суми – територія добра та
милосердя» діє вже більше 10 років, про що є відповідна інформація: 2012 р.;
2011 р., 2007 р.
У м. Суми здійснюються заходи щодо виявлення бездомних осіб,
зокрема шляхом соціального патрулювання та завдяки співпраці з
управліннями МНС та службою національної поліції3.
Враховуючи показники та виконання системної роботи з проведення
інформаційної діяльності по виявленню і підтримці сімей / осіб, що опинились
у складних життєвих обставинах, монітор вважає доцільним зарахувати бал.
Бал зараховано

2
3

За даними ДСЗНСМР, за 2017 р. поступило 40 730 звернень, що більше у порівнянні з 2016 р. на 36%.
Докладніше про це зазначено у додатку 2: «Діяльність Центру реінтеграції бездомних м. Суми».
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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 не менш як трьох заходів із
запропонованого переліку.
Опрацювання відкритих джерел та інтерв’ю з представниками ОМС
дозволили підтвердити такі типи заходів:
- Забезпечення безоплатного або пільгового харчування дітей, сім’ї яких
опинились за межею бідності або перебувають у групі ризику у навчальних
закладах. Згідно з рішенням Сумської міської ради «Про встановлення вартості
харчування дітей та учнів у закладах освіти м. Суми» від 21 грудня 2017 р. №
2898 – МР, звільнені від оплати за харчування батьки або особи, які їх
замінюють, певних категорій дітей, серед яких є: п. 1.4.5. Діти із сімей, які
отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім'ям» та п. 1.4.6. Діти із сімей, у яких сукупний
дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищує рівня
забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку
встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення
права на звільнення від плати за харчування дитини у комунальних закладах
дошкільної освіти.
Інформацію
підтверджено
шляхом
опитування
батьків
з
малозабезпечених родин. Крім того, ці дані розповсюджені у місцевих ЗМІ,
наприклад тут.
- Виділення адресної матеріальної допомоги з місцевого бюджету для
осіб, що за рівнем доходів, внаслідок безробіття, стихійного лиха чи інших
обставин потрапили за межу бідності: надано цільову допомогу 5 громадянам4,
в тому числі на трансплантацію нирки, для ендопротезування та
дороговартісного лікування двох дорослих осіб з інвалідністю та дитини з
інвалідністю; надання допомоги сім’ям, в яких виховуються онкохворі діти5.
- Надається допомога домогосподарствам, які постраждали внаслідок
стихійного лиха, пожежі, надзвичайної ситуації, інших обставин. Як приклад,
03 січня 2017 року у будинку № 24 по вулиці Металургів стався вибух газу і
зазначену подію віднесено до надзвичайних ситуацій. Було прийнято
відповідне положення про розмір та порядок виплати щомісячної тимчасової
грошової компенсації постраждалим сім’ям для покриття ними витрат на
проживання та одноразової матеріальної допомоги для вирішення соціальнопобутових питань. Забезпечено відшкодування матеріальних збитків
постраждалим родинам, що підтверджується відповідним документом.
Інформацію про допомогу постраждалим домогосподарствам можна
подивитись у відкритих джерелах: sumy.today, hgraf.com.ua.
Також проведено у 2017 р.:

4
5

Загальна сума допомоги 656,1 тис. грн.
У 2017 р. допомогу отримали 23 сім’ї на загальну суму 300,0 тис. грн.
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благодійних обідів для одиноких громадян похилого віку та осіб з
інвалідністю6;
оплати послуг з доступу до інформаційної мережі Інтернет7;
надання грошової допомоги на проведення поховання,
незастрахованих в системі обов’язкового соціального страхування8.
Спостерігається деяка вибірковість у визначенні категорій, яким
надаються пільги по проїзду або сплаті ЖКГ, що буде зазначено в
рекомендаціях. Тим не менш, кількість заходів соціального спрямування
свідчить про системність надання допомоги особам, які цього потребують.
Бал зараховано
4.

Чи надається ОМС допомога в отриманні житла?

В м. Суми ведеться облік осіб, які потребують поліпшення житлових
умов. Здійснює облік Управління обліку, розподілу та приватизації житла
департаменту забезпечення ресурсних платежів СМР.
У м. Суми прийняті та діють наступні регіональні програми: «Програма
молодіжного житлового кредитування у м. Суми на 2018-2020 рр». та
«Порядок надання пільгового довгострокового кредиту на будівництво
(реконструкцію) житла за рахунок міського бюджету в м. Суми».
Підтверджується за посиланням на сайт sumy.molod-kredit.gov.ua.
У рамках програми сприяння житловому молодіжному будівництву у
2017 р. було виділено кошти з міського бюджету на 5 пільгових довгострокових
кредитів сім’ям на будівництво житла9.
Інформація про хід виконання Програми молодіжного житлового
кредитування у м. Суми у 2016 р. доступна за посиланням.
Що стосується житла для малозабезпечених ВПО, то є можливість
безкоштовного розміщення в Центрі реінтеграції бездомних осіб (див. додаток
№1) та КУ «Центр матері та дитини» (див. додаток №3). З початку озброєного
конфлікту на сході України ці установи приймали та розміщували ВПО. Наразі
там також є мешканці з таким статусом.
Рекомендація: запропонувати ОМС роздивитись можливість прийняття
місцевих довгострокових програм з пільгового кредитування (у тому числі
іпотечного) будівництва або придбання житла для ВПО.
Бал зараховано

6

У 2017 р. вартість обіду до вересня становила 19,45 грн., з жовтня 2017 р. вартість обіду склала 30,0

грн.
Оплачені послуги 55 особам з інвалідністю.
У 2017 р. таких осіб було 198.
9
Виділено 2,3 млн. грн. на загальну площу 258,11 кв.м.
7
8
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5.
Чи сприяє ОМС
проживання жителів громади?

технологічному

покращенню

умов

У м. Суми прийнято «Порядок відшкодування з міського бюджету
частини відсотків за кредитами, залученими населенням (фізичними особами,
об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житловобудівельними кооперативами) на впровадження енергозберігаючих заходів у
2015-2017 роках». Згідно з Інформації про стан виконання Програми
економічного і соціального розвитку міста Суми на 2017 р. за підсумками 2017
р., з міського бюджету у 2017 р. було відшкодовано відсотків за кредитами на
заходи з енергозбереження 1616 фізичним особам та 8 ОСББ на загальну суму
506,4 тис. гривень.
У 2016 р. в м. Суми почала діяти програма про дольову участь
відшкодування коштів, витрачених на реалізацію енергоефективних заходів в
будинку «70х30» (30% – ОСББ та 70% – в частині міського бюджету)
відповідно до рішення Сумської міської ради «Про затвердження Положення
про дольову участь співвласників у поточному, капітальному ремонтах
(реконструкції, модернізації) в багатоквартирних житлових будинках міста
Суми» від 05.10. 2016 р. № 1162–МР. Джерело інформації – ЗМІ.
У Сумах прийнята та реалізується «Програма підвищення
енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки» від
21.12.2016 №1548-МР, згідно якої передбачається впровадження комплексних
заходів із підвищення енергоефективності в бюджетних закладах та установах
м. Суми, що утримуються за кошти міського бюджету. Що стосується
завдання моніторингу, з метою переходу до стандартів сталого енергетичного
розвитку та підвищення енергоефективності будівель закладів соціальної
сфери, відповідно до вищевказаної програми, у Центрі реінтеграції бездомних
осіб у 2017 році проведено термоізоляцію будівлі (див. додаток 1).
Враховуючи наявність відповідних документів та системних місцевих
заходів підтримки технічного переоснащення житла, в тому числі з
кредитуванням (утеплення, забезпечення енергозберігаючими технологіями),
було прийнято рішення про позитивну оцінку у цьому напрямку.

Бал зараховано
6. Чи надається ОМС допомога бездомним особам та мешканцям
ромських поселень?
На території м. Суми є ромська громада, вона мешкає в одному з районів
міста, але немає потреби відокремлювати ромів від інших мешканців Сум.
Вони отримують певні пільги відповідно соціальним категоріям багатодітні
родини, одинокі матері, тощо; діти відвідують загальноосвітні школи, за
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останні роки монітором не виявлено інформації про надання окремої допомоги
мешканцям ромських поселень, тож монітор зосередилася на опрацюванні
питання підтримки безхатченків.
У
м.
Суми
функціонує
Центр
реінтеграції бездомних
осіб, який забезпечує
можливість обігріву у
холодну пору року;
здійснення особистої
гігієни; за потребою
особам видається одяг,
взуття та продукти для
приготування
їжі
(також усі отримують
безкоштовно хліб та
чай);
здійснюється
допомога в одержанні (відновленні) персональних документів. Детальніше
про діяльність Центру можна дізнатися з додатку №2.
Щодо пунктів обігріву у холодну пору року, монітор відзначає
оперативну роботу ОМС у м. Суми10. Повний перелік пунктів можна знайти на
офіційному сайті міської ради, порталі ДСНС України в Сумській області та
на інформаційних порталах міста та області: tv.sumy.ua, sumy.depo.ua,
everyday.sumy.ua.
Діяльність ОМС по цьому пункту монітор вважає системною.
Бал зараховано
7.
Чи ОМС сприяє якісному отриманню громадою послуг, що
надаються підприємствами житлово-комунального господарства?
Дослідження відкритих джерел та отриманої інформації від ОМС
дозволило зробити висновок, що місцева влада інформує громаду про стан
ЖКГ. Наприклад, звіти: «Комунальники – сумчанам» за дорученням міського
голови публікуються щоденно.
Прийнята «Комплексна цільова програма реформування і розвитку
житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 р.р.», виконання
якої треба буде дослідити у майбутньому. Серед очікуваних результатів
програми - беззбиткове функціонування підприємств житлово-комунального
господарства, але під час проведення моніторингу не з’ясовано, яким чином
З 22.01.2018 р. у місті запрацювало 35 пунктів. 16 з них відкрили у медичних закладах, 18 – у
бібліотеках міста
10
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ОМС буде допомагати малозабезпеченим домогосподарствам, а також тим, хто
опинився за межею бідності сплачувати за послуги ЖКГ (можливість надання
пільг або розстрочки оплати комунальних платежів).
Під час проведення моніторингу не виявлено активних дій ОМС по
участі у встановленні справедливих тарифів ЖКГ для населення. Місцева
влада не вживає системних і зрозумілих заходів із гарантування мешканцям
міста житлово-комунальних послуг належної якості в умовах роздержавлення
цієї системи.
Рекомендація: при узгодженні тарифів ЖКГ місцевій владі відстоювати
інтереси громади, враховуючи матеріальні можливості людей, що мають
низькі доходи.
Бал не зараховано
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 від маршруток до установ. Допустимим була відстань не більше
300 м від найближчої зупинки.
1.
ДСЗНСМР знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Харківська, буд.
35, відстань від територіального центру міста невелика – близько 2 км. До
установи можна доїхати без пересадок або з однією пересадкою (з
найвіддаленіших районів міста), при цьому відстань до зупинки сягає 240 м.

Відстань від зупинки до ДСЗНСМР та маршрути громадського транспорту
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2.
Центр надання адміністративних послуг у м. Суми знаходиться на
вул. Горького, буд. 21. Це територіальний центр міста. Доїхати до ЦНАПу
можна з будь-якого району Сум без пересадок або з однією пересадкою (з
найвіддаленіших районів міста), при цьому відстань до зупинки сягає 170 м.).

Відстань від зупинки до ЦНАПу та маршрути громадського транспорту
3.
Сумська міська поліклініка №3 - заклад охорони здоров’я
вторинного рівня, знаходиться на вул. Іллінській, буд. 48. Це також
територіально – центр міста. Доїхати можна з будь-якого району Сум без
пересадок або з однією пересадкою (з найвіддаленіших районів міста), при
цьому відстань до зупинок сягає 150 м та 160 м).

Відстань від зупинки до лікарні та маршрути громадського транспорту
Якщо дослідити відстань до зупинок від найвіддаленішої точки в місті,
то вона не буде перевищувати 500 м. Враховуючи зручність транспортного
сполучення до кожного з таких закладів, оцінка цього пункту також позитивна.
Бал зараховано
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
Ключові враження від моніторингу в м. Суми:
1.
ОМС досить відкриті та готові до взаємодії з представниками
громадськості.
2.
У м. Суми діють програми соціального спрямування, ОМС
опікується наданням додаткових пільг соціально незахищеним категоріям.
3.
Недостатня увага приділяється внутрішньо переміщеним особам:
їм надається безкоштовне тимчасове житло в двох установах міського
підпорядкування, але в місті немає жодної довгострокової програми з
пільгового кредитування (у тому числі іпотечного) будівництва або придбання
житла, крім того, діти з родин ВПО не мають пільг по харчуванню у
навчальних закладах.
Головні позиції, що потребують доопрацювання:
1.
На думку моніторів у наявності необґрунтовані привілеї окремих
соціально незахищених категорій при наданні додаткових пільг (як-то пільга
на оплату ЖКГ для осіб з інвалідністю по зору).
Результати моніторингу в м. Суми за напрямом «Гідний рівень
життя»:

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ
Не зараховано
13%

Зараховано
87%, 7 з 8

Основні рекомендації:
1.
Розповсюджувати інформацію про можливість отримання цільової
допомоги на лікування від ОМС в місцевих лікарнях.
2.
Сприяти вирішенню проблеми Центру реінтеграції осіб з
медичним супроводом користувачів послуг, які цього потребують.
3. При плануванні та впровадженні заходів із подолання бідності та
забезпечення соціальних гарантій окремим категоріям, уникати
необґрунтованих привілеїв чи обмежень.
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