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

 

1 

  
 

 

 

 

 

МІСЦЕВИЙ ІНДЕКС  

ПРАВ ЛЮДИНИ 

 М. ДНІПРО  

 

ЗВІТ МОНІТОРИНГУ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



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

 

2 

Місцевий індекс прав людини м. Дніпро: Звіт моніторингу/Д. Рева, Н. Кожина, Ю. 

Полєхіна/ ред. Б.Мойса. – 15 с. 

 

Моніторингова місія у м. Дніпро, Дніпропетровської 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 – 12.03.2018 р. 

 

Управлінська команда моніторингу: Олег Мартиненко, Андрій Галай, Богдан 

Мойса, Наталія Козаренко.  

Робоча група моніторингової місії: Дмитро Рева, Наталія Кожина, Юлія Полєхіна. 

 

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 м. Дніпро, Дніпропетровської 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».  

 

  

 

 

 
Дніпро (раніше Нови́й Кода́к, Катериносла́в, Новоросі́йськ, Січесла́в, 

Дніпропетро́вськ) – місто обласного значення в Україні, адміністративний центр 

Дніпропетровської області, розташований у південно-схiднiй Україні.  
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19 травня 2016 року Верховна Рада України, відповідно до вимог закону «Про 

засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 

режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», перейменувала 

Дніпропетровськ на Дніпро. 

Наразі існує поділ міста Дніпра на 8 адміністративних районів: 5 – на правому березі 

річки Дніпро: Новокодацький, Центральний, Чечелівський, Соборний та Шевченківський; 

3 – на лівому: Амур-Нижньодніпровський, Індустріальний та Самарський. У 

підпорядкуванні міської ради також перебуває селище міського типу Авіаторське. 

Дніпро є четвертим містом за кількістю населення в Україні після Києва, Харкова та 

Одеси. Станом на 1 червня 2017 року чисельність населення склала 1 млн 2 тис. 636 осіб. 

Площа: 415 (5-е) км² 

Густота населення: 2411 осіб/км² 

Органом місцевого самоврядування є Дніпровська міська рада, яка обирається раз на 

5 років в кількості 64 депутатів. 

Код ЄДРПОУ: 26510514 

Адреса: просп. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000 

Час роботи міської ради: пн-чт 09:00-18:00, пт 09:00-16:45 

Сайт: http://dniprorada.gov.ua  

Ел-пошта: office@dniprorada.gov.ua, office@dmr.dp.ua  

Телефон: +38 056 732 12 12, +38 095 732 12 12, +38 096 732 12 12, +38 073 732 12 12 

Мер міста: Філатов Борис Альбертович. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро посідає друге місце в Україні (після Києва) за обсягами будівництва та 

введення в експлуатацію житла при залученні усіх джерел фінансування. 

Міський пасажирський транспорт – невід'ємна частина складного комплексу 

життєзабезпечення населення міста. Пасажирські перевезення у місті здійснюють: лінія 

метрополітену, 39 автопідприємств, 1 трамвайне та 2 тролейбусних депо. 

http://dniprorada.gov.ua/
mailto:office@dniprorada.gov.ua
mailto:office@dmr.dp.ua
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У місті Дніпро функціонують 163 навчальних закладів, до числа яких крім 

загальноосвітніх шкіл входять гімназії, ліцеї, школи-інтернати та спеціалізовані заклади для 

хворих дітей. У місті функціонують 17 спеціалізованих шкіл. Динамічний розвиток міста 

та освітнього процесу спонукає до виникнення мережі спеціалізованих шкіл, ліцеїв, 

гімназій. В місті, наприклад, є юридичний ліцей та міжнародні школи – Британська 

міжнародна школа та Українсько-американський ліцей. Крім того, у Дніпрі 174 дитячі 

садки та 34 позашкільних навчальних закладів, у тому числі 21 центр позашкільної роботи, 

Будинки творчості, Центр допризовної підготовки молоді, 13 спортивних шкіл. 87 

навчальних закладів міста стали експериментальними закладами Всеукраїнського та 

регіонального рівнів. 

 

Медична допомога населенню м. Дніпро надається в 48 закладах охорони здоров'я: 

14 багатопрофільних лікарень та спеціалізованих медичних центри, 4 амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини, 12 центрів первинної медико-соціальної допомоги, 6 дитячих 

клінічних лікарні та 3 стоматологічних поліклініки, 5 дитячих санаторіїв та 1 будинок 

дитини, 1 госпіталь для інвалідів війни, 1 пологовий будинок та 1 перинатальний центр. 

 

З метою соціального захисту населення, захисту прав та реалізації соціальних 

гарантій, визначених законодавством України та місцевими програмами для окремих 

категорій населення, поліпшення становища сімей, у тому числі сімей з дітьми, в м. Дніпро 

при кожній районній у місті раді діють Територіальні центри соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг), Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

Управління соціального захисту населення. За рахунок місцевого бюджету утримуються 

Міський центр соціальної допомоги, КЗ «Дніпровський міський соціальний гуртожиток», 

КЗ соціального захисту «Дніпровський центр підтримки ветеранів праці та громадян 

похилого віку «Милосердя», КП «Патріот», КЗ соціального захисту Центр соціально-

психологічної реабілітації дітей, КЗ «Дніпровський міський соціальний центр матері та 

дитини», КЗ соціального захисту Центр соціально-психологічної реабілітації дітей 

«Барвінок», КЗ Дніпровський міський центр денного перебування для ВІЛ-інфікованих 

дітей та молоді, КЗ соціального захисту «Центр соціальної підтримки дітей «Довіра», 

Дніпровський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. 

 

Станом на січень 2018 року в м. Дніпро працюють 2 Центри надання 

адміністративних послуг Дніпровської міської ради «Лівобережний» та «Правобережний», 

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, 

адміністративні послуги також надаються виконавчими органами районних у місті Дніпрі 

рад. 
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НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: ГІДНИЙ РІВЕНЬ ЖИТТЯ 
ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ МОНІТОРИНГУ 

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

 
На даний час спеціалізованої програми з подолання бідності в м. Дніпро, яка б 

передбачала системні (регулярні, доступні для різних категорій осіб) узагальнені в єдиному 

документі заходи підтримки мешканців, що опинились за межею бідності, не існує. 

Водночас, з метою посилення соціального захисту пільгових категорій населення міста та 

поступового вирішення найбільш гострих проблем міською радою м. Дніпро розроблено 

низку місцевих програм: Комплексна програма соціального захисту мешканців міста 

Дніпра на 2017-2021 роки, затверджена рішенням міської ради від 15.02.2017 № 17/18; 

Комплексна програма соціального захисту громадян міста Дніпра, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастроф, на 2017-2021 роки (зі змінами та доповненнями), 

затвердженої рішенням міської ради від 07.09.2016 № 17/13; Програма соціального захисту 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинились в 

складних життєвих обставинах у місті Дніпро на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 07.09.2016 № 15/13; Програма зайнятості населення у місті Дніпрі на 2017-

2021 роки; Програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей 

міста Дніпра «Родина героя» на 2017-2021 роки (зі змінами та доповненнями) затвердженої 

рішенням міської ради від 01.12.2016 № 22/16. 

В даних програмах досить чітко визначені категорії громадян, які потребують 

надання соціальних гарантій у вигляді пільг, різних видів адресної допомоги, залучення їх 

до активного життя, проведення заходів в їх інтересах та надання соціальних, медичних, 

правових послуг, підвищення якості та доступності послуг з відпочинку та оздоровлення 

дітей та молоді пільгових категорій. Серед таких осіб визначені наступні категорії: ветерани 

та інваліди війни (ІІ світової, афганської), учасники АТО та члени їхніх родин, члени сімей 

загиблих та зниклих безвісти учасників АТО, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського 

піклування, чорнобильці, багатодітні родини, особи, що опинилися в складних життєвих 

обставинах, у тому числі й діти, пенсіонери, особи, що звільнилися з місць позбавлення 

волі, тощо. 

Позитивним є наявність в програмах чітких цілей та завдань із визначеними 

актуальними виконавцями, очікуваними результатами та ресурсами (в тому числі коштами, 

необхідними для реалізації відповідних заходів), встановленням контролю та визначенням 

термінів звітування про хід реалізації програм. Передбачені виплати щомісячної адресної 

допомоги окремим категоріям громадян, як то членам сімей загиблих та зниклих безвісти 

воїнів, громадянам, що мають особливі заслуги перед батьківщиною та містом, родинам, в 

складі яких є особи з інвалідністю, чорнобильцям та родинам померлих громадян, що 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечення гарячим харчуванням 

громадян, що перебувають у складних життєвих обставинах, малозабезпеченим 

громадянам в міському центрі соціальної допомоги.  

Разом з тим, у програмах не приділено належної уваги домогосподарствам, 

які перебувають за межею бідності з обставин, що не пов’язані із їх соціальною 

захищеності як окремої категорії 

Рекомендовано під час планування та здійснення соціальної політики більш 

активно приділити увагу особам та сім’ям, що за рівнем доходів опинились за межею 

бідності.  

 

 

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

складних життєвих обставинах? 

 
При Дніпровській міській раді діє Єдина гаряча лінія для звернень громадян 

(працює цілодобово) https://dniprorada.gov.ua/uk/page/kontakti;  

Не зважаючи на те, що публікації про соціальні послуги, які може отримати 

сім’я/особа, що за рівнем доходів, внаслідок різних обставин потрапила за межу бідності 

регулярно з’являється в газетах та на інтернет-порталах міста, - на офіційному сайті міської 

ради така інформація, у вигляді чіткої інструкції «що робити», «куди звернутися», «на що 

розраховувати», відсутня, немає інформаційних листків та буклетів і в приміщенні, де 

відбувається прийом громадян.  

На сайті наявна контактна інформація щодо суб’єктів, які надають соціальні 

послуги:  

https://dniprorada.gov.ua/uk/page/departament-socialnoi-politiki-dniprovskoi-miskoi-

radi 

https://dniprorada.gov.ua/uk/Search/Search?query=%D1%81%D0%BE%D1%86%D1

%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B

B%D1%83%D0%B3%D0%B8. 

Інформації, яка б підтверджувала проведення дієвих заходів в центрах соціальних 

служб, центрах зайнятості немає. 

Чинними програмами соціального захисту мешканців м. Дніпро передбачено 

щоквартальне та щопівроку звітування про хід їх реалізації, зміни до програм (за окремими 

заходами та розмірами фінансування) вносяться регулярно впродовж звітного періоду. Таку 

інформацію можна знайти на офіційному сайті міської ради, між тим на загал вона не 

оприлюднюється.  

Вивчення програм соціального захисту різних категорій громадян м. Дніпро 

дозволило зробити висновок стосовно відсутності дієвих та системних заходів виявлення 

та підтримки сімей/осіб, що опинилися у складних життєвих обставинах. Зокрема, 

Програмою соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

та дітей, які опинились в складних життєвих обставинах у місті Дніпро на 2016-2020 роки 

в розділі «Соціальний захист дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах» 

передбачено раннє виявлення сімей та дітей, які опинилися в складних життєвих 

обставинах та ведення обліку сімей/дітей даної категорії, здійснення соціального супроводу 

таких сімей/дітей, профілактичне відвідування таких сімей тощо. Між тим, на відміну від 

проведення культурно-масових заходів для цих дітей, розмір фінансування саме таких 

заходів не визначено.  

Зважаючи на досягнення чотирьох умов із п’яти можливих, моніторами прийнято 

рішення бал зарахувати. 

Рекомендації 

1. Оприлюднювати на офіційному сайті міської ради узагальнену та 

доступну населенню, що потребує соціальної підтримки, інформацію у вигляді 

чіткої інструкції «що робити», «куди звернутися», «на що розраховувати». 

2. Розмістити інформаційні листки та буклети щодо соціальних гарантій 

підтримки сімей/осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, в 

приміщенні, де відбувається прийом громадян.  

 

Бал зараховано  

 

 

 

https://dniprorada.gov.ua/uk/page/kontakti
https://dniprorada.gov.ua/uk/page/departament-socialnoi-politiki-dniprovskoi-miskoi-radi
https://dniprorada.gov.ua/uk/page/departament-socialnoi-politiki-dniprovskoi-miskoi-radi
https://dniprorada.gov.ua/uk/Search/Search?query=%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
https://dniprorada.gov.ua/uk/Search/Search?query=%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
https://dniprorada.gov.ua/uk/Search/Search?query=%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
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3. Чи передбачає ОМС фінансування заходів соціальної допомоги з 

подолання бідності?  

 
З метою забезпечення пільгового проїзду окремих категорій громадян у місті 

розроблені соціально значущі маршрути там, де відсутні послуги електротранспорту. На 

даний час таких маршрутів у місті лише 2, вартість проїзду в них складає 3,50 грн. 

Комплексною програмою соціального захисту мешканців міста Дніпра передбачені 

виплати щомісячної адресної допомоги окремим категоріям громадян, як то членам сімей 

загиблих та зниклих безвісти учасникам бойових дій в Афганістані та АТО, громадянам, 

що мають особливі заслуги перед батьківщиною та містом, родинам, в складі яких є особи 

з інвалідністю, родинам померлих громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, які не мають прав на отримання пільг з оплати житлово-комунальних послуг, 

залежно від середньомісячного сукупного доходу сім'ї.  

Комплексною програмою соціального захисту мешканців міста Дніпра 

передбачено надання адресної матеріальної допомоги громадянам, що за певних обставин 

(надзвичайні ситуації, смерть близької людини, лікування, придбання ліків, операція, 

протезування, реабілітація, звільнення з установ виконання покарання) опинилися в 

складній життєвій ситуації.  

Відповідно до Положення про призначення та надання адресної матеріальної 

допомоги окремим категоріям громадян міста, затвердженого рішенням міської ради від 

17.05.2017 р. №9/21, надається матеріальна допомога внутрішньо переміщеним особам.  

Безкоштовним одноразовим харчуванням у загальноосвітніх навчальних закладах 

за рахунок місцевого бюджету у розмірі 100% від вартості харчування на день забезпечені 

такі категорії дітей: 

 діти з малозабезпечених родин, 

 учні 1-4 класів, 

 вихованці груп продовженого дня (у відсотках чисельності групи за списком: 10 

– у повному обсязі, 15 – на половину вартості), 

 учні 1-11 класів, батьки яких є учасниками АТО, 

 діти з багатодітних сімей. 

Передбачено забезпечення безоплатного або пільгового харчування дітей у 

дошкільних навчальних закладах за рахунок коштів місцевого бюджету у розмірі 40% від 

вартості харчування дитини на день. 

безкоштовним харчуванням у дошкільних навчальних закладах за рахунок коштів 

місцевого бюджету у розмірі 100% від вартості харчування дитини на день забезпечені такі 

категорії дітей: 

 діти з інвалідністю, 

 діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, 

 діти, батьки яких є учасниками або загинули під час АТО, 

  діти, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, 

 діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання 

службових обов’язків, 

 діти із малозабезпечених родин, 

 діти, які виховуються у санаторних дошкільних навчальних закладах. 

У розмірі 50%  від вартості харчування дитини на день за рахунок коштів місцевого 

бюджету також забезпечується харчування дітей у пристосованих дитячих таборах 

відпочинку з денним перебуванням. 

Комплексною програмою соціального захисту мешканців міста Дніпра 

передбачено надання натуральної допомоги незахищеним верствам населення у наступних 

випадках: з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення надаються харчові набори 

ветеранам Другої світової війни, до пам’ятних та святкових дат громадянам міста закуплено 

подарунки (телевізори), для дітей, батьки яких є учасниками або загинули під час АТО 
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закуповуються солодощі та учнівські приладдя, для малозабезпечених осіб та осіб, що 

перебувають у складних життєвих обставинах, в міському центрі соціальної допомоги 

передбачене безоплатне гаряче харчування 

Комплексною програмою соціального захисту мешканців міста Дніпра та 

Положенням про призначення адресної матеріальної допомоги громадянам міста 

передбачено надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися за 

певних обставин у складній життєвій ситуації, наслідки яких вони не можуть подолати 

самостійно, у тому числі, накопичили заборгованість за оплату житлово-комунальних 

послуг.  

Комплексною програмою соціального захисту мешканців міста Дніпра та 

Положенням про призначення адресної матеріальної допомоги громадянам міста, які 

постраждали внаслідок стихійного лиха, пожежі, надзвичайної ситуації, інших обставин, 

передбачено надання одноразової матеріальної допомоги таким громадянам. 

З 2016 року в Дніпрі діють безкоштовні муніципальні табори «Золотий вік» та 

«Діти Дніпра» вийдуть на новий рівень. Так, завдяки програмі «Діти Дніпра» в 2017 році 

вдалося оздоровити 3,9 тис. дітей. Водночас у таборі для літніх дніпрян «Золотий вік», який 

у 2017 році почав працювати цілорічно, відпочили вже майже 8 тис. містян. На наступний 

сезон у мерії запланували розширення проекту, зокрема, більше залучення громадян з 

незахищених верств населення. В Університеті третього віку у 2017-му році нові знання 

отримали понад 3 тис. осіб похилого віку. У наступному році кількість слухачів тут має 

збільшиться майже удвічі. Дані програми фінансуються за рахунок місцевого бюджету. 

Враховуючи досягнення усіх, визначених індикатором критеріїв, монітори 

зарахували бал. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 На фото університет «третього віку» та табори для незаможних мешканців. 

 
 

Бал зараховано  
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4. Чи надається ОМС допомога в отриманні житла? 

 
Згідно Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і 

надання їм жилих приміщень, облік громадян ведуть виконавчі комітети органів місцевого 

самоврядування по місцю реєстрації громадянина за участю громадської комісії з житлових 

питань; дане положення виконується у всіх виконавчих комітетах районних рад Дніпра; 

рішення про взяття на облік, зняття з обліку, зміни в черговості, забезпечення житлом тощо 

публікуються на офіційних сайтах районних рад.  

В 2016 році рішенням Дніпровської міської ради №5/15 від 20.10.2016 р. була 

затверджена Програма «Муніципальне житло м. Дніпра», якою передбачено фінансування 

заходів з міського бюджету на придбання житла (квартири, садиби) на первинному та 

вторинному ринках, створення умов, при яких кожен громадянин за власні кошти та за 

допомогою кредитних ресурсів зміг би придбати житло. В рамках програми планується 

придбання об’єктів житла за рахунок місцевого бюджету у фізичних та юридичних осіб, 

створення житлового фонду територіальної громади, розподіл об’єктів житла між тими, хто 

потребує покращення житлових умов, залучення банківських установ та розроблення 

механізмів пільгового кредитування для учасників програми. Програма «Муніципальне 

житло Дніпра» розрахована на п’ять років, загалом на неї заплановано виділити понад 300 

мільйонів гривень. Наразі в черзі на житло в місті перебуває близько 8,5 тис. людей, щороку 

свої житлові умови покращує 1% сімей (майже 15), що перебувають на обліку. За 

розрахунками розробників програми, буде придбано загалом 30 тис. кв. м. житла для 

близько 700 сімей. Учасниками програми стануть, зокрема, представники соціально-

незахищених верств населення, працівники бюджетних установ (навчальних, культурних 

та медичних закладів, соціального захисту населення, органів місцевого самоврядування), 

учасники АТО та постраждалі від воєнних дій, вимушені переселенці, які зареєстровані у 

м. Дніпро; 

Фонд тимчасового житла в м. Дніпро складається з кімнат в гуртожитках (4), 

готелях та санаторіях.  

В грудні 2017 р. за рахунок міського бюджету придбали 2 квартири для родин 

інвалідів-учасників ліквідації аварії на ЧАЕС; в період 2015-2017 рр. грошову компенсацію 

на придбання житла отримали 31 родина інвалідів війни І-ІІ категорії та загиблих в АТО 

військовослужбовців.  

За 2014–2017 роки 21,6 тисячі осіб з числа переселенців отримали допомогу в 

забезпеченні тимчасовим житлом – гуртожитки, готелі, санаторії (в основному багатодітні 

та малозабезпечені родини), організовано поселення в транзитному містечку, збудованому 

у рамках проекту Німецького товариства міжнародної співпраці, часткове фінансування на 

утримання гуртожитків та проживання в транзитному містечку виділяється з місцевого 

бюджету. Дніпровською міською радою з 2016 р. виділяється субвенція на фінансування 

транзитного містечка для осіб, переміщених з тимчасово окупованих територій України, 

районів проведення антитерористичної операції за адресою: м. Дніпро, вул. Рилєєва, 34-д. 

З 2018 року міським бюджетом передбачено часткове відшкодування витрат на утримання 

гуртожитку комунальної власності територіальної громади міста за адресою: м. Дніпро, 

пров. Архітектурний, 2 для проживання внутрішньо переміщених осіб.  

Земельні ділянку під забудову виділяються, перш за все, учасникам АТО та членам 

їх родин; станом на кінець 2017 року такі заяви подали майже 3 тис. осіб, дозвіл на розробку 

землевпорядної документації отримали трохи більше 1 тис. осіб, за останніми даними 

земельні ділянки під забудову отримали 18 учасників АТО, в наявності є близько 560 

ділянок по 10 соток.  

Враховуючи досягнення 6 умов індикатора, монітори вирішили зарахувати бал. 
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Рекомендовано розробити місцеві довгострокові програми з пільгового 

іпотечного кредитування на придбання житла для внутрішньо переміщених осіб, 

механізми їх участі в місцевих житлових програмах. 

 

Бал зараховано  

5. Чи сприяє ОМС технологічному покращенню умов проживання 

жителів громади? 

 
Здійснення заходів щодо поліпшення умов проживання мешканців міста шляхом 

ремонту та утримання об’єктів житлового господарства комунальної власності 

територіальної громади міста та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі 

– ОСББ), забезпечення комплексного розвитку житлового господарства міста для 

задоволення потреб населення у послугах з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій та організації роботи з підвищення ефективності їх надання покладено на 

Департамент житлово-комунального господарства Дніпровської міської ради. 

З метою виконання покладених завдань міською радою затверджені наступні 

програми: 

1. Програма реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпро на 

2016-2020, затверджена рішенням міської ради від 30.03.2016 № 18/5 

2. Програма енергозбереження «Теплий під’їзд» на 2016-2020 роки, затверджена 

рішенням міської ради від 01.12.2016 № 28/16 

Наявний житловий фонд у місті здебільшого є старим та ветхим, перебуває у 

незадовільному технічному стані. Кожний третій будинок потребує капітального чи 

поточного ремонту. Постійне недофінансування власником житла капітального ремонту 

(10-12% від потреби) призвело до того, що 846 будинків є ветхими, 86 будинків 

перебувають в аварійному стані. 

Втім, з огляду на рівень доходів громадян, остаточне перенесення на них всіх 

видатків з утримання належного їм майна є передчасним. Значна частина громадян не 

готова до цього не тільки фінансово, але й морально. Саме тому міська рада бере на себе 

обов’язок вирішення нагальних проблем зі створення належних умов проживання та 

життєдіяльності мешканців багатоквартирних будинків, покращення їх технічного, 

санітарного та естетичного стану, збільшення строків експлуатації, підвищення безпеки 

проживання, економії енергоресурсів, виконання заходів з тепло- та енергозбереження, 

забезпечення якісним та своєчасним наданням послуг, сприяння самоорганізації населення 

– можливістю створення ОСББ із залученням до управління спеціалістів та отриманням 

коштів на ремонт будинків. 

Наразі у Дніпрі працює 937 ОСББ та 270 ЖБК. З них приблизно 40% у 2017 році 

подавали до міськради заявки на співфінансування проектів, на дані витрати було виділено 

44,3 млн. грн та визначено 362 переможців. Цього року на реалізацію програми місто 

заклало 28 млн. грн., проте заявок від ОСББ та ЖБК зареєстровано більше ніж на 60 млн 

грн, тому міська рада планує виділяти додаткові кошти на цю програму. Всього на початок 

року наявно 183 переможця. Як правило це встановлення вікон, ремонти під'їздів та системи 

водопостачання, також це питання утеплення будинків або ж ремонт міжпанельних швів, 

покрівлі. 

«Програмою сприяння діяльності ОСББ, ЖБК та ОК» роботи з проведення 

поточного та капітального ремонтів здійснюються за принципом співфінансування за 

рахунок коштів міського бюджету та власних коштів співвласників багатоквартирних 

будинків та з інших джерел фінансування. Розподіл витрат здійснюється у співвідношенні: 

- капітальний ремонт – 90% міського бюджету та 10% кошти ОСББ, 

- поточний ремонт – 80% міського бюджету та 20% кошти ОСББ. 
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Проведення відповідних робіт громадяни можуть відслідковувати на офіційних 

ресурсах міської влади https://mapa.dniprorada.gov.ua/?category_id=17 та 

http://osbb.dniprorada.gov.ua/. 

Загалом на капітальний ремонт житлового фонду територіальної громади міста з 

міського бюджету на 2016-2020 рр. виділено 1 434 млн. грн.: в 2016 – 235 млн. грн., в 2017 

– 258 млн. грн., в 2018 – 284 млн. грн., 2019 – 313 млн. грн., 2020 – 344 млн. грн.; на 

утримання та експлуатацію житлового фонду 1 521 млн. грн. : в 2016 – 249 млн. грн., в 2017 

– 274 млн. грн., в 2018 – 301 млн. грн., 2019 – 313 млн. грн., 2020 – 365 млн. грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Скрін-шот з карти об’єктів ремонту за допомогою модуля «Бюджет на мапі» для 

відкритого доступу мешканців міста. 

   
 

Бал зараховано  

 
 

6. Чи надається ОМС допомога бездомним особам та мешканцям 

ромських поселень? 

 
Міський центр соціальної допомоги надає послуги бездомним та особам, які ведуть 

бродячий спосіб життя, пенсіонерам, інвалідам, непрацездатним громадянам. Його основні 

функції: надання притулку, безкоштовного харчування, відновлення документів, 

професійна та соціальна реінтеграція, соціально-побутова адаптація інвалідів, перевезення 

осіб з інвалідністю.  

Кожного року взимку за умови середньодобової температури повітря -10, в місті 

відкривають мобільні пункти обігріву (4 пункти), також розпочинають роботу стаціонарні 

пункти обігріву (зазвичай 20-25) в приміщеннях районних центрів соціального 

обслуговування населеннях, ЖРЕПів. В таких пунктах є можливість зігрітися, отримати 

теплий одяг, гарячу чай чи каву.  

https://mapa.dniprorada.gov.ua/?category_id=17
http://osbb.dniprorada.gov.ua/
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В Міському центрі соціальної допомоги надається можливість здійснення 

особистої гігієни бездомним та особам, які ведуть бродячий спосіб життя.  

В Міському центрі соціальної допомоги можна отримати продукти харчування, 

одяг тим, хто цього потребує. В ГО «Допомога Дніпра» відповідна допомога надається 

ВПО.  

Міський центр соціальної допомоги надає послуги бездомним та особам, які ведуть 

бродячий спосіб життя, пенсіонерам, інвалідам, непрацездатним громадянам у відновленні 

документів.  

В м. Дніпро відсутні тимчасові, без капітальних житлових споруд поселення 

ромських громад, попри те, на виконання розпорядження КМУ «Про затвердження заходів 

щодо реалізації Стратегії захисту та реінтеграції в українське суспільство ромської 

національної меншини на період до 2020 року» у закладах середньої освіти здійснюються 

такі заходи: шкільними психологами та соціальними педагогами надається консультаційна 

допомога дітям та батькам щодо адаптації до освітнього процесу, проводяться заходи з 

профілактики вчинення правопорушень, пропаганди здорового образу життя, 

організовуються зустрічі із запрошенням представників правоохоронних органів, 

проводиться відповідна просвітницька робота, спрямована на протидію упередженому 

ставленню до осіб, які належать до ромської національної меншини. За інформацією 

керівників закладів освіти м. Дніпро у 2017-2018 рр. у 30 закладах загальної середньої 

освіти навчається 357 учнів ромської національності, у закладах дошкільної освіти 

виховується 12 дітей. У 2016-2017 навчальному році повну загальну середню освіту 

отримали 20 учнів ромської національності, базову загальну середню освіту – 24 учні.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На фото пункт обігріву та надання харчуванням особам, що перебувають у складних 

життєвих обставинах. 

 
 

Бал зараховано  

 

7. Чи ОМС сприяє якісному отриманню громадою послуг, що надаються 

підприємствами житлово-комунального господарства? 

 
Стосовно надання послуг нижчої, визначеного нормативами, нормами та 

стандартами якості, перерахунку за ненадані та надані не в повному обсязі послуги за 

зверненнями мешканців проводяться обстеження  даного будинку та складаються 

відповідні акти, які в подальшому надаються фахівцям з обліку фактичних витрат та 

економічного відділу для подальшої обробки та вирішення питання щодо перерахунку за 

ненадані та надані не в повному обсязі послуги. Між тим, перерахунок за надані не в 

повному обсязі чи послуги нижчої якості не вирішує питання забезпечення належного 

надання житлово-комунальних послуг населенню. Існуюча система обслуговування житла, 

в якій житлово-експлуатаційне підприємство водночас виступає в ролі замовника і 
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виконавця послуг з обслуговування та утримання будинків, є неефективною і не може 

забезпечити вимоги мешканців щодо повноти та якості побутових послуг. Через відсутність 

на ринку конкурентних пропозицій, обирати виконавців зазначених послуг для населення 

не має можливості.  

Публічної інформації стосовно здійснення переговорів ОМС із підприємствами 

ЖКГ щодо відновлення послуг, у разі їх припинення немає ні на офіційному сайті 

міськради, ні в ЗМІ.  

ОМС слідкує за змінами в обсязі складових витрат, зокрема збільшення або 

зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, орендної плати, амортизаційних 

відрахувань, підвищення або зниження цін на паливно-енергетичні та інші матеріальні 

ресурси, протягом строку дії тарифів на водопостачання та водовідведення, утримання 

будинків, вивозу побутового сміття тощо, контролює розрахунки коригування складових 

витрат, за якими відбулися цінові зміни з метою урахування їх економічної 

обґрунтованості. Відповідні рішення та розпорядження міського голови є на офіційному 

сайті міської ради; 

Публічної інформації стосовно інформування населення про відповідність якості 

житлово-комунальних послуг нормативам, нормам, стандартам та правилам за 

результатами досліджень немає ні на офіційному сайті міськради, ні в ЗМІ; 

За два останні роки за кошти місцевого бюджету було закуплено нову спецтехніку 

для комунальних підприємств «Дніпроводоканал», «Гідроспоруди» та «Управління 

ремонту та експлуатації автошляхів»: каналопромивні машини, техніка для укладання 

асфальтного покриття, а також аварійні авто, самоскиди та намулососні агрегати, 

снігоприбиральна та комбінована техніка, техніку для розпилювання спеціального реагенту 

під час ожеледиці, машини для прибирання тротуарів, сміттєвози – загалом місто придбало 

32 спецавтомобілі.  

Враховуючи досягнення лише однієї умови із чотирьох можливих, монітори не 

можуть зарахувати бал за індикатором.  

Рекомендації. 

1. Розробити стандарти та критерії оцінки якості надання житлово-

комунальних послуг населенню. 

2. Впровадити в практику діяльності місцевої влади систематичне та 

регулярне інформування населення про відповідність/невідповідність якості 

житлово-комунальних послуг нормативам, нормам, стандартам та правилам, 

підстави зміни тарифів та їх складову. 

 

Бал не зараховано  

 

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

адміністративних) через організацію зручного транспортного сполучення? 

 
Моніторинг доступу до системи послуг (соціальних,  медичних, адміністративних) 

через організацію зручного транспортного сполучення проводився в Новокодацькому 

районі міста Дніпра. Це один з найбільших районів міста, що характеризується 

неоднорідністю заселення, наявністю місцевості з приватними забудовами – мікрорайони 

та селища Діївка, Таромське, Сухачівка, багатоповерховими «спальними» районами та 

великими промисловими комплексами з розташованими поруч кварталами так званих 

«фабрично-заводських» забудов та поселень. Новокодацький район поки що єдиний у місті, 

де існує метрополітен.  

За результатами проведеного дослідження транспортне сполучення в 

Новокодацькому районі забезпечує можливість відповідно встановленого графіку руху 

виїхати до закладу, щоб отримати необхідну послугу; до необхідного закладу громадянин 
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має можливість доїхати, здійснивши не більше одної пересадки громадським транспортом 

або прямим транспортним сполучення; графік руху здебільшого дотримується. 

Відстань до трьох визначених установ надання медичних, соціальних та 

адміністративних послуг від найближчої зупинки, відповідає, визначеній умовою 

індикатора. Враховуючи зазначене, монітори зараховують бал за цим індикатором.  

 

Бал зараховано  
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 
Ключові позитивні враження від моніторингу в місті Дніпро: 

1. Досить відкрита і готова до взаємодії з представниками громадськості міська 

рада та її виконавчі органи. 

2. У місті Дніпро впроваджено достатньо програм щодо забезпечення базових 

прав людини, зокрема гідного рівня життя. Місто опікується забезпеченням житлом 

та встановлює додаткові пільги з його оплати для деяких категорій, щомісячну 

адресну та інші види матеріальної допомоги, модернізує за власний бюджет 

соціальні та житлові об’єкти, підтримує найбільш соціально незахищені категорії.   

3. Велика увага приділяється базовим правам учасників АТО та членам їхніх 

родин, внутрішньо переміщеним особам.  
 

Головні позиції, що потребують доопрацювання: 

1. Відсутня спеціалізована програма з подолання бідності, яка б передбачала 

системні (регулярні, доступні для різних категорій осіб) та узагальнені в єдиному 

документі заходи підтримки мешканців, що опинились за межею бідності  

2. Відсутність публічної інформації, узагальненої та доступної населенню, 

викликає у більшості містян враження про бездіяльність міської влади у питаннях 

соціальної підтримки мешканців громади, що, нажаль, є розповсюдженим 

судженням, бо саме на конкретних діях та прикладах участі й допомоги кожен 

громадянин оцінює компетентність та доброзичливість влади. 

 

Основні рекомендації: 

1. Оприлюднювати на офіційному сайті міської ради узагальнену та 

доступну населенню, що потребує соціальної підтримки, інформацію у вигляді 

чіткої інструкції «що робити», «куди звернутися», «на що розраховувати». 

2. Впровадити в практику діяльності місцевої влади систематичне та 

регулярне інформування населення про відповідність/невідповідність якості 

житлово-комунальних послуг нормативам, нормам, стандартам та правилам, 

підстави зміни тарифів та їх складову. 

3. Розробити місцеві довгострокові програми з пільгового іпотечного 

кредитування на придбання житла для внутрішньо переміщених осіб, механізми їх 

участі в місцевих житлових програмах. 

7; 87%

1; 13%

Підсумки моніторингу м. Дніпро 
за напрямом "Гідний рівень життя" 

Зараховано балів

Не зараховано балів


