МІСЦЕВИЙ ІНДЕКС ПРАВ ЛЮДИНИ
У М.ПОКРОВСЬК ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЗВІТ МОНІТОРИНГУ

ПОКРОВСЬК – 2018

3
Місцевий індекс прав людини у м. Покровськ Донецької обл.: Звіт
моніторингу / А. Безрук, І.Демченко, К. Соболєвська / ред. проф. А.Галай.–
15с.
Моніторингова місія у Покровську 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: 14.02 – 5.03.2018р.
Управлінська команда моніторингу: Олег Мартиненко, Андрій Галай,
Богдан Мойса, Наталія Козаренко.
Робоча група моніторингової місії: Артем Безрук, Іван Демченко,
Кристина Соболєвська.
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 Покровськ, Донецька обл.
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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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО М. ПОКРОВСЬК
Населення: 63437 жителів (01.01.2017)
Склад громади: місто Покровськ, місто Родінське, селище Шевченко
Орган місцевого самоврядування: Покровська міська рада.
Адреса: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, пл. Шибанкова, 11
Сайт: http://pokrovsk-rada.gov.ua/
E-Mail адреса: krs.v@dn.gov.ua
Контактні телефони: 06239 2-03-54; 067-163-02-94; 066-30739-59
Голова: Требушкін Руслан Валерійович














На території громади функціонують:
школи – 16
дитячі садочки -20
медичні заклади - 7
амбулаторія – 1
будинки культури - 2
бібліотеки – 3
музей – 1
музична школа – 1
спортивні заклади – 3
громадські організації – 156
релігійні громади – 35
засоби масової інформації:
друковані ЗМІ – 2
телеорганізації – 2
Інтернет, ЗМІ – 6

Кількість зареєстрованих осіб ВПО1 – 27449, з них сімей 24589,
працездатних осіб – 3330, потребуючих працевлаштування – 25, дітей – 2244,
інвалідів – 804, пенсіонерів – 20915.

На основі даних місцевої програми «Основні напрямки соціальної політики у м. Покровськ
(Красноармійськ) на 2016 – 2021 роки» (рішення міської ради №7/5-9 від 18.02.2016 року)
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НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: ГІДНИЙ РІВЕНЬ ЖИТТЯ
ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ МОНІТОРИНГУ
1. Чи діють місцеві програми (проекти) подолання бідності?
У місті Покровськ 18.02.2016 року рішенням міської ради №7/5-9
затверджено місцеву програму «Основні напрямки соціальної політики у м.
Покровськ (Красноармійськ) на 2016 – 2021 роки» (http://pokrovskrada.gov.ua/images/stories/pubinform/rishennya_miskrady/7-sozyv/5-sessiya/resh7-5-9.pdf). Саме ця програма найближча до цілей подолання бідності.
Програма спрямована на наступні категорії населення (цільові групи):
особи, які перебувають у складних життєвих обставинах спричинених
інвалідністю, віком, станом здоров'я, соціальним становищем, життєвими
звичками і способом життя, внаслідок яких особа частково або повністю не
має (не набула або втратила) здатності чи можливості самостійно піклуватися
про особисте (сімейне) життя та брати участь у суспільному житті. Як свідчить
практика, до таких категорій належать: сім’ї з дітьми, в тому числі
малозабезпечені, багатодітні, неповні, сім’ї опікунів, прийомні; інваліди, діти
- інваліди; ветерани війни і праці; особи, які постраждали в наслідок
Чорнобильської катастрофи; одинокі пенсіонери та пенсіонери за віком;
особи, в яких потенційно може виникнути ризик потрапляння у складні
обставини (пияцтво, наркоманія тощо); учасників АТО та членів їх сімей;
внутрішньо-переміщених осіб.
Аналіз програми «Основні напрямки соціальної політики у м. Покровськ
на 2016 – 2021 роки» показує її як системну (охоплює 7 напрямів), адресну
(налічує 112 пунктів) та узагальнену в єдиному документі. Програма
спрямована на осіб, що перебувають за межею бідності чи у складних
життєвих обставинах. Проте наведена програма не передбачає чіткого
ресурсного забезпечення, пріоритетності та порядку надання допомоги.
Очікувані результати програми сформульовані поверхово та можуть бути
детально оцінені. З наведених причин програма подолання бідності не є дієвою
і достатньо контрольованою.
Крім того, в місті діє ще декілька програм подібного напряму, що
частково пересікаються, дублюють одна одну.
Шляхи покращення:
- системний підхід до міських програм, розробка їх на основі оцінки
місцевих потреб і очікувань мешканців громади;
- реалістичне планування міських програм на основі можливостей
місцевого бюджету, прозоре визначення у програмах пріоритетності напрямів
у разі завищених очікувань від місцевих ресурсів;
- врахування у програмах можливостей місцевих громадських
об’єднань;
- впровадження у програми зрозумілого (у тому числі для громадської
експертизи) оцінного інструменту.
Бал не 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. В місті діє гаряча лінія для осіб, що за рівнем доходів, внаслідок
безробіття, стихійного лиха чи інших обставин потрапили за межу бідності
(https://contact.pokrovsk-rada.gov.ua/). Наявність на сайті статистики звернень
дозволяє оцінити цей інструмент як дієвий та цільовий.

Докази дієвості місцевої гарячої лінії
2. Місцевою владою організовано розміщення на власному сайті
контактної інформації суб’єктів, що надають соціальні послуги. Інформацію
по роботу Управління соціального захисту населення Покровської міської
ради (http://pokrovsk-rada.gov.ua/uszn).
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Контакти УСЗН на сайті міськради
3. Орган місцевого самоврядування активно співпрацює з іншими
соціальними структурами, що не входять до його системи. Зокрема,
досліджено активну співпрацю з місцевим центром зайнятості Державної
служби зайнятості Міністерства соціальної політики України. Так, на 51 сесії
Міськради від 15.02.2018 було ухвалену спільну програму http://pokrovskrada.gov.ua/images/stories/pubinform/sesii_misk_rady/7th51/working.pdf

Голова служби зайнятості виступає на міськраді (фото з сайту
http://orbita.dn.ua/nasyshhennaya-povestka-dnya-i-goryachaya-diskussiya-vpokrovske-proshla-sessiya-gorsoveta.html)
Потреби досліджувати інші напрями діяльності для оцінювання цього
індикатора не було.
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 не менш як трьох заходів із
запропонованого переліку.
Опрацювання відкритих джерел дозволили підтвердити такі три типи
заходів:
1. Орган місцевого самоврядування надає додаткові пільги на оплату
житлово-комунальних послуг.
Додаткові до загальнодержавних пільги на оплату ЖКП надаються за
рішенням міської ради від 06.12.2017 № 7/46-2 «Про Програму економічного і
соціального розвитку міста Покровська на 2017 рік» (зокрема, для лікарів та
лікарів-інтернів).

Додаткові пільги на оплату ЖКП (витяг з http://pokrovskrada.gov.ua/images/stories/pubinform/rishennya_miskrady/7-sozyv/46-session/462.pdf )
2. Орган місцевого самоврядування надає адресну матеріальну допомогу
з місцевого бюджету для осіб, що за рівнем доходів, внаслідок безробіття,
стихійного лиха чи інших обставин потрапили за межу бідності (на прикладі –
сім‘ям загиблих, сім‘ям з дітьми).

Адресні
соціальні
допомоги
(витяг
з
http://pokrovskrada.gov.ua/images/stories/pubinform/rishennya_miskrady/7-sozyv/46-session/462.pdf )
3. Надається допомога домогосподарствам, які постраждали внаслідок
стихійного лиха, пожежі, надзвичайної ситуації, інших обставин. Діє місцева
програма від 21.01.2016 №25, що передбачає за якою постраждалі від
стихійного лиха можуть претендувати на надання матеріальної допомоги:
http://pokrovskrada.gov.ua/images/stories/pubinform/rishennya_vykonkomu/2016/vykonkom_res
h_21-01-2016-25.pdf
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Потреби досліджувати інші напрями діяльності для оцінювання цього
індикатора не було.
Бал зараховано
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:
1. У місті ведеться облік осіб, які потребують поліпшення житлових
умов.
Лінк,
що
підтверджує
ведення
квартирного
обліку:
https://www.dnews.dn.ua/news/597843
2. Виділення житла для соціальних категорій за останні 2 роки, діючі
інвестиційні програми.
Житло для осіб-сиріт надається за міською програмою від 02.10.2017
№7/41-5
(http://pokrovskrada.gov.ua/images/stories/pubinform/rishennya_miskrady/7-sozyv/41session/7_41_5.pdf)
На кінець 2017 року із загальної кількості дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування у місті (170): 79 дітей не мають житла
взагалі; 72 дітей - мають державне закріплене житло; 19 дітей – мають власне
та приватизоване житло; Перебувають на квартирному обліку 11 дітей та 26
осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У 2017
році особам даної категорії, відповідно до Програми надано 4 квартири.
Отримання житла особами даної категорії вирішується повільно через
відсутність в місті будівництва житла, відсутність фонду соціального житла.
Заплановано використати 26,0 млн. грн., (12,7 млн. грн. – кошти
обласного бюджету і 13,3 млн. грн. – кошти місцевих бюджетів) і придбати не
менше 85 одиниць впорядкованого житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа (https://pokrovsk.informstream.in.ua/dityam-syrotam-nadadut-zhytlo/)
Програма спільна: 50% виділяє місто, 50% – область.
Доказ дієвості цієї програми (http://orbita.dn.ua/v-pokrovske-sirotapoluchila-kvartiru.html): було виділено на придбання квартири для міської
жительки за 235 000 гривен (по 117 500 з обласного та міського бюджету)
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Придбання квартири для сироти, що перебувала на обліку покращення
житлових умов (фото з місцевого ЗМІ)
3. В місті вживаються позитивні заходи забезпечення тимчасового
житла, що може надаватись у користування тих, хто цього потребує, наявність
для внутрішньо переміщених осіб місцевих довгострокових програм з
пільгового кредитування.
Так, міська рада фінансує переобладнання для потреб забезпечення ВПО
житлом
переобладнання
раніше
законсервованого
гуртожитку
(http://orbita.dn.ua/zabroshennoe-obshhezhitie-v-mikrorajone-shahterskij-nachnetprinosit-polzu.html).
Потреби досліджувати інші напрями діяльності для оцінювання цього
індикатора не було.
Бал зараховано
5. Чи сприяє ОМС технологічному покращенню умов проживання
жителів громади?
Питання енергоефективності будівель входить до сфери опіки місцевої
влади. За останні роки у місті було проведено ряд ремонтів зовнішніх фасадів
публічних закладів (бібліотека, лікарня) із утепленням зовнішніх стін.
Якщо характеризувати технологічне покращення чи утеплення житла, то
29.01.2016 було прийнято Покровською міською радою програма №7/4-11
(http://www.pokrovskrada.gov.ua/images/stories/pubinform/rishennya_miskrady/7-sozyv/4-sessiya/resh7-4-11.pdf) про часткове відшкодування відсоткових ставок на заходи з
підвищення енергоефективності житла. Але плану, переліку об'єктів та звіту
виконання цієї програми не було знайдено.
Подібний перелік було знайдено у рішенні міської ради від 22.12.2016 №
7/27-1 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста
Покровська на 2017 рік»
(http://pokrovskМісцевий індекс прав людини: м. Покровськ, УГСПЛ, 2018
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rada.gov.ua/images/stories/pubinform/rishennya_miskrady/7-sozyv/46-session/462.pdf)

Перелік термомодернізації житлових будинків
Для перевірки дієвості цієї програми було перевірено кілька будинків,
які мали бути утеплені згідно із планом.

Незакінчені об’єкти по термомодернізації м. Покровськ, смт. Шевченко
Незважаючи на зарахування балу за цим показником відмічаємо
незавершеність цих процесів і, очевидно, недостатній контроль влади і
громади. Навіть у будівлях, де утеплення фасадів розпочато – ці роботи
зупинені на зимовий період без консервації.
Бал зараховано
6. Чи надається ОМС допомога бездомним особам та мешканцям
ромських поселень?
Шостим індикатором було з’ясування як ОМС допомагає бездомним
особам та ромським поселенням. Ромських громад на території Покровська
немає, тому опрацьовано питання підтримки безхатченків.
Було підтверджено такі елементи бальної оцінки:
1. У морози ОМС ставить пункти обігріву в яких також роздають їжу
бездомним особам (обігрів, харчування).

Місцевий індекс прав людини: м. Покровськ, УГСПЛ, 2018
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Мобільний пункт обігріву і харчування (фото з місцевого ЗМІ)
2. У підпорядкуванні Покровської міської ради працює Територіальний
центр соціального обслуговування, куди можуть звертатись бездомні особи
для денного перебування, де особам можуть надати першу медичну допомогу
та передати в лікарню, щоб зробити більш детальне обслідування стану
здоров’я, можна скористатись послугами перукаря. Відділ денного
перебування ще може надати послуги по відновленню документів особистості,
і направити в інтернат для бездомних (тимчасове розміщення, гігієнічні
процедури, відновлення документів).

Доказ можливості тимчасового розміщення, медичних гігієнічних
послуг
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 не вживає системних і
зрозумілих заходів із гарантування мешканцям міста житлово-комунальних
послуг належної якості в умовах роздержавлення цієї системи.
Деякі позиції цього напряму присутні:
1) участь ОМС у визначенні підприємствами справедливих тарифів на
водопостачання та водовідведення, утримання будинків, вивозу побутового
сміття.
Докази:
 http://www.pokrovsk-rada.gov.ua/novini/2969-protokol-gromadskikhslukhan-z-privodu-vstanovlennya-tarifiv-kp-pokrovskvodokanal
 http://orbita.dn.ua/kak-pokrovsk-gotovitsya-k-sortirovke-tbo.html
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2) проектування якісних житлово-комунальних послуг (розроблено,
проте не затверджено проект Комплексної програми розвитку житловокомунального господарства міста Красноармійська на 2016 – 2018 роки,
керуючись статтями 26, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»):
http://pokrovskrada.gov.ua/images/stories/pubinform/rishennya_miskrady/7-sozyv/6-sessiya/resh7-6-4.pdf
Проте принаймні трьох елементів з переліку можливих заходів не
підтверджено.
Бал не зараховано через причину що житло-комунальний відділ не надав
точної інформації з приводу надання своїх послуг. Було знайдено декілька
програм по розвитку житло-комунальних господарств, але цього було замало
для зарахування балу.
Шляхи покращення: розуміння ОМС роздержавлення системи житловокомунальних послуг і вживання заходів щодо збереження опосередкованого
впливу на підприємницькі структури цього напряму.
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 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 служби соціального захисту 600 метрів.

Відстань до служби соціального захисту
Місцевий індекс прав людини: м. Покровськ, УГСПЛ, 2018
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2. Від найближчої зупинки до центральної міської лікарні – 350 метрів.

Відстань до міської лікарні

3. Від найближчої зупинки до міської ради – 350 метрів.

Відстань до міськради.
Бал було не зараховано через те що довжина маршруту від зупинки до
систем послуг була перевищена норми 300 метрів.
Шляхи покращення: графічні схеми демонструють простий дешевий
спосіб оптимізації цього питання – перенесення зупинок громадського
транспорту.
Бал не зараховано
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
Ключові позитивні враження від моніторингу в місті Покровськ:
1. Досить відкриту і готову до взаємодії з представниками громадськості
міську раду та її виконавчі органи.
2. У місті Покровськ є багато програм щодо забезпечення базових прав
людини і подолання бідності. Невелике місто опікується забезпеченням
житлом та встановлює додаткові пільги з його оплати для деяких категорій,
модернізує за власний бюджет соціальні та житлові об’єкти, підтримує
найбільш соціально незахищені категорії.
3. Досить великої уваги приділяється базовим правам внутрішньо
переміщених осіб. Їм надається тимчасове житло, доступ до соціальних та
медичних послуг.
Головні позиції, що потребують доопрацювання:
1. Місцева програма подолання бідності («Основні напрямки соціальної
політики у м. Покровськ (Красноармійськ) на 2016 – 2021 роки») не містить
зрозумілого бюджету та реалістичних показників оцінки і контролю. Це
відкриває можливості для непрозорості витрачання коштів та зловживання
ними.
2. Міській владі бракує управлінської культури, про що свідчить
існування ухвалених програм без звітування і підсумкового аналізу, зупинка
робіт з планового утеплення фасадів на зимовий період, практична відсутність
представників спеціалізованих підрозділів на підведенні підсумків
моніторингу після гарантування цього керівниками міста.
Підсумки моніторингу м. Покровськ
за напрямом "Гідний рівень життя"

3; 38%

Зараховано балів
5; 62%

Не зараховано балів

Основні рекомендації:
1. При плануванні місцевих програм чітко відображати бюджетне
фінансування, пріоритетність виконання заходів, вимірювані очікувані
результати.
2. Оприлюднювати на власному сайті результати виконання місцевих
програм.
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