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

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

моніторингу / В.Єлець, А.Телегіна / ред. проф. А.Галай.– 14с. 

 

Моніторингова місія у Торецьку 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:  16.02 – 22.02.2018р. 

 

Управлінська команда моніторингу: Олег Мартиненко, Андрій Галай, 

Богдан Мойса, Наталія Козаренко.  

Робоча група моніторингової місії: Володимир Єлець, Анастасія 

Телегіна 

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

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО М. ТОРЕЦЬК 

 

Населення: 72 118  жителів (01.01.2015)  

Склад громади: місто Торецьк, місто Залізне, селища: Новгородське,  

Курдюмівка, Петрівка, Південне, Північне, Щербинівка, Неліпівка 

 

Орган місцевого самоврядування: Військово-цивільна адміністрація м. 

Торецьк 

Адреса: 85200, Донецька обл., м. Торецьк, вул. Маяковського,24а 

Сайт: http://www.toretsk-vca.gov.ua/  

E-Mail адреса: inbox@toretsk-rada.gov.ua 

Контактні телефони: (06247) 4-10-33 

Голова: Руденко Ярослав Дмитрович 

 

 

На території громади функціонують: 

 школи – 16 

 дитячі садочки -15 

 медичні заклади - 8 

 амбулаторія – 7 

 будинки культури - 1 

 бібліотеки – 22 

 музей – 0 

 музична школа – 1 

 спортивні заклади – 0 

 громадські організації – 52 

 релігійні громади – 0 

 засоби масової інформації: 

 друковані ЗМІ – 2 

 телеорганізації – 1 

  

Кількість зареєстрованих осіб ВПО – 7449, з них сімей – 4589, 

працездатних осіб – 3330, потребуючих працевлаштування – 20, дітей – 244, 

інвалідів – 804, пенсіонерів – 2915. 

 

  

http://www.toretsk-vca.gov.ua/
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ОСОБЛИВОСТІ МОНІТОРИНГУ У МІСТІ ТОРЕЦЬКУ ЗА 

НАПРЯМОМ ГІДНИЙ РІВЕНЬ ЖИТТЯ 

 

Моніторинговий інструмент "Місцевий індекс прав людини" передбачає 

опрацювання даних щодо діяльності органу місцевого самоврядування з 

фокусуванням на конкретиці та результатах.  

У переважній більшості населених пунктів такі дані оприлюднені на 

сайті міста, в місцевих засобах масової інформації, надаються при 

безпосередньому спілкуванні з представниками органу влади чи у відповідь на 

запит про доступ до публічної інформації. 

У Торецьку моніторингова група стикнулася ситуацією, що: 

 орган самоврядування (військово-цивільна адміністрація) не йшла на 

контакт із моніторами достатньою мірою, щоб опрацьовувати інформацію 

безпосередньо; 

 сайт (http://www.toretsk-vca.gov.ua/) недостатньо інформативний, а в 

окремих напрямах інформації просто немає.  

Сайт серед іншого не містить інструменту пошуку, тому знайти потрібну 

інформацію в окремих напрямах ускладнено. 

В таких умовах моніторингові оцінки були засновані на основі 

опрацювання досить поверхово підготовленої відповіді на запит про доступ до 

публічної інформації та підшивки міської газети "Дзержинский шахтер", яка 

висвітлює події у місті та результати діяльності органу самоврядування. 

Також, оскільки представники моніторингової групи мешкають у місті, 

підтримують контакт із іншими місцевими громадськими інституціями, це 

дозволило мати актуальну інформацію про зусилля органу місцевої влади 

щодо реалізації прав людини згідно до моніторингового інструменту. 

 

  

http://www.toretsk-vca.gov.ua/
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Відповідь на запит про доступ до публічної інформації 
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НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: ГІДНИЙ РІВЕНЬ ЖИТТЯ  

ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ МОНІТОРИНГУ 

 

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

 

У відповіді на запит про місцеві програми з подолання бідності міська 

військово-цивільна адміністрація не назвала жодної. 

Водночас сайт містить кілька десятків програм типу "доповнення до 

програми…", "Продовження дії програми…" тощо (http://www.toretsk-

vca.gov.ua/pasporti-byudzhetnikh-program). Зміст цих документів складний і 

непрозорий.  

Опрацювання сайту міста дозволило виявити такі дві програми, що 

стосуються названих питань: 

 Комплексна програма "Ветеран" на 2016 – 2020 роки" 

(http://www.toretsk-vca.gov.ua/component/documents/897:pro-finansuvannya-

zakhodiv-kompleksnoji-programi-veteran-na-2016-2020-roki-u-2017-rotsi) 

 Програма соціального захисту окремих категорій громадян міста 

Торецьк на 2018 рік (http://www.toretsk-

vca.gov.ua/component/documents/1357:r-k-vca-77p-12022018). 

Їх зміст не фокусується на особах, що перебувають за межею бідності чи 

у складних життєвих обставинах. Категорії, яким надається підтримка: 

ветерани, чорнобильці, особи з інвалідністю (лише санаторні путівки), особи 

з особливими трудовими заслугами перед Батьківщиною. Вимога адресності 

та комплексного підходу до категорій, що потребують підтримки не дотримана, 

коло категорій специфічне і не соціально рівне.   

З позиції дієвості програми виглядають досить зрозуміло: визначені 

конкретні суми за кожною статтею витрат, до програм додаються порядки 

вирішення кожного напряму, що передбачає фінансування із зазначенням 

підрозділу, що організовує виконання програми та підрозділу, що відповідає за 

фінансову сторону. 

Водночас механізму контролю та способів оцінки ефективності 

реалізації завдань програм не встановлено, натомість зазначено загальну фразу 

про покладання контролю на заступника керівника військово-

цивільної  адміністрації. 

Рекомендації:  

- запровадити системний підхід до міських програм, розробки їх на 

основі оцінки місцевих потреб і очікувань мешканців громади; 

- враховувати у програмах можливостей місцевих громадських 

об’єднань; 

- впровадження у програми зрозумілого (у тому числі для 

громадської експертизи) оцінного інструменту. 

Бал не зараховано  

 

  

http://www.toretsk-vca.gov.ua/pasporti-byudzhetnikh-program
http://www.toretsk-vca.gov.ua/pasporti-byudzhetnikh-program
http://www.toretsk-vca.gov.ua/component/documents/897:pro-finansuvannya-zakhodiv-kompleksnoji-programi-veteran-na-2016-2020-roki-u-2017-rotsi
http://www.toretsk-vca.gov.ua/component/documents/897:pro-finansuvannya-zakhodiv-kompleksnoji-programi-veteran-na-2016-2020-roki-u-2017-rotsi
http://www.toretsk-vca.gov.ua/component/documents/1357:r-k-vca-77p-12022018
http://www.toretsk-vca.gov.ua/component/documents/1357:r-k-vca-77p-12022018
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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. 

Виходячи із ненадання належної інформації на запит та за безпосереднім 

зверненням досліджувались відкриті дані: 

1) існування "гарячої лінії" для осіб, що за рівнем доходів, внаслідок 

безробіття, стихійного лиха чи інших обставин потрапили за межу бідності: 

телефон гарячої лінії не відповідає, за 4 останні місяці електронний 

калькулятор на сайті Міської адміністрації показує 0 розглянутих звернень 

 

 
Докази недієвості місцевої гарячої лінії 

 

2) проведення ОМС інформаційної кампанії  про соціальні послуги, 

які може отримати сім’я, особа, що за рівнем доходів, внаслідок різних 

обставин потрапили за межу бідності оцінено як таке, що не проводиться: 

 управління соцзахисту практично щомісяця інформує про соціальні 

заходи, їх отримання (на сайті ВЦА в рубриці новини), проте окремої рубрики 

про соціальний захист, соціальні послуги на сайті міста немає (при цьому на 

сайті розміщено близько 30 тематичних напрямів інших сфер, менш 

актуальних для прав людини);  

 офіційний стенд не містить інфо про соціальні послуги чи допомогу;  

 міська газета "Дзержинский шахтер" за листопад 2017 і січень 2018 

у жодному номері не повідомляє про можливості отримати соціальну допомогу 

від влади або за підтримки влади; 

3) участь представників ОМС в заходах центрів соціальних служб, 

центрів зайнятості (спільний прийом громадян, участь в тренінгах для осіб, 

сімей, тощо) – інформації не знайдено;  

4) заслуховування щорічно ОМС звітів про роботу з особами, що за 

рівнем доходів, внаслідок безробіття, стихійного лиха чи інших обставин 

потрапили за межу бідності та приведення у відповідність програмних 

документів ОМС – інформації не знайдено; 

5) розміщення на сайті контактної інформації суб’єктів, що надають 

соціальні послуги: інформація представлена на сайті виключно щодо 
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управління соціального захисту населення Торецької міської ради 

(http://www.toretsk-vca.gov.ua/departament-sotsialnogo-zakhistu-naselennya-

toretskoji-miskoji-radi) 

 
Контакти УСЗН на сайті міськради 

 

Бал не зараховано 

 

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. 

Виходячи із ненадання належної інформації на запит та за безпосереднім 

зверненням досліджувались відкриті дані: 

1) надання пільг на безоплатний проїзд (передбачення в умовах 

конкурсу на перевезення та / або компенсація) підтверджено.  

Розпорядженням голови ВЦА №70-2018 пільги надаються для учасників 

бойових дій; інвалідів війни I групи та особи, яка супроводжує інваліда війни 

I групи; громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

віднесених до категорії 1;  інвалідів I групи, дітей-інвалідів, та осіб, які 

супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (один супроводжуючий); 

дітей з багатодітних сімей; дітей - сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування; дітей до 6 років  (http://www.toretsk-

vca.gov.ua/component/documents/1335:r-k-vca-70p-12022018) 

2) надання додаткових пільг на оплату житлово-комунальних 

послуг (оцінюються лише програми ОМС) інформація про додаткові пільги 

відсутня; 

3) виділення адресної матеріальної допомоги з місцевого бюджету 

для осіб, що за рівнем доходів, внаслідок безробіття, стихійного лиха чи 

http://www.toretsk-vca.gov.ua/departament-sotsialnogo-zakhistu-naselennya-toretskoji-miskoji-radi
http://www.toretsk-vca.gov.ua/departament-sotsialnogo-zakhistu-naselennya-toretskoji-miskoji-radi
http://www.toretsk-vca.gov.ua/component/documents/1335:r-k-vca-70p-12022018
http://www.toretsk-vca.gov.ua/component/documents/1335:r-k-vca-70p-12022018
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інших обставин потрапили за межу бідності інформація на офіційному сайті 

ВЦА та ЗМІ відсутня; 

4) надання за кошти місцевих бюджетів матеріальної допомоги 

внутрішньо переміщеним особам (у громадах, де проживають ВПО) на 

сайті ВЦА та у ЗМІ відсутня; 

5) забезпечення безоплатного або пільгового харчування дітей, сім’ї 

яких опинились за межею бідності або перебувають у групі ризику у 

навчальних закладах інформація на сайті ВЦА відсутня; 

6) надання матеріальної допомоги (продуктів харчування, одягу, 

інше) згідно відповіді ВЦА така допомога не надається; 

7) допомога домогосподарствам, які внаслідок перебування за 

межею бідності накопичили заборгованість за оплату житлово-

комунальних послуг інформація про таку допомогу на  сайті ВЦА  відсутня; 

8) надання допомоги домогосподарствам, які постраждали 

внаслідок стихійного лиха, пожежі, надзвичайної ситуації, інших обставин 

(оцінюються рішення ОМС за останні два роки)  інформація про таку 

допомогу на  сайті ВЦА  відсутня. 

Бал не 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: 

 ведення обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов 
згідно відповіді ВЦА, такий облік ведеться, проте не було зазначено жодних 

підтверджуючих даних (міських актів, назв відповідальних підрозділів тощо);  

 наявності діючих інвестиційних програм із підприємствами та 

організаціями, що здійснюють будівництво житлових будівель, зокрема 

через виділення житла або заходів із сприяння його придбанню (або 

надання земельних ділянок для будівництва житла) мешканцям громади, 

які цього потребують (перебувають на обліку) інформація на сайті ВЦА та 

у ЗМІ відсутня; 

 наявності фонду тимчасового житла (або переліку земельних 

ділянок під житлове будівництво), що може надаватись у користування 

тих, хто цього потребує інформація на сайті ВЦА та у ЗМІ відсутня; 

 прикладів забезпечення житлом осіб із такого переліку за останні 

2 календарні роки перед проведенням моніторингу за обов’язкової умови 

справедливої черговості  здійснюється відповідно до розпорядження голови 

ВЦА №51 від 31.01.2018 (http://www.toretsk-

vca.gov.ua/component/documents/1364:r-k-vca-51p-31012018); 

 пропонування громадою житлових приміщень для тимчасового 

(до шести місяців) поселення внутрішньо переміщених осіб (такі житлові 

приміщення можуть бути, як на території громади, так і в іншій громаді, 

до якої буде направлено таку особу ) при наданні тимчасового житлового 

приміщення не зазначається категорія осіб, які його отримують 

http://www.toretsk-vca.gov.ua/component/documents/1364:r-k-vca-51p-31012018
http://www.toretsk-vca.gov.ua/component/documents/1364:r-k-vca-51p-31012018


12 

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

(http://www.toretsk-vca.gov.ua/component/documents/1364:r-k-vca-51p-

31012018); 

 надання земельних ділянок під житлову забудову тим, хто цього 

потребує інформація на сайті ВЦА та у ЗМІ відсутня. Водночас у рубриці для 

учасників АТО рекомендовано з питань виділення земельних 

ділянок звертатися у відділ з питань державного архітектурно-будівельного 

контролю, містобудування, архітектури та земельних відносин Торецької 

міської ради; 

 наявність для внутрішньо переміщених осіб місцевих 

довгострокових програм з пільгового кредитування (у тому числі 

іпотечного) будівництва або придбання житла інформація на сайті ВЦА та 

у ЗМІ відсутня.    

Бал не зараховано 

 

5. Чи сприяє ОМС технологічному покращенню умов проживання 

жителів громади? 

Бал зараховується у разі наявності системних місцевих заходів 

підтримки технічного переоснащення житла, в тому числі з кредитуванням 

(утеплення, забезпечення енергозберігаючими технологіями). Системність 

оцінюється на підставі аналізу ведення матеріалів (план, перелік об‘єктів, звіт) 

за останній календарний рік перед моніторингом. 

У сільській місцевості такими заходами можуть також бути допомога 

мешканцям громади опалювальними матеріалами, іншим необхідним 

обладнанням на підставі системного вивчення потреб (наявність планів, 

переліків, звітів). 

Інформація на сайті ВЦА та у ЗМІ відсутня, у відповіді на наш запит 

ВЦА такої відповіді не надало. На сайті міста ретранслюються новини регіону 

щодо впровадження програм енергоефективності (http://www.toretsk-

vca.gov.ua/novini-derzhenergoefektivnosti), проте жодної місцевої інформації 

вони не містять.  

Бал не 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.  

Було підтверджено такі елементи бальної оцінки: обігрів у холодну пору 

року - 2 пункти обігріву є, але їхня кількість недостатня, оголошень про їх 

роботу недостатньо (http://www.toretsk-

vca.gov.ua/component/documents/1416:r-k-vca-117p-27022018). 

     Інші критерії оцінювання не були підтверджені. Відмітимо окремо, що у 

Торецьку проживає велика ромська громада, але допомога їм від ОМС не 

http://www.toretsk-vca.gov.ua/component/documents/1364:r-k-vca-51p-31012018
http://www.toretsk-vca.gov.ua/component/documents/1364:r-k-vca-51p-31012018
http://www.toretsk-vca.gov.ua/uchasnikam-ato
http://www.toretsk-vca.gov.ua/novini-derzhenergoefektivnosti
http://www.toretsk-vca.gov.ua/novini-derzhenergoefektivnosti
http://www.toretsk-vca.gov.ua/component/documents/1416:r-k-vca-117p-27022018
http://www.toretsk-vca.gov.ua/component/documents/1416:r-k-vca-117p-27022018
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надавалася та не надається (у відповіді на публічний запит було зазначено – не 

звертаються за допомогою). 

Бал не зараховано 

 

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: 

Було досліджено реагування ОМС на випадки надання послуг 

нижчої, визначеного нормативами, нормами та стандартами якості  ВЦА 

реагує на такі випадки після особистих звернень громадян. На сайті міста 

надано контакти і графіки прийому з питань житлово-комунальних послуг 

(http://www.toretsk-vca.gov.ua/zhitlovo-komunalne-gospodarstvo), проте 

випадків втручання або зрозумілої інформації про дієвість впливу міської 

влади не помітно 

 
Скріншот з контакт-центру міської влади 

У газетах міста про роботу ЖКГ є тільки інформація про завершення  

певних робіт у подоланні негараздів у роботі підприємств ЖКГ. 

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. 

Бал не зараховано 

 

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

адміністративних) через організацію зручного транспортного 

сполучення? 

 

Торецьк об’єднує близько десяти поселень міського та сільського типу. 

За цим індикатором було досліджено транспортну доступність трьох 

об’єктів надання для населення міста соціальних, адміністративних та 

медичних послуг. 

http://www.toretsk-vca.gov.ua/zhitlovo-komunalne-gospodarstvo
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1. Село Шуми – найближча зупинка громадського транспорту за 3 км.

 
2. Село Курдюмівка – найближча зупинка – за 10 км 

 
3. Хутір Чигирі с. Південне – немає жодного доступу до держустанов. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 
 

Ключові враження від моніторингу в місті Торецьк: 

1. Місцеве самоврядування у Торецьку здійснює досить закрита, 

недостатньо управлінсько компетентна і не готова до взаємодії з 

громадськістю Військово-цивільна адміністрація. 

2. Комплексного потребоорієнтованого підходу до питань гідного рівня 

життя у місті немає.   

 

 

 
 

Основна рекомендація: Системно перебудувати управлінські 

підходи військово-цивільної адміністрації щодо комплексності, адресності 

забезпечення прав людини, прозорості інформаційної політики та 

впровадження інструментів взаємодії з громадськістю.  

0

100%

ПІДСУМКИ МОНІТОРИНГУ М. ТОРЕЦЬК 
ЗА НАПРЯМОМ "ГІДНИЙ РІВЕНЬ ЖИТТЯ" 

Зараховано 0 балів. 

Не зараховано 8 балів. 

 


