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А.Преподобний, А.Іщик, І.Мельникович, / за ред. М.Цип’ящук, проф. А.Галай. – Рівне: 

Українська Гельсінська спілка з прав людини, 2018.– 129 с. 

 

Період проведення: 15.05 – 20.08.2018 року 

 

Управлінська команда моніторингу: проф. Олег Мартиненко, проф. Андрій Галай, доц. 

Богдан Мойса (УГСПЛ). 

Робоча група моніторингової місії: Марія Цип’ящук, Андрій Преподобний, Олена 

Романова – представники громадської приймальні УГСПЛ в м. Рівному; Арсен Іщик, Ірина 

Мельникович – консультанти юридичної клініки “Pro Bono” Національного університету 

“Острозька академія”.  

 

Публікація демонструє результати моніторингу дотримання прав людини на місцевому 

рівні у м. Рівному за інноваційним інструментом Місцевий індекс прав людини. 

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 підлягають міста, районні центри, об’єднані територіальні громади. 

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 й 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. 

Моніторинг проведено УГСПЛ в рамках грантового проекту «Громадський моніторинг 

органів місцевого самоврядування задля кращого дотримання прав людини», який 

здійснюється за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з 

міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми «Нове правосуддя».   

 

 

Ця публікація була здійснена за підтримки американського народу, наданої через 

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми «Нове правосуддя». 

Погляди авторів, викладені у цьому виданні, не обов’язково відображають погляди 

Агентства США з міжнародного розвитку. або уряду Сполучених Штатів Америки. 
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МІСТО РІВНЕ 

станом на 01.01.2018 р. 

 

Статус – обласний центр Рівненської області  

Населення – 246 574 жителів  

Територія – 63 км2  

 

Орган місцевого самоврядування:  

Рівненська міська рада 

Адреса: вул. Соборна, 12а, м. Рівне, 33028 Україна 

Сайт: http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/index.aspx  

Телефон для довідок: (0362) 63 62 77  

E-mail: nzag@city-adm.rv.ua 

Міський голова: Хомко Володимир Євгенович 

 

 Медицина:  

заклади охорони здоров’я – 9, за яких: 

міські лікарні – 3; 

центри ПСМД – 3; 

стоматологічні поліклініки – 2.  

 Спорт: 

 дитячі юнацько-спортивні школи – 5; 

 ДЮСШ з футболу “Верес” – 1; 

 КЗ “Рівненський міський спортивно-

технічний клуб” – 1 

 

 Освіта:  

 заклади загальної середньої освіти – 38; 

 заклади дошкільної освіти – 35;   

 заклад відомчого підпорядкування – 1;   

 дошкільні групи у складі НВК №№ 1, 37, 

14, НРЦ «Особлива дитина» - 22 

 

 Підприємництво та фінанси:  

 суб’єкти підприємницької діяльності – 

26,3 тис, з яких 9,7 тис. – юридичні особи, 

16,6 тис – фізичні особи;  

 обсяг дохідної частини бюджету за 2017 

рік - склав близько 2,6 млрд. грн. 

 

 Культура:  

 дитячі музичні школи – 2; 

 дитяча художня школа - 1; 

 заклади клубного типу – 3; 

 бібліотеки у складі централізованої 

бібліотечної системи – 10;  

 міська бібліотека мікрорайону 

Ювілейний – 1;  

 

 Торгівля:  

 магазини  по реалізації   продовольчих та 

непродовольчих товарів - 1240; 

 заклади  ресторанного господарства - 

467; 

 підприємства  побутового 

обслуговування - 598; 

 автозаправні та газові станції, в тому 

числі 1 станція по наповненню киснем - 36; 

 тимчасові  споруди  типу кіосків та 

павільйонів - 170; 

 діючі ринки - 19. 

 зоопарк загальнодержавного значення – 

1;   

 парк культури і відпочинку - 2 

http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/index.aspx
mailto:nzag@city-adm.rv.ua
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ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ МОНІТОРИНГУ ЗА НАПРЯМАМИ 

РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: БАЗОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ 

1. НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: БЕЗПЕКА ГРОМАДИ 

1.1.  Чи дієва місцева програма підвищення рівня громадської безпеки та 

громадського порядку? 

Бал зараховується при наявності затвердженої програми такого спрямування, що 

оцінюється як дієва. Спрямованість і дієвість програми визначається аналізом тексту 

документу на предмет: мети, спрямованості питань та підбором методів їх реалізації, 

зазначенням виконавців, строків виконання; виділенням фінансування з місцевого бюджету; 

визначенням очікуваних результатів виконання; встановленням контролю та визначенням 

способів оцінки ефективності реалізації завдань. 

 

У місті Рівному існує декілька програм спрямованих на підвищення громадської 

безпеки та громадського порядку.  

Комплексна Програма профілактики 

правопорушень та боротьби зі злочинністю 

в місті Рівному на 2016 – 2020 роки 

Рішення Рівненської міської ради №1557 від 

22.09.2016 року 

Програма “Безпечне місто Рівне” 

 

Рішення Рівненської міської ради №1905 від 

27.10.2016 року 

Комплексна програма заходів з організації 

роботи громадських формувань з охорони 

громадського порядку та профілактики 

правопорушень у місті Рівному на 2016 – 

2020 роки 

Рішення Рівненської міської ради №197 від 

25.02.2016 року 

Міська цільова соціальна програма 

забезпечення пожежної та техногенної 

безпеки на 2016 – 2020 роки 

Рішення Рівненської міської ради №293 від 

10.03.2016 року 

Програма забезпечення населення міста 

Рівного засобами радіаційного та хімічного 

захисту на 2016 – 2020 роки 

Рішення Рівненської міської ради №5675 від 

17.09.2015 року 

Програми створення місцевого та 

об’єктових  

матеріальних резервів для запобігання  

і ліквідації наслідків надзвичайних  

ситуацій на 2016 – 2020 роки 

Рішення Рівненської міської ради №5674  

від 17.09.2015 року 

Програми з питань мобілізаційної 

підготовки та мобілізації, утримання і 

вдосконалення пунктів оповіщення, збору та 

поставки 

мобілізаційних ресурсів міста Рівного на 

2016 – 2020 роки 

Рішення Рівненської міської ради №56 від 

14.01.2016 року 

Наявність такої кількості програм, з одного боку, свідчить про те, що місцева влада дбає 

про безпеку громади, впроваджуючи різнопланові заходи, проте частину програм схожого 

спрямування можливо об’єднати в загальну програму, що зробить зручнішим доступ до 

інформації та дасть комплексне бачення безпекового розвитку міста. 

Для дослідження в рамках моніторингу обрано Програму профілактики правопорушень 

та боротьби зі злочинністю в місті Рівному на 2016 – 2020 роки та програму “Безпечне місто 

Рівне”. 

http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/GetFile.ashx?type=rada&file=rish_15621.doc
http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/GetFile.ashx?type=rada&file=rish_15819.doc
blob:http://www.city-adm.rv.ua/5400d9e5-906a-4da0-920e-32cfc387cded
blob:http://www.city-adm.rv.ua/d43664f3-d4e0-4465-a304-299a70b61b16
http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/GetFile.ashx?type=rada&file=rish_13397.doc
http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/GetFile.ashx?type=rada&file=rish_13396.doc
http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/GetFile.ashx?type=rada&file=rish_13731.doc
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Рівненською міською радою прийнято Рішення №1557 від 22.09.2016 року Про 

затвердження Комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби зі 

злочинністю в місті Рівному на 2016 – 2020 роки зі змінами внесеними Рішенням від 

06.07.2017 №2994. 

Метою Програми є забезпечення активної протидії злочинності та досягнення її 

зниження на основі визначених пріоритетів, об’єднання зусиль органів місцевого 

самоврядування, органів державної влади, правоохоронних та контролюючих органів, 

громадськості в напрямку профілактики та протидії злочинності, корупції, порушенням 

публічної безпеки та іншим антисоціальним проявам, які негативно впливають на рівень 

захисту конституційних прав і свобод громадян.  

Для реалізації цієї мети передбачено заходи спрямовані на: зменшення злочинності в 

місті, протидії організованій злочинності, протидії незаконному обігу зброї, боєприпасів та 

вибухових речовин, протидії рецидивній злочинності, протидії незаконному обігу наркотиків, 

профілактику правопорушень, запобігання поширенню пияцтва та алкоголізму,  протидії 

злочинності серед неповнолітніх, подоланні дитячої безпритульності, взаємодії з 

громадськими формуваннями з охорони громадського порядку, матеріально-технічне 

забезпечення.  

Встановлені виконавці цих заходів серед правоохоронних органів, громадськості та 

ОМС: Рівненський відділ поліції ГУНП в Рівненській області, Управління патрульної поліції, 

3 стрілецький батальйон в/ч 3002 Національної гвардії України, громадські формування з 

охорони громадського порядку; з боку ОМС – Управління у справах сім’ї, молоді та спорту, 

Управління освіти, Служба у справах дітей, виконавчий комітет Рівненської міської ради.  

Програма містить очікувані результати реалізації, проте не визначає способів оцінки 

ефективності реалізації завдань. Це призводить до того, що значна частина заходів виглядає 

декларативними, наприклад: “проводити оперативно-розшукові та профілактичні заходи, 

спрямовані на виявлення та вилучення з незаконного обігу вогнепальної зброї, боєприпасів та 

вибухових речовин”; “забезпечити всебічну перевірку поведінки та способу життя осіб, які 

звільнилися з місць позбавлення волі, а також засуджених до мір покарання без позбавлення 

волі”, тощо.  

Терміни виконання заходів надто загальні і визначені лише 2016-2020 роками, що 

ускладнює відстеження ефективності впровадження заходів програми. Фінансування заходів 

передбачає поділ за трьома напрямками: на діяльність відділу поліції, патрульної поліції та 

стрілецького батальйону Нацгвардії, відтак не зрозуміло на які саме заходи Програми 

виділяється відповідне фінансування. 

 

 

 

Скрін-витяг з розподілом фінансування в 

рамках Програми. 

Програма визначає перелік суб’єктів, які здійснюють контроль над її виконанням та 

зобов’язує звітувати про її виконанням щорічно до 10 січня та 10 липня.  

Звіти про виконання Програми щорічно публікуються в рамках звітів про виконання 

Програми соціально-економічного розвитку міста Рівного на 2015-2019 роки та у звітах мера 

міста. Згідно статистичних даних, з початку поточного року станом на 1 липня 2018 року 

http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/GetFile.ashx?type=rada&file=rish_15621.doc
http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/GetFile.ashx?type=rada&file=rish_15621.doc
http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/GetFile.ashx?type=rada&file=rish_15621.doc
http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/GetFile.ashx?type=rada&file=rish_16921.doc
https://economy.rv.ua/development_programs/development_programs2222/
https://economy.rv.ua/development_programs/development_programs2222/
http://www.khomko.rv.ua/Khomko/ukr/mer_zvit_20171229.doc
http://www.khomko.rv.ua/Khomko/ukr/mer_zvit_20171229.doc
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кількість вчинених кримінальних правопорушень (злочинів) на території м. Рівне, скоєних 

раніше судимими, у яких судимість не знята або не погашена зменшилася з 188 кримінальних 

правопорушень в 2017 року до 149 за аналогічний період 2018 року. 

Разом з тим, вищевказані недоліки щодо декларативності завдань, надто узагальнених 

строків та фінансування – не дозволяють оцінити Програму як дієву.  

Програма “Безпечне місто Рівне”. 

Рівненською міською радою прийнято Рішення №1905 від 27.10.2016 року Про 

затвердження Програми “Безпечне місто Рівне” на 2016 – 2019 роки. 

Головне завдання Програми – впровадження комплексної системи безпеки Рівного 

“Безпечне місто” на основі сучасних засобів відеоспостереження, безпеки, моніторингу, 

контролю, зв’язку, керування та оперативного реагування. 

Серед основних завдань передбачено: 

1) створення міської системи відеоспостереження за громадськими місцями, 

комунальними закладами, державними та громадськими установами, важливими та 

стратегічними об’єктами міста, дорожнім рухом; 

2) встановлення датчиків та пристроїв, які мають додаткові функції, важливі для 

підтримки належного рівня безпеки, – контроль параметрів навколишнього середовища, 

можливість розпізнавання номерних транспортних знаків, облич громадян, сповіщення та 

виклик працівників поліції або відповідних служб; 

3) створення єдиної локальної міської мережі системи “Безпечне місто” для зв’язку всіх 

елементів системи; 

4) створення моніторингового центру для координованого управління, контролю та 

моніторингу ситуацій. 

У Рішенні про прийняття Програми визначені суб’єкти на яких покладено контроль її 

виконання.  

 

 

Скрін-витяг з Програми із 

зазначенням суб’єктів на яких 

покладено контроль за 

виконанням. 

Програма передбачає заходи виконання поставлених завдань, терміни виконання, 

фінансування та відповідальних осіб. 

Слід зазначити, що терміни виконання надто узагальнені лише роками виконання, як і 

в попередній програмі, що ускладнює відстеження динаміки виконання Програми та її 

ефективності.  

 

Скрін-витяг прикладу заходів виконання 

програми, термінів виконання, 

фінансування та відповідальних осіб. 

Програма містить лише загальну інформацію про джерела фінансування із загальним 

посиланням на міський бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені чинним 

законодавством. 

Визначено очікувані результати виконання, а також ключові індикатори реалізації 

Програми, що є позитивною практикою, порівняно з попередньою програмою. Разом з тим, 

http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/GetFile.ashx?type=rada&file=rish_15819.doc
http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/GetFile.ashx?type=rada&file=rish_15819.doc
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деякі індикатори надто нечіткі, наприклад: “кількість встановлених камер відеоспостереження 

та інших елементів системи “Безпечне місто” – без визначення бажаної кількості.  

Також зазначене положення про моніторинг виконання Програми, але воно носить 

декларативний характер оскільки не передбачає механізму та строків виконання такого 

моніторингу.  

Вищевказані недоліки не дозволяють оцінити Програму “Безпечне місто” як дієву.  

Рекомендації: 

1) оптимізувати кількість безпекових програм міста Рівного.  

2) встановити чіткі критерії ефективності реалізації завдань, детальні строки і 

розподіл фінансування у Програмі профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю 

в місті Рівному на 2016 – 2020 роки;  

3) визначити детальні строки виконання заходів програми, яким чином 

відбуватиметься моніторинг виконання, деталізувати розміри фінансування, 

конкретизувати кількісні показники індикаторів ефективності виконання пунктів програми 

“Безпечне місто”. 

Бал не зараховано 

1.2.  Чи врахована думка населення під час розробки місцевої програми з питань 

громадської безпеки та громадського порядку? 

Бал зараховується при наданні доказів врахування не менш як трьох способів 

вираження громадської думки щодо програми з такого переліку: анкетне опитування; 

фокус-групи з цільовими аудиторіями; електронне опитування (на офіційному веб-сайті, у 

соціальних мережах); зустрічі з мешканцями територіальної громади; зустрічі з 

представниками ОСББ та іншими громадськими об’єднаннями; громадське обговорення; 

інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).  

 

Монітором не виявлено підтверджень врахування думки населення під час розробки 

Програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю в місті Рівному на 2016 – 

2020 та Програми “Безпечне місто Рівне” у відкритих джерелах, зокрема на сайті Рівненської 

міської ради у розділі “Громадські слухання та обговорення”, “Опитування громадської 

думки” та ЗМІ.  

Монітором додатково надіслано запит № 162/07-18 від 02.07.2018 р. до Рівненської 

міської ради щодо врахування думки населення під час розробки Програми “Безпечне місто 

Рівне”. У відповіді на запит №13-393 від 09.07.2018 р. міською радою надіслано інформацію 

надану Управлінням капітального будівництва про те, що останнє не брало участі у підготовці 

програми “Безпечне місто Рівне”. Відтак, відповідь надано не по суті, та не підтверджено 

участі громадськості у розробці Програми. 

Рекомендація:  

враховувати думку громади при розробці нової програми та внесення змін до існуючої 

шляхом проведення громадських слухань, публічних обговорень, опитувань, тощо.  

Бал не зараховано 

1.3. Чи були впроваджені на час моніторингу місцевою владою сучасні технічно- 

інформаційні системи, які допомагають реагувати на тривожні події в місті? 

Бал, в даному випадку, зараховується при наданні доказів впровадження (або 

виділеного фінансування, оформленого технічного завдання на виготовлення) п’яти 

технічно-інформаційних систем. Приклади: функціонування муніципального центру безпеки 

або фінансування відповідного поліцейського центру, місцева система короткого номера 

оперативного інформування, система відеоспостереження на дорогах та/або в громадських 

http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/gromad_sluh.aspx
http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/opytuvannia/opytuvannia.aspx
http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/opytuvannia/opytuvannia.aspx
http://7d.rv.ua/iplus/2018-04-19/sergiy-paladiychuk-ye-pryamyy-zvyazok-mizh-kilkistyu-videokamer-i-bezpekoyu-mista
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місцях; розумне управління патрулями, розумне освітлення вулиць; розумні світлофори, 

тривожні кнопки в громадських місцях, спеціалізовані форуми, інше (визначається за 

внутрішнім переконанням монітора). 

 

Відповідно до інформації наданої Міською радою на відповідний запит та дослідження 

відкритих джерел - у місті Рівному запроваджені наступні технічно-інформаційні системи:  

1) Довідково-інформаційна служба (пряма телефонна лінія “1553”) – яка існує з метою 

оперативного інформування населення та його оповіщення у разі виникнення надзвичайної 

ситуації на території міста Рівного. Служба цілодобово відстежує звернення громадян міста 

щодо забезпечення їх життєдіяльності та оперативного реагування на них; інформує житлово-

комунальні підприємства міста та інші об'єкти життєзабезпечення населення про 

необхідність вжиття ними невідкладних заходів щодо усунення аварійних ситуацій; готує 

доповіді міському голові, начальнику управління, а також у разі необхідності, інформує 

населення щодо ситуації, яка склалася; 

2) Інформаційно-телекомунікаційна система «Безпечне місто» - система 

відеоспостереження. Відповідно до інформації у місцевих ЗМІ станом на квітень 2018 року 

Дубенська, Макарова, Хвильового та Степана Бандери вже встановлено камери 

відеоспостереження в рамках Програми “Безпечне місто” та планується подальше розширення 

мережі камер. 

У відповідь на запит монітора щодо заходів, які здійснює міська рада для забезпечення 

громадської безпеки, зазначено, що станом на липень 2018 року на балансі виконавчого 

комітету Рівненської міської ради знаходиться система відеоспостереження з 10 відеокамер, 

на 22-х ділянках вулиць міста Рівного встановлено 87 камер.  

Запровадження системи відеоспостереження є позитивним кроком у розвитку безпеки 

міста, адже встановлені камери будуть використовуватися ситуаційним центром Нацполіції у 

Рівненській області, який відкрито в червні 2018 року для оперативного реагування та фіксації 

правопорушень, пошуку зловмисників.  

Ситуаційний центр функціонує за кошти державного бюджету, натомість система 

відеоспостереження встановлена за місцеві кошти;  

 

Скрін-витяг із відповіді на 

запит із інформацією про 

заходи забезпечення безпеки 

у місті Рівному. 

3) Система оповіщення “Сигнал-ВО” - територіальна автоматизована система 

централізованого оповіщення цивільного захисту Рівненської області, розвиток та утримання 

якої здійснюється спільно з Рівненською обласною радою;  

4) Системи розумного освітлення вулиць та розумних світлофори у місті Рівному 

наразі відсутні – відповідно до інформації наданої на запит начальником управління житлово-

комунального господарства.  

Разом з тим, відповідно до інформації у ЗМІ здійснюються заходи по модернізації 

системи освітлення міста:  

на окремих вулицях міста відбувається встановлення мереж освітлення із заміною 

сучасних (демірованих) програмованих ламп з великою кількістю економії електроенергії в 

залежності від погодних умов та пори доби та встановлення освітлення пішохідних переходів.  

В подальшому у Рівному планується повноцінне впровадження практики “розумного 

освітлення” через систему енергосервісних контрактів - ЕСКО, про що повідомляє у своєму 

інтерв'ю від 13.08.2018 р. директор комунального підприємства “Міськсвітло”. 

Прикладів інших інформаційно-телекомунікаційних систем міською радою не надано 

та не виявлено у відкритих джерелах. 

Оскільки у місті Рівному не підтверджено наявність п’ятьох інформаційно-

http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/tel_dov.aspx
https://rivnepost.rv.ua/news/u-rivnomu-vstanovili-kameri-z-rozpiznavannyam-nomeriv-ta-oblich
http://newsvideo.su/video/8846839
http://oblrada.rv.ua/documents/rishennya/7_sklikannya.php?SECTION_ID=171&ELEMENT_ID=16491
http://www.rivne1.tv/Info/?id=92003
http://www.rivne1.tv/Info/?id=92003
http://rakurs.rovno.ua/25751
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телекомунікаційних систем – бал не зараховано. 

Рекомендація:  

запроваджувати більше сучасних технічно-інформаційних систем, які допомагають 

реагувати на тривожні події в місті, наприклад, тривожні кнопки в громадських місцях, 

продовжувати впровадження системи розумного освітлення та розумних світлофорів, 

тощо. 

Бал не зараховано 

1.4.  Чи здійснювалися місцевою владою за останній рік інформаційно-просвітницькі 

кампанії, спрямовані на вироблення навичок поведінки населення у надзвичайних 

ситуаціях. 

 Бал зараховується при наданні доказів проведення заходів, що стосувалися не менш 

як чотирьох напрямів (цільових груп) фізичної безпеки, зокрема пожежна безпека, безпека 

на дорозі, безпека дітей, безпека людей похилого віку, безпека для людей з інвалідністю, 

безпека в мережі Інтернет, інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).  

 

Згідно інформації наданої на запит, Управлінням з питань надзвичайних ситуацій у 

місті Рівному проводяться такі інформаційно-просвітницькі кампанії спрямовані на 

вироблення навичок поведінки населення у надзвичайних ситуаціях, наприклад:  

1) У квітні-травні 2018 року проведені заходи у загальноосвітніх навчальних закладах 

за планом проведення Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності із залученням учнів — 

27068 та у дошкільних навчальних закладах Тижня безпеки дитини із залученням — 11618 

дітей. 

Крім того, протягом навчального періоду проведено: 

- з дітьми дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів міста 27 екскурсій у 

пожежні частини ГУ ДСНС України у Рівненській області; 

- на базі ЗОШ № 24 в класі-музеї “Промінець” 200 уроків з протипожежної тематики із 

залученням до 4000 учнів; 

- ХХІV міський етап фестивалю дружин юних пожежних, із залученням 7 команд 

загальноосвітніх шкіл міста. 

Під час фестивалю дружин юних пожежних проводилося виставка дитячих малюнків 

на протипожежну тематику; 

2) Навчання населення за місцем роботи. 

Керівникам підприємств, установ та організацій міста направлені пам’ятки 

першочергових дій персоналу у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій або загрози 

вчинення терористичних або диверсійних актів; 

3) Публікації на офіційному сайті Рівненської міської ради щодо питань фізичної 

безпеки. Зокрема статті: “Обережно! Діти на дорозі!”, “Правила поведінки під час пожежі”, 

“Дотримуйтесь правил безпеки на дорозі!”, “Щоб уникнути дорожньо-транспортної події”, 

“Дітям про небезпеку на дорозі!”, “Поради водіям автомобілів у зимовий період”, “Правила 

поведінки на воді”, та інші.  

http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/Units/upr/nadzv/nadzv_index_public_info.aspx#page-94-16-1
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Скрін із сайту міської ради з 

публікаціями на тему безпеки 

життєдіяльності 

 

4) Впродовж навчального року з усіма учнями проводилися інструктажі з дотримання 

правил дорожнього руху, зустрічі з працівниками Рівненської патрульної поліції. З учнями 

початкових класів розроблені маршрути “Твоя безпечна дорога до школи (додому)”; 

5) Фахівцями з соціальної роботи Рівненського міського центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді було проведено: профілактичний захід для дітей-сиріт та позбавлених 

батьківського піклування з ПС, ДБСТ в пожежній частині Рівного з питань протипожежної 

безпеки; 

6) Соціальним працівником відділення організації надання адресної натуральної та 

грошової допомоги та завідувачем відділення денного перебування проведено роз’яснювальну 

роботу щодо дотримання правил пожежної безпеки та попередження побутового травматизму 

невизначеного характеру 1668 особам похилого віку, людям з інвалідністю, малозабезпеченим 

верствам населення, особам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах та 

отримують соціальні послуги в установі. 

Зараховано 1 бал 

1.5.  Чи здійснюються на час моніторингу місцевою владою заходи щодо запобігання 

правопорушень у взаємодії з поліцією (сommunity policing) та органами пробації? 

Бал зараховується при наданні доказів організації органом місцевого самоврядування 

не менш як шести форм системної спільної діяльності поліції з населенням та соціальної 

реабілітації. Приклади: навчання поліцією з питань безпеки, звітування щодо актуальних 

безпекових питань, зустрічі з мешканцями, он-лайн платформи контактування чи отримання 

порад від поліції, спільні патрулювання; співпраця щодо участі у діяльності місцевих офісів 

пробації, центрів соціальної реабілітації, пробаційних програм; ініціативи з питань превенції 

правопорушень за різними напрямками (флешмоби, розробка інформаційно-методичних 

матеріалів тощо), інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора). 

 

Заходи взаємодії міської влади з поліцією передбачено Комплексною програмою 

профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю в місті Рівному на 2016 – 2020 роки. 

Монітором направлено запит до Рівненської міської ради щодо заходів, які проводяться 

в рамках індикатора. У відповіді, що надійшла, зазначено, що міська рада не є розпорядником 

цієї інформації, запит перенаправлено до поліції. Це свідчить про значні недоліки у 

впорядкуванні публічної інформації з питань взаємодії з поліцією та органами пробації на 

рівні міської ради. 

Поліцією здійснюються навчання з питань безпеки у рівненських навчальних закладах. 

Також здійснюється співпраця в рамках програми “Безпечне місто” щодо впровадження 

системи відеоспостереження у місті.  

Відповідно до інформації наданої Рівненським відділом поліції зазначено, що 

дільничними офіцерами поліції проводяться профілактичні заходи щодо запобігання 
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вчиненню домашнього насильства в м. Рівне, недопущення вчинення рецидивної злочинності, 

робочі зустрічі з керівниками підприємств, організацій, ОМС, навчання поліцією з питань 

безпеки, спільні патрулювання поліцією та членами громадських формувань. 

Рівненською міською радою профінансовано створення велопатруля.  

Поліція звітує про свою діяльність перед громадою і з допомогою соціальних мереж. 

Зокрема, у соціальній мережі Facebook є сторінка патрульної поліції та сторінка поліції 

Рівненської області де постійно оновлюється інформація про діяльність цих органів у місті 

Рівному.  

Звіт мера міста за 2017 рік містить розділ присвячений дотриманню громадського 

порядку. 

Однією з цікавих безпекових ініціатив у місті Рівному є “Сусідська варта” – проект в 

рамках якого патрульна поліція міста співпрацює з ОСББ та мешканцями міста, зокрема, 

проводять зустрічі патрульних з дітьми у дворах будинків, де їм розповідають про правила 

безпечної поведінки на дорозі, в побуті, на водоймах. Інспектори роз'яснюють дітям алгоритм 

дій у різних небезпечних ситуаціях, навчають правильно звертатися до оперативних служб за 

допомогою. Відповідно до інформації у ЗМІ та розміщеної патрульною поліцією – у деяких 

будинках вдалося вгамувати шумних сусідів, подолати проблеми зі злісними курцями у 

під’їздах, припинити розпивання алкогольних напоїв на дитячих майданчиках. Окрім того, 

завдяки мешканцям, які помітили підозрілих осіб і повідомили про це на лінію 102, 

патрульним вдалося затримати осіб, причетних до кримінальних правопорушень. 

  
Фото зустрічі патрульної поліції з дітьми одного з будинків в рамках сусідської варти та табличка, яка 

попереджає про дію проекту на території ОСББ. 

Ще одним цікавим проектом є Чаювання з патрульною поліцією. 

Прогресивною є практика заохочення участі мешканців міста в забезпеченні 

громадського порядку. У місті Рівному діє Комплексна програма заходів з організації роботи 

громадських формувань з охорони громадського порядку та профілактики правопорушень у 

місті Рівному на 2016 – 2020 роки, затверджена Рішенням Рівненської міської ради №197 від 

25.02.2016 року. Оскільки у місті відсутня муніципальна поліція,– громадські формування із 

охорони громадського порядку, зокрема “Сокіл” та Рівненський загін сприяння органам 

поліції “СОМ”, залучаються поліцією до охорони громадського порядку.  

Громадські формування підтримуються міською радою не лише організаційно,але й 

фінансово. Так, на утримання громадських формувань у 2018 році Рівненською міською радою 

виділено 1 млн 120 тис грн. Ефективність діяльності громадських формувань підтверджується 

і інформацією у ЗМІ, наприклад, допомога у припиненні стихійної торгівлі, затримання 

правопорушників до прибуття поліції під час патрулювання “Соколу”, у 2017 році цьому 

громадському формуванню висловлено подяку поліцією.  

В Рівненському міськрайонному відділі з питань пробації надано інформацію про 

cпівпрацю з Рівненським міським Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, щодо 

соціального супроводу засуджених неповнолітніх та молоді, наданні соціальних послуг 

особам молодіжного віку, які засуджені до покарань не пов’язаних з позбавленням волі, що 

визначено в Угоді про співпрацю від 03.01.2017 року.  

https://zaxid.net/rivne_stalo_devyatim_mistom_de_zapratsyuvav_velopatrul_natsionalnoyi_politsiyi_n1428991
https://www.facebook.com/rivnepolice/posts/1187622111372379
https://www.facebook.com/pg/police.in.Rivne.region/
https://www.facebook.com/pg/police.in.Rivne.region/
http://www.khomko.rv.ua/Khomko/ukr/mer_zvit_20171229.doc
http://rtb.rv.ua/company/tele/news/2017/12/17/u-rivnomu-vprovadzhuyut-proekt-susidska-varta-vide/
https://www.facebook.com/rivnepolice/posts/1187622111372379
http://radiotrek.rv.ua/news/shumni_susidy_chy_kurtsi_u_pidizdah__susidska_varta_na_storozhi_poryadku_u_vysotkah_rivnogo_yak_u_ssha_223221.html
https://rivne.dityvmisti.ua/platforma-vza-modij-prostir/chayuvannya-z-patrulnoyu-politsi-yu/
http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/api/search-document/download-senate-document/13842
http://sokil.rv.ua/ua/police/
http://ogo.ua/dovidka/government/som
http://ogo.ua/dovidka/government/som
https://rivnepost.rv.ua/news/ne-banda-ahromadske-formuvannya
http://7d.rv.ua/news/2018-03-01/1-milyon-120-tysyach-gryven-na-druzhynnykiv
http://7d.rv.ua/news/2017-08-03/shchob-rozignaty-bazar-na-trotuari-na-pidmogu-poklykaly-somiv
http://sokil.rv.ua/ua/news/21/
http://sokil.rv.ua/ua/news/21/
http://sokil.rv.ua/ua/news/16/
http://charivne.info/rivne-news/26232-u-rivnomu-u-velykodnyu-nich-upijmaly-kradiya-foto
http://rtb.rv.ua/company/tele/news/2017/05/06/policejski-podyakuvali-gromadskim-vartovim-foto/
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Окрім того Комплексною міською соціальною програмою “Турбота” на 2016-2020 роки 

передбачено надання особам, звільненим з місць позбавлення волі гуманітарної допомоги, 

отриманої за рахунок благодійних надходжень 

Рекомендація: 

вдосконалити роботу щодо аналізу та впорядкування публічної інформації про 

діяльність органів міської ради щодо співпраці з поліцією, органами пробації, впровадженні 

безпекових ініціатив.  

Зараховано 1 бал 

1.6. Чи актуальні плани евакуації, тимчасового переселення мешканців у разі 

надзвичайних ситуацій? 

Бал зараховується при наявності затвердженого/их плану/ів такого спрямування, що 

прийняті/оновлені не пізніше як три роки від часу проведення моніторингу. 

 

Оскільки у відкритих джерелах монітором не виявлено плану евакуації, було надіслано 

запит до Рівненської міської ради та Управління надзвичайних ситуацій з проханням його 

надати. У відповіді Управління зазначено, що План евакуації населення при виникненні 

надзвичайних ситуацій та території міста Рівного, затверджено міським головою 11.08.2016 

року та визначено безпечні пункти в місті Рівному для розміщення евакуйованого населення 

у разі виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня. Проте сам план не надіслано.  

 

Витяг із відповіді на інформаційний запит щодо 

надання Плану евакуації населення. 

Ненадання Плану евакуації у межах інформації, що є відкритою, не дозволяє 

прослідкувати спрямованості та ефективності визначених ним заходів. Водночас факт 

наявності плану та його затвердження в рамках трьох років від часу проведення моніторингу 

підтверджено, що дає підстави зарахувати бал за цим індикатором.  

Зараховано 1 бал 

 

Зараховано 

балів; 3; 

50%

Не 

зараховано 

балів; 3; 

50%

Безпека громади

http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/GetFile.ashx?type=rada&file=rish_13381.doc
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ПЕРШИЙ РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: БАЗОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ 

2. НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 

2.1. Чи діє місцева програма охорони довкілля?  

Бал зараховується при наявності затвердженої програми такого спрямування, що 

оцінюється як дієва. Спрямованість і дієвість програми визначається аналізом тексту 

документу на предмет: мети, зазначенням актуальних виконавців, строків виконання; 

виділенням джерел фінансування. 

 

В місті Рівному комплексна програма з охорони довкілля не затверджена.  

Окремі напрями місцевої політики у природоохоронній сфері закріплені у таких 

програмах:  

1. Програма соціально-економічного розвитку міста на 2015-2019 роки, затверджена 

Рішенням Рівненської міської ради від 16.02.2015 року №4904, визначає своєю основною 

метою досить широкий спектр напрямів: “зміцнення соціально-економічного потенціалу та 

підвищення інвестиційної привабливості міста, нарощування обсягів виробництва 

конкурентоспроможної продукції, створення умов для розвитку малого і середнього 

підприємництва, покращення комунальної інфраструктури, поліпшення екологічного стану 

довкілля, зниження рівня питомого енергоспоживання в місті, підвищення рівня та якості 

життя населення”.  

Серед пріоритетних завдань напрямку поліпшення екологічного стану довкілля за цією 

Програмою:  

1) забезпечення екологічної безпеки та екологічної рівноваги в місті Рівному; 

2) покращення санітарного та екологічного стану річок Устя і Безодня, струмків 

Тиннівка і Боярчик, Басівкутського водосховища; 

3) охорона атмосферного повітря, зниження шумового навантаження та зменшення 

викидів СО2 в місті; 

4) збереження природно-заповідного фонду; 

5) екологічно безпечне поводження з відходами виробництва, побутовими відходами; 

6) екологічна освіта. 

Визначені критерії досягнення таких завдань, в основному, досить конкретні 

(наприклад, реалізація заходів Програми малих річок та охорони підземних вод від 

забруднення на 2015 – 2020 роки, впровадження схеми санітарної очистки міста та ін.); однак 

деякі критерії сформульовані надто узагальнено (залучення коштів бюджетів усіх рівнів (у 

тому числі коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища) на 

реалізацію природоохоронних заходів для вирішення екологічних проблем міста; підвищення 

екологічної свідомості мешканців міста).  

Природоохоронні заходи визначені у розділі 21 плану дій згідно Програми, включають 

2 відсилання до інших документів: Реалізації Переліку природоохоронних заходів, які 

фінансуються з Рівненського міського фонду охорони навколишнього природного середовища 

та Реалізації Програми розчищення і впорядкування малих річок та охорони підземних вод від 

забруднення на 2015–2020 роки, а також організацію та проведення екологічних акцій, 

конкурсів, виставок, екологічно-виховної роботи та інших заходів екологічно-

пропагандистського спрямування. Примітно, що для останнього пункту серед виконавців 

зазначені також і громадські організації. Прогнозоване фінансування для усіх визначених 

завдань визначене “згідно кошторису”, що не дає змоги зрозуміти, наскільки реалістичними 

та фінансово підкріпленими є заплановані заходи Програми.  

Таким чином, дана Програма стосується впровадження напрямку охорони 

навколишнього середовища лише опосередковано і реалізація відповідних заходів за більш 

вузькими напрямами передбачена у спеціальних документах.  

https://economy.rv.ua/tmp/rish_4904.doc
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2. Програма розчищення і впорядкування малих річок та охорони підземних вод від 

забруднення на 2015 – 2020 роки, затверджена рішенням Рівненської міської ради від 

26.02.2015 р. № 4980 зі змінами та доповненнями.  

Дана Програма є частиною Програми соціально-економічного розвитку міста Рівного 

на 2015-2019 роки і спрямована на розв’язання проблеми негативних змін в екологічному стані 

водних ресурсів міста Рівного, що виникли внаслідок нерегульованої господарської 

діяльності, а зокрема - перетворення басейну річки Усті у стабільний ландшафт з дотриманням 

екологічних нормативів. В цілому, в якісному аспекті мета описана достатньо конкретно.  

Програма має 5 напрямів дій, однак очікувані результати сформульовані абстрактно та 

у формі триваючих процесів, а не завершених дій.  

 

 

 

 

 

 

 
Скрін-витяг з Рішення 

Рівненської міської ради від 

26.02.2015 р. № 4980 

Визначені напрями конкретизовані у плані заходів на виконання Програми, н-ад: 

розробка правил експлуатації Басівкутського водосховища; реконструкція систем роздільних 

каналізацій та будівництво каналізаційних мереж; реконструкція та розчищення зливових 

очисних споруд тощо.  

Строки виконання визначені загальним 5-річним періодом (2016-2020 роки). Щороку 

до програми вносяться зміни, якими уточнюються заплановані заходи та підрозділи, які 

визначені виконавцями – по кілька для того чи іншого завдання.  

Фінансування визначене з усіх можливих джерел (коштів бюджету міста Рівного, 

обласного та державного бюджетів, власних коштів підприємств, установ, організацій, а також 

інших джерел, не заборонених законодавством). Однак, як і попередній програмі, обсяги 

фінансування зазначені стандартними формулюваннями “згідно кошторису”, що значно 

ускладнює як моніторам, так і будь-яким мешканцям, можливість відстежити реальне 

фінансування та виконання програми. Також у Програмі не визначений механізм моніторингу 

її виконання. З іншого боку, щорічно Управління економіки міста готує та оприлюднює 

інформацію про стан виконання Програми. Основні зусилля Програми спрямовуються на 

будівництво та реконструкцію значної кількості каналізаційних мереж та гідротехнічних 

споруд в різних частинах міста; велика кількість заходів не виконується через відсутність 

фінансування.  

17 серпня 2017 року Рішенням сесії Рівненської міської ради №3269 внесено зміни до 

Програми, зокрема, передбачено такі заходи, як: формування на сайті Рівненської міської ради  

інтерактивної карти об’єктів каналізування, септиків, зливових випусків стічних вод тощо; 

влаштування та благоустрій "Зеленої стежки" навколо Басівкутського водосховища, в тому 

числі проектні роботи; модернізація прибережної смуги (берегової лінії) Басівкутського 

водосховища, в тому числі проектні роботи та ін. На час моніторингу не усі завдання були 

виконані, в тому числі у урахуванням того, що для більшості встановлений строк виконання 

2017-2020 роки.  

https://economy.rv.ua/Ecology/Ecology_p/Ecology_pjj/
https://economy.rv.ua/Ecology/Ecology_p/Ecology_pjj/
https://economy.rv.ua/Ecology/Ecology_p/Ecology_pjj/
https://economy.rv.ua/tmp/rish_17195.doc
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Разом з тим, за повідомленням 

місцевого депутата у мережі Facebook, 

стало відомо, що у липні 2018 року 

“Національний університет водного 

господарства та природокористування та 

Рівненська міська рада через УКБ уклали 

договір за яким НУВГП бере на себе 

зобов’язання розробити проект 

реконструкції водосховища з метою 

покращення соціально-екологічної ситуації 

у м. Рівне” 
 
 
 
 
Скрін зі сторінки у Facebook “Мікрорайон Басів 

кут” 

 
Очевидно, що міська влада Рівного докладає певних зусиль по впровадженню заходів 

Програми впорядкування місцевих річок та інших водойм, однак, таких зусиль поки не 

достатньо, про що свідчать останні події із масовою загибеллю риби в річці Устя в м. Рівному.  

3. Рішенням Рівненської міської ради від 23.06.2015 № 5393 затверджена Схема 

санітарної очистки міста. Однак, повний текст самої схеми на сайті не опублікований.  

4. Рішенням Рівненської міської ради від 06.12.2016 року №2139 затверджено Програму 

регулювання чисельності безпритульних тварин у місті Рівному на 2017-2021 роки. 

Питання безпритульних тварин на вулицях міста є давнім та болісним для Рівного, як і 

більшості населених пунктів України. Дана Програма затверджена на заміну попередньої, яка 

діяла впродовж 2012-2016 років. Заходи із відлову та стерилізації безпритульних тварин, а 

також їх часткового прилаштування здійснювало і продовжує виконувати Комунальне 

автотранспортне підприємство 1728 (КАТП 1728). Це ж підприємство займається вивезенням 

сміття. На виконання Програми в місті створено 1 пункт тимчасового перебування тварин, 

який, на жаль, не має достатніх місця та умов, щоб обслуговувати усіх безпритульних тварин.  

Нова Програма має зрозумілу структуру, лаконічний і змістовний опис проблематики 

та визначення її причин, визначення законодавчих норм, які регулюють дане питання. Мета 

орієнтована на конкретний результат: “зменшення кількості безпритульних тварин у місті 

Рівному на основі гуманного та відповідального ставлення до них.” Завдання визначені чітко 

і прогнозовано реалістичні, наприклад: проведення моніторингу діяльності, пов’язаної з 

безпритульними тваринами (збирання, аналіз та обробка даних про кількість, склад, ареал 

перебування тощо); розробка і впровадження системи обліку та ідентифікації безпритульних 

тварин; створення Єдиного реєстру опікунів безпритульних тварин у місті Рівному тощо.  

Контроль за виконанням Програми покладений на кілька комісій та управлінь 

виконкому міської ради, а відповідальним за виконання є Управління житлово-комунального 

господарства, яке – в тому числі – повинне здійснювати щорічний моніторинг виконання 

Програми на базі даних статистичних спостережень, аналітичних досліджень, аналізу 

громадської думки, експертних оцінок. Для кожного завдання визначені конкретні виконавці 

– органи, в тому числі й міський відділ поліції, або підрозділи міськради. 

У Програму включений кошторис із визначеними джерелами фінансування:  

https://www.facebook.com/groups/1636662466564851/permalink/2192127054351720/
https://www.facebook.com/groups/1636662466564851/permalink/2192127054351720/
https://www.radiosvoboda.org/a/29439135.html
http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/
http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/view-document/39072
http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/view-document/39072
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Скрін-витяг з Рішення Рівненської міської ради від 06.12.2016 року №2139 

У бюджеті міста Рівного на 2018 рік відповідна сума коштів для цієї Програми була 

визначена:  

 
Скрін-витяг з Бюджету міста Рівного на 2018 рік 

За ознаками, визначеними Інструментом моніторингу для дієвості програма – Програма 

регулювання чисельності безпритульних тварин в м. Рівному на 2017-2020 роки задовольняє 

критерії і є однією з кращих, з числа тих, з якими монітори ознайомлювалися в ході 

дослідження. Разом з тим, не виявлено достатньо підтверджень реалізації такого важливого 

напрямку реалізації Програми, як інформаційно-просвітницький, який також передбачений 

цим документом.  

Попри дієвість окремих програм екологічного спрямування, в Рівному лишаються 

гострими та неврегульованими низка напрямів з безпеки та охорони довкілля. Зокрема - 

догляд за зеленими насадженнями, чистотою атмосферного повітря та питної води, 

відповідальне споживання та ін. Відсутність контролю за зеленими насадженнями часто 

створює загрозу здоров’ю жителів. Одним із прикладів є неконтрольоване поширення такої 

небезпечної рослини як борщівник:  

 

 

Скрін та фото зі сторінки у Facebook “Мікрорайон Басів Кут” 

Ще однією проблемою є питання сортування, вивезення та утилізації відходів, що 

створює значні незручності для мешканців міста.  

http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/view-document/39072
http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/view-document/39072
https://www.facebook.com/groups/1636662466564851/?fb_dtsg_ag=AdxKv8lHHadGjIMWzSAH0dOOB60rMd8UoTNxbUrS4-wYDQ%3AAdx91LsTiPmjIITPcXmYoM2IvBwPp64WPqTABQ0oWr1Tog
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Скрін та фото з мережі Facebook 

З наведеного слідує, що міська рада Рівного докладає певних зусиль у сфері охорони 

довкілля, однак важливі питання екологічної безпеки поки лишаються майже поза увагою 

місцевої влади, хоча і в цих напрямках є певні позитивні зрушення. Тим не менше, програми 

або сукупності програм, які б комплексно вирішували найосновніші питання охорони довкілля 

наразі в місті немає, а тому бал, на жаль, не може бути зарахований.  

Рекомендації:  

1) якомога швидше розробити Програми або комплекс дієвих заходів з таких питань 

охорони довкілля, як: озеленення, безпечність питної води, очищення атмосферного повітря, 

розумне споживання товарів, безпечне поводження з відходами; 

2) активізувати освітньо-інформаційний компонент за Програмою регулювання 

чисельності безпритульних тварин у місті Рівному на 2017-2021 роки, а також за усіма 

іншими напрямками охорони навколишнього середовища;  

3) цілі програми повинні бути вимірними, завдання - сформульовані чітко. Для кожного 

завдання слід встановлювати конкретний строк виконання із визначенням зрозумілих 

індикаторів його реалізації та виконавців. Не менш важливою складовою Програми є 

визначення механізму моніторингу її впровадження.  

Бал не зараховано 

2.2. Чи враховані потреби громади під час розроби місцевої програми охорони 

довкілля?  

У даному випадку бал зараховується при наданні доказів проведення не менш як трьох 

способів вираження громадської думки та врахування їх результатів щодо формування 

програм / заходів охорони довкілля. Заходи можуть передбачати таке: громадські слухання, 

експертні обговорення; анкетні опитування; фокус-групи з цільовими аудиторіями; 

електронне опитування (на офіційному веб-сайті, у соціальних мережах); інше (визначається 

за внутрішнім переконанням монітора).  

 

1. В серпні минулого року на “Громадський бюджет Рівного” було подано проект за 

назвою “Стерилізація безпритульних котів та кішок” вартістю 99 000 грн., проект отримав 

перемогу. Щоправда, монітори звертають увагу, що реалізація даного проекту передбачена на 

базі згаданого КАТП 1728 і частково дублює заходи, які вже визначені Програмою 

регулювання чисельності безпритульних тварин у місті Рівному на 2017-2021 роки і також 

фінансуються. Разом з тим, ця Програма передбачає залучення коштів з інших джерел, тож в 

цілому – це позитивний приклад врахування громадської думки (ініціативи) при прийнятті 

рішень, які стосуються охорони довкілля.  

https://www.facebook.com/klichuk/posts/10214618013976561
http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/view-document/39072
http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/view-document/39072
http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/view-document/39072
http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/view-document/39072
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Скрін із сайту Громадського бюджету Рівного 

2. В місті вже кілька років діє громадська ініціатива “Сад історій”, основним напрямком 

якої є питання збереження зелених насаджень та озеленення міста. Еко-активісти самостійно 

здійснюють облік дерев, розробили інтерактивну карту зелених насаджень Рівного. Також 

вони подавали великий проект на Громадський бюджет, який не здобув достатню кількість 

голосів. Однак пізніше, запропонована ними через інструмент електронних петицій Програма 

з озеленення міста була прийнята до уваги місцевими депутатами; відбуваються періодичні 

обговорення цієї Програми перед прийняттям і, за дописами самих активістів, їхні зауваження 

та побажання враховуються з боку місцевої влади; 

3. На початку липня 2018 року міський голова Рівного зустрічався із зоозахисниками 

та активістами міста для вирішення питання обрання нового директора місцевого 

стерилізаційного центру для безпритульних тварин. Кінцеве рішення було прийнято 

відповідно до голосування присутніх.  

Знайдено достатньо підстав для зарахування балу за цим показником.  

Зараховано 1 бал 

2.3. Чи здійснюється місцевий контроль за дотриманням природоохоронного 

законодавства?  

Бал зараховується у випадку наявності документів, які демонструють наявність 

комплексного контролю за станом навколишнього природного середовища з боку ОМС та 

реагування на нього за дворічний період, що передує моніторингу. Проведення заходів 

контролю за дотриманням природоохоронного законодавства може бути здійснено 

державними органами та посадовими особами, фізичними та юридичними особами. 

Реагування оцінюється документами про передачу матеріалів на розгляд справ про 

адміністративні правопорушення, існуванням планів реагування на комплексні оцінки, 

врахуванням висловлених за результатами контролю побажань у прийнятих рішеннях ОМС. 

Для з’ясування цього питання монітори спілкувалися зі співробітниками Державної 

екологічної інспекції у місті Рівне. Останні повідомили, що безпосередніх комплексних 

контрольних функцій за дотримання природоохоронного законодавства Рівненська міська 

рада не здійснює.  

Однак, вони співпрацюють із Інспекцією під час засідання комісій по питаннях 

благоустрою – запрошують до розгляду питань, перенаправляють звернення у випадку 

виявлення порушень або надходження до них скарг від мешканців, на предмет порушення 

вимог із охорони природи. Проте цього недостатньо для зарахування балу за даним 

показником. 

https://rivne.pb.org.ua/projects/archive/86/show/25
https://www.facebook.com/TreesWithStories/posts/696960317316742
http://radiotrek.rv.ua/news/yak_u_rivnomu_obyraly_kerivnyka_u_tsentr_sterylizatsii_tvaryn_227764.html
http://radiotrek.rv.ua/news/yak_u_rivnomu_obyraly_kerivnyka_u_tsentr_sterylizatsii_tvaryn_227764.html
http://radiotrek.rv.ua/news/yak_u_rivnomu_obyraly_kerivnyka_u_tsentr_sterylizatsii_tvaryn_227764.html
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Рекомендація: 

створити механізми контролю за дотриманням природоохоронного законодавства, в 

тому числі й шляхом складання протоколів про адміністративні правопорушення та 

притягнення до відповідальності винних осіб.  

Бал не зараховано 

2.4. Чи забезпечується інформування населення про стан навколишнього природного 

середовища?  

Бал зараховується при розміщенні, принаймні один раз за останній календарний рік 

перед моніторингом, комплексної інформації про стан навколишнього природного середовища 

в населеному пункті (стан навколишнього природного середовища, динаміку його змін, 

джерела забруднення, розміщення відходів чи іншої зміни навколишнього природного 

середовища і характер впливу екологічних факторів на здоров'я людей тощо) на сайті ОМС, 

або інформування населення про це іншими способами. 

Замість комплексної характеристики може бути використано підхід оприлюднення 

групи вужчих інформаційних повідомлень щодо цього напряму. 

Комплексна інформація про стан навколишнього середовища у м. Рівному востаннє 

публікувалася за період 2016-го року Зусиллями місцевої влади така інформація поміщена як 

один із підрозділів Профілю громади, (п.8.4., с.23), який складений 12 вересня 2017 року.  

Окрім того, значно більший за обсягом звіт про стан навколишнього середовища 

публікується Департаментом екології та природних ресурсів Рівненської ОДА, наприклад 

Доповідь за 2016 рік.   

Разом з тим, мінімальні вимоги за цим індикатором виконані, а тому бал зараховується.  

Зараховано 1 бал 

2.5. Чи здійснюються на території громади інформаційно-просвітницькі заходи з питань 

екології?  

Бал зараховується при наданні доказів організації ОМС або надання організаційної 

допомоги в проведенні іншими організаціями не менш ніж чотирьох заходів, спрямованих на 

екологічну просвіту та екологічне виховання громадян за останній календарний рік, що 

передує моніторингу. Приклади: 1) функціонування еколого-просвітницьких таборів, клубів; 

2) проведення обговорень, круглих столів; 3) організація екологічних виставок; 4) друк 

екологічних часописів або видань; 5) залучення місцевих засобів масової інформації до 

поширення екологічних знань і висвітлення кращих екологічних практик; 6) проведення днів 

захисту від екологічної небезпеки; 7) тренування дій у випадках екологічних надзвичайних 

подій, 8) інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).  

У випадку кількох заходів аналогічного змісту для різних аудиторій або таких, що 

проводяться періодично, вони рахуються як один захід. 

 

1) В структурі Рівненського міського палацу дітей та молоді діє Екологічний центр, 

основним напрямом діяльності якого є еколого-натуралістичний, що передбачає оволодіння 

вихованцями знаннями про навколишнє середовище, формування екологічної культури 

особистості, набуття знань і досвіду розв'язання екологічних проблем; 

2) 18-22 вересня 2017 року, на виконання зобов’язань передбачених Європейською 

ініціативою “Угода мерів”, в місті проводилися Дні Сталої Енергії, в рамках яких проходив 

учнівський конкурс еко-торб “Стильна екоторба”; 

3) Наприкінці жовтня-початку листопада 2017 року учителі та учні НВК №12 

Рівненської міської ради реалізовували проект “Школа за екологію: думати, досліджувати, 

http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/files/Profil_gromadu-2016.doc
https://menr.gov.ua/files/docs/Reg.report/Rivnenska_dopovid_2016.pdf
http://www.pdm.org.ua/special-centers/ekologichnyy-centr/proekty-ekocentru
http://www.nvk12.rv.ua/prioritet/school-energi.html
http://7d.rv.ua/news/2017-11-03/rivnenski-shkolyari-doslidzhuvaly-provitrya-yakym-dyhayut-rivnyany


Місцевий індекс прав людини у м. Рівне. УГСПЛ. 2018 

19 

 

діяти”. В рамках проекту реалізовано цілу низку екологічних заходів, в тому числі й публічних 

інформаційних; 

4) 31 січня 2018 року у м. Рівне відбувся круглий стіл “Імплементація екологічної 

складової Угоди про асоціацію: регіональний вимір (для Рівненської та Волинської 

областей)”, до участі в якому долучилася начальниця відділу екології Управління економіки 

міста Рівненської міської ради.  

Підтверджено 4 з чотирьох необхідних форм інформаційно-просвітніх заходів.  

Зараховано 1 бал 

2.6. Чи впроваджуються в населеному пункті питання роздільного збирання та 

утилізації відходів?  

Бал зараховується у разі наявної місцевої програми поводження з твердими 

побутовими відходами, в якій відображено напрями: 

1) впровадження системи роздільного збирання побутових відходів;  

2) їхню подальшу переробку та утилізацію. 

Програма має бути оцінена як дієва. Дієвість програми визначається аналізом тексту 

документу на предмет: мети, зазначенням актуальних виконавців, строків виконання; 

виділенням джерел фінансування. 

 

Окрема програма по впровадженню системи роздільного збирання побутових відходів, 

їх подальшу переробку та утилізацію в м. Рівному не затверджена. Фактично, правила 

поводження з різними видами відходів закріплені у Правилах благоустрою, затверджених 

Рішенням Рівненської міської ради 28.04.2011 р. №512 (п.3.5.1.7.; 3.5.1.8.;3.5.1.15 та окремий 

розділ 4, який спеціально регулює дане питання). 

Вимоги щодо роздільного збирання відходів опосередковано випливають із п. 4.1.7. 

Правил, який закріплює обов’язок суб’єкта господарювання, який відповідає за благоустрій, 

не допускати змішування відходів (побутових, промислових, ремонтних, рідких, 

великогабаритних).  

Згідно п.4.2.1. порядок збирання, розміщення, перевезення, зберігання, оброблення, 

утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів визначають виконавчі органи 

Рівненської міської ради шляхом виготовлення схеми санітарної очистки міста або, за її 

відсутності, встановлення режимів збирання, перевезення та захоронення відходів з 

визначенням виконавців послуг зі збирання, перевезення та захоронення відходів. Однак, 

ознайомитися із текстом самої схеми в ході моніторингу експертам не вдалося. 

Подекуди в місті встановлені сміттєві контейнери для пластику. Згідно Звіту міського 

голови за 2017 рік (с.42), впродовж 2017 року комунальне підприємство КАТП 1728, яке 

здійснює вивезення відходів, провело “ремонт та фарбування 67 од. контейнерів для збору 

відходів "Євростандарт" місткістю 1,1 куб.м., 24 контейнерів місткістю 0,75 куб.м. та 2 од. 

контейнерів для збору великогабаритних відходів, які встановлені на мікрорайоні “Північний” 

та для інших споживачів. Підприємство придбало по тендерній процедурі: 2 сміттєвози на 

шасі МАЗ – близько 5 млн. грн.; контейнери для збору ТПВ 225 од. – 1,8 млн.грн.” За 

повідомленням директора КАТП 1728 на одній із робочих зустрічей, у місті встановлено 100 

контейнерів для роздільного збору сміття.  

http://7d.rv.ua/news/2017-11-03/rivnenski-shkolyari-doslidzhuvaly-provitrya-yakym-dyhayut-rivnyany
https://www.prostir.ua/?news=implementatsiya-uhody-pro-asotsiatsiyu-v-rehionah-ekolohichni-pytannya-na-poryadku-dennomu-rivnenschyny-ta-volyni
https://www.prostir.ua/?news=implementatsiya-uhody-pro-asotsiatsiyu-v-rehionah-ekolohichni-pytannya-na-poryadku-dennomu-rivnenschyny-ta-volyni
https://www.prostir.ua/?news=implementatsiya-uhody-pro-asotsiatsiyu-v-rehionah-ekolohichni-pytannya-na-poryadku-dennomu-rivnenschyny-ta-volyni
https://www.cnaprv.gov.ua/assets/files/cnap-docs/rishrmr/rish_512.doc
http://www.khomko.rv.ua/Khomko/ukr/mer_zvit_20171229.doc
http://www.khomko.rv.ua/Khomko/ukr/mer_zvit_20171229.doc
http://charivne.info/rivne-news/33840-vyvezennya-smittya-u-rivnomu-shcho-zminytsya-iz-chervnya-
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Фото з новинного сайту TakeInfo.net 

Однак, цієї кількості сміттєвих контейнерів та транспортних засобів для вивезення 

сміття не вистачає, через що в місцях тимчасового зберігання відходів біля житлових будинків, 

сміття, іноді, перебуває тривалий час. Про той факт, що в Рівному не впроваджується 

ефективна система роздільного збору та утилізації сміття, свідчить і низка повідомлень у 

медіа, наприклад публікація про проблеми із вивезенням сміття напередодні попередніх 

новорічних свят.  

Підстав зарахувати бал за цим показником немає. 

І лише цього літа, за ініціативою місцевих екоактивістів, знову розпочалося 

конструктивне обговорення запровадження згаданої системи. Місцевій владі може бути 

корисним досвід запровадження системи роздільного сміття одним із місцевих ОСББ за 

допомогою ГО “Країна зелених мрій”. 

Рекомендації:  

1) впроваджувати кращі практики із сортування та переробки сміття, в тому числі 

й у співпраці із такими еко-ініціативами, як: “Країна зелених мрій”, “Україна без сміття” 

тощо; 

2) частіше проводити акції, зустрічі, інші екологічні просвітницькі заходи із 

мешканцями щодо важливості та правил сортування сміття, в тому числі й на умовах 

самостійного вивезення деяких видів відходів (папір, скло, окремі види пластику) до 

приймальних пунктів або підприємств, які здійснюють переробку тих або інших відходів.  

Бал не зараховано 

2.7. Чи місцева влада забезпечує охорону зелених насаджень? 

Бал зараховується: у містах у випадку проведення системних заходів контролю за 

дотриманням законодавства у сфері збереження зелених насаджень. Системність заходів 

визначається їх регулярною повторністю та/або спрямованістю на конкретні результати у 

річній перспективі. 

 

Відсутність у Рівному плану дій або іншого документу, який би передбачав системний 

підхід до здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері збереження зелених 

насаджень, відсутність паспортизації та інвентаризації, обліку таких насаджень, часто 

призводить до виникнення різноманітних негативних ситуацій. Наприклад, дорожньо-

транспортні пригоди на дорогах через недоглянуті вздовж доріг дерева, що створює візуальні 

перешкоди водіям або ж становить загрозу реальної шкоди майну або людини під час падіння 

відмерлих гілок; розростання небезпечних рослин, типу борщівника, який призводить до 

http://takeinfo.net/news/view/20370
http://press-centr.com/ua/news/21754_Sankom-zalishiv-rivnyan-svyatkuvati-Noviy-rik-u-kupi-smittya-FOTOFAKT
https://www.golosno.com.ua/shhob-ne-platiti-a-zaroblyati-u-rivnomu-zagovorili-pro-sortuvannya-smittya/
file:///C:/Users/Admin/Desktop/МІПЛ/Моніторинг%20Рівне/Звіт.%20Рівне.МІПЛ.%20Правка%201%202018%20Галайhttp:/rivne.media/news/u-rivnomu-u-zhk-na-shchaslivomu-zaprovadili-rozdilne-vikidannya-smittya-ne-vitrativshi-zhodnoi-kopiyki-foto.docx
https://zeleni-zminy.com.ua/
https://zeleni-zminy.com.ua/
http://nowaste.com.ua/#about
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серйозних опіків шкіри при фізичному контакті з рослиною. З іншого боку, через 

неузгодженість дій Управління ЖКГ Рівненського міськвиконкому та інших комунальних 

закладів, які виконують функції із озеленення міста, трапляються часті випадки 

несанкціонованих та протизаконних обрізок та/або кронування дерев, що, у свою чергу, 

призводить до загибелі дерев; або ж зусилля та кошти спрямовуються не на пріоритетні 

завдання (наприклад – висадження клумб замість висадження багаторічних насаджень) і т.і.  

З приємністю монітори відзначають позитивну динаміку щодо запровадження 

конструктивного діалогу між еко-активістами та представниками місцевої влади з питань 

озеленення міста.  

Так, за результатом підтриманої електронної петиції еко-активістів щодо провадження 

якісного підходу до озеленення Рівного у 2018 року, Рівненська міська рада розробила та 

розглядає проект одноіменного рішення. 21 червня 2018 року на сесії міської ради цей проект 

відправлено на доопрацювання. 

31 липня 2018 року відбулася публічна консультація з депутатськими комісіями 

(бюджетною та комісією міського господарства) Рівнеради щодо інвентаризації зелених 

насаджень та програми озеленення міста, результати якого були обговорені в ефірі місцевого 

ЗМІ. Захід ініційований головами депутатських комісій та організований за підтримки 

громадської організації NGO Centre UA, громадської ініціативи Сад історій в Рівному, 

об’єднання громадських організацій Рада реформ Рівного та 350.org - Україна.  

Попри те, що в Рівному вже розпочата співпраця місцевої влади у напрямку 

запровадження ефективної системи заходів із охорони зелених насаджень, факти, які 

демонструють низку проблем у даному напряму, свідчать про те, що зусиль з боку Рівненської 

міської ради у сфері охорони зелених насаджень, наразі, не достатньо, щоб зарахувати бал за 

даним показником.  

Рекомендації:  

1) продовжувати конструктивний діалог з громадськістю щодо затвердження 

програми із озеленення міста; 

2) після затвердження програми із озеленення міста проводити послідовне виконання 

передбачених нею заходів, а також – постійний моніторинг її реалізації із залученням 

заінтересованих осіб. 

Бал не зараховано 

2.8. Чи місцева влада здійснює свої повноваження у сфері питної води та питного 

водопостачання?  

Бал зараховується у випадку регулярного здійснення ОМС (власними ресурсами або з 

залученням експертів) контролю за якістю питної води в населеному пункті та вживанням 

заходів реагування. Реагування оцінюється документами про передачу матеріалів на розгляд 

справ про адміністративні правопорушення, існуванням планів покращення якості води, якщо 

були виявлені недоліки. 

 

Щорічні звіти Управління економіки міста Виконавчого комітету Рівненської міської 

ради містять детальний перелік програм та заходів природоохоронного характеру, а також 

інформацію про стан виконання таких програм. Окрема програма по питній воді та питному 

водопостачанню в Рівному не приймалася. 

Також аналіз інших програм в рамках природоохоронної сфери показує, що у даному 

напрямку окремі заходи з боку Рівненської міської ради не здійснюється, а тому бал не може 

бути зарахований.  

Рекомендації:  

1) доступ до чистої та якісної питної води є основою збереження здоров’я людини. 

Рівненській міській раді слід розробити план заходів із контролю за якістю води, яка 

http://treestory.in.ua/2017/03/23/yak-znishhuyut-dereva-u-rivnomu/
http://treestory.in.ua/2017/03/23/yak-znishhuyut-dereva-u-rivnomu/
http://treestory.in.ua/2017/03/23/yak-znishhuyut-dereva-u-rivnomu/
http://www.city-adm.rv.ua/Petitions/view-petition/1297
http://www.city-adm.rv.ua/Petitions/view-petition/1297
https://www.facebook.com/InfoHub.org.ua/posts/825671594300212
https://www.facebook.com/TreesWithStories/posts/686272265052214
https://www.youtube.com/watch?v=7Xwq7Y_W7UY
https://www.youtube.com/watch?v=7Xwq7Y_W7UY
https://www.facebook.com/CentreUA.org/?fref=mentions
https://www.facebook.com/TreesWithStories/?fref=mentions
https://www.facebook.com/RRRivne/?fref=mentions
https://www.facebook.com/350ukraine/?fref=mentions
https://economy.rv.ua/uem/uemmm/
https://economy.rv.ua/uem/uemmm/
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використовується мешканцями для споживання, в тому числі й у співпраці із іншими 

закладами контролю, наприклад – лабораторним центром, управлінням охорони природного 

середовища і т.і.;  

2) оперативно доносити інформацію про стан питної води до мешканців та вживати 

заходів реагування, в тому числі й шляхом відповідних звернень, у випадку виявлення фактів 

забруднення питної води. 

Бал не зараховано 

 
  

Зараховано 

балів; 3; 

37%Не 

зараховано 

балів; 5; 

63%

Навколишнє середовище



Місцевий індекс прав людини у м. Рівне. УГСПЛ. 2018 

23 

 

ПЕРШИЙ РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: БАЗОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ 

3. НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

3.1.Чи ОМС затвердив дієву програму реалізації права на охорону здоров’я? 

Бал зараховується при наявності затвердженої програми (програм) направленої на 

розвиток охорони здоров’я територіальної громади, що оцінюється як дієва. Спрямованість 

і дієвість програми визначається аналізом тексту документу на предмет: мети, 

спрямованості питань, підбору методів їх реалізації, зазначення виконавців, строків 

виконання; виділенням джерел фінансування; визначенням очікуваних результатів виконання; 

встановленням контролю та визначенням способів оцінки ефективності реалізації завдань. 

Програма може бути або окремою щодо цієї галузі, або частиною інших місцевих програм 

 

Аналіз затверджених Рівненською міською радою рішень, оприлюднених на веб-сайті 

ради, а також особисте спілкування з представниками Міського Управління охорони здоров’я 

показало, що протягом 2017 року та до цього часу в Рівному діють наступні міські програми: 

- Міська програма запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових 

хвороб на 2017-2021 роки, затверджена Рішенням міської ради № 2001 від 24.11.2016 р.; 

- Міська програма «Здоров’я Рівнян» на 2017 рік» затверджена Рішенням міської ради 

№ 2132 від 06.12.2016 р.; 

- Міська програма «Здоров’я Рівнян» на 2018-2020 роки» затверджена Рішенням 

міської ради № 3776 від 15.12.2017 р.(зі змінами внесеними від 21.06.2017 р. Рішенням №4478) 

- Міська програма «Діти Рівного» на 2017-2020 роки, що була затверджена Рішенням 

міської ради № 2133 від 06.12.2016 р. 

Про стан виконання діючих програм охорони здоров’я у 2017 році можна дізнатись зі 

звітів Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Рівненської міської ради. 

Також проаналізовано закладений обсяг фінансування міських програм охорони в 

бюджеті м. Рівного на 2017 рік (Додаток 6 до Рішення №2267 від 29.12.2016 р.) 

 

 

 
Витяг з додатку 6 до Рішення Рівненської міської ради №2267 від 29.12.2016 р. 

На предмет дієвості програми охорони здоров’я була проаналізована міська програма 

«Діти Рівного» на 2017-2020 роки». В програмі досить чітко визначено мету, методи реалізації 

та проблеми на вирішення якої вона спрямована. Викладено бачення шляхів розв'язання 

проблеми, очікувані результати від реалізації заходів. Разом з тим, при формулюванні 

конкретних заходів програми, визначенні виконавців та строків їх виконання застосовано 

дещо формальний підхід. Формулювання щодо термінів виконання, «постійно» або «2017-

2020 роки» не визначає конкретного терміну/кінцевої дати виконання, що може впливати на 

якість реалізації програми. Також, при такому формулюванні відповідальних виконавців, як 

«Управління охорони здоров’я» неможливо визначити, хто конкретно відповідає за той чи 

інший захід, що теж не може характеризувати програму, як дієву. При визначені фінансування 

http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/rada/decisions.aspx?id=192
http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/rada/decisions.aspx?id=192
http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/rada/decisions.aspx?id=192
http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/rada/decisions.aspx?id=192
http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/rada/decisions.aspx?id=192
http://medrivne.com.ua/ua/195-pereglyanuti-zviti-informaciyniy-blok
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заходів, вживається формулювання «Прогнозований обсяг видатків», що не може свідчити про 

обов’язковість виділення тої чи іншої суми на конкретний захід програми. При визначені 

фінансування конкретного пункту застосовується формулювання «в межах кошторисних 

призначень», що не дає можливості зрозуміти про яку суму коштів йдеться та чи може така 

сума забезпечити виконання заходу.  

Таким чином за результатами оцінки програми, компонент її дієвості підтвердити не 

вдалось. 

Бал не зараховано 

3.2. Чи ОМС створює умови для пропагування здорового способу життя? 

Бал зараховується, якщо ОМС протягом останнього календарного року перед 

моніторингом брав участь та створював умови для пропаганди здорового способу життя не 

менше як двома способами. Наприклад: колектив ОМС та депутатський корпус долучалися 

як місцеві організатори до всеукраїнських та місцевих акцій пропаганди здорового способу 

життя, ОМС організовував масові оздоровчі заходи, систематично (із розумною 

періодичністю) висвітлював на власному сайті (та/або інших інформаційних ресурсах) 

інформацію про користь здорового способу життя, організовував навчання для населення, 

створив спеціальний центр цього напряму (самостійно або організував співпрацю з 

аналогічними закладами сусідніх населених пунктів, де мешканці громади можуть 

отримувати послуги), інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора). 

 

З метою пропагування здорового способу життя, збереження здоров’я населення, 

спрямованості населення на первинну профілактику захворювань Управлінням охорони 

здоров'я міста регулярно проводяться санітарно-просвітницькі заходи із залученням 

профільних лікарів-спеціалістів, експертів та громадськості. На сайті Управління 

(http://medrivne.com.ua) висвітлюється інформація про заходи з пропагування здорового 

способу життя, наприклад: 

- інформаційний матеріал «..про здоровий спосіб життя та як уберегти своє здоров’я 

для рівнян» (від 07.04.2017 р.); 

- публікація «Крок до здорового способу життя - відмова від тютюнопаління!»; 

Завдяки співпраці Управління та благодійної організації «Мережа 100 відсотків життя 

Рівне» в 2018 році проведено 2 семінари-тренінги для медиків та студентської молоді на тему 

«Пропаганда первинної профілактики та здорового способу життя». 

Також, депутати міської ради долучились до забігу до Дня молоді "Forever Young", який 

був організований для збору коштів на слуховий апарат для 6-річного хлопчика. 

На сайті міськради міститься інформація про діяльність 10 спортивних клубів на 

території міста. Управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту Рівненського міськвиконкому 

регулярно проводяться спортивні заходи, інформація про які висвітлюється на сайті.  

Викладене дозволяє стверджувати, що ОМС забезпечує умови для пропаганди 

здорового способу життя. 

Зараховано 1 бал  

3.3. Чи ОМС забезпечував проведення інформаційно-просвітницьких заходів 

профілактики захворювань? 

Бал зараховується при наданні документальних доказів виділення протягом 

останнього календарного року перед моніторингом з місцевого бюджету фінансування або 

надання організаційної підтримки заходів інформування щодо профілактики захворювань, що 

стосувалися не менш як чотирьох напрямів (цільових груп): профілактика раку, профілактика 

грипу, СНІДу, профілактика венеричних захворювань, профілактика захворювань органів 

http://medrivne.com.ua/
http://medrivne.com.ua/ua/search?search_request=%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1+%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
http://medrivne.com.ua/ua/search?search_request=%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1+%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
http://medrivne.com.ua/ua/news-1-21-433-krok
http://medrivne.com.ua/ua/news-1-0-387-propagandu-pervinnoi-profilaktiki-ta-zdoroviy-sposib-zhittya-obgovoryuvali-mediki-mista-rivnogo
http://charivne.info/rivne-news/27533-zabih-zarady-khvoroho-khlopchyka-deputaty-takozh-bihly-foto
http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/spo_club.aspx
http://ysms.org.ua/
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травлення; профілактика захворювань органів дихання; профілактика інсультів та 

інфарктів, інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора). 

 

Управління охорони здоров’я міста активно інформує населення щодо профілактики 

поширення інфекційної захворюваності шляхом оприлюднення такої інформації на сайті. 

Протягом 2017 року регулярно оприлюднювалася інформація на сайті про: 

- звернення до керівників підприємств та організацій щодо необхідності проведення 

щеплення проти грипу; 

-  захист від літніх захворювань, в телепередачі «Здорово жити» телеканалу «Рівне-1» 

розповіла лікар-інфекціоніст міської лікарні.  

- надходження в заклади охорони здоров’я міста дифтерійно-правцевої вакцини для 

проведення імунопрофілактики; 

- навчальний семінар для батьків на тему «Вакцинація-профілактика небезпечних 

інфекційних захворювань. Питання-відповіді». До проведення семінару були запрошені лікар-

імунолог міської дитячої лікарні та завідувач відділу епідеміологічного нагляду та 

профілактики інфекційних захворювань Рівненського обласного лабораторного центру МОЗ 

України. Захід проводився у співпраці з БО «Мережа 100 відсотків життя Рівне» 

Вказані факти свідчать про певні зусилля відділу ОМС щодо профілактики різних видів 

захворювання, що дає підстави для зарахування балу. 

Зараховано 1 бал 

3.4. Чи ОМС вживав заходи щодо забезпечення своєчасного проведення масових 

профілактичних щеплень? 

Бал зараховується, якщо ОМС протягом останнього календарного року перед 

моніторингом вживав не менше двох системних заходів щодо забезпечення своєчасного 

проведення масових профілактичних щеплень. Наприклад: прийняті програми передбачали 

заходи з проведення масових профілактичних щеплень; виділяв додаткові кошти з місцевого 

бюджету на закупку таких вакцин; здійснював пропаганду своєчасного профілактичного 

щеплення на сайті ОМС, в ЗМІ; інформував населення про наявність вакцини в закладі 

охорони здоров’я, графік та місце проведення профілактичного щеплення; інше 

(визначається за внутрішнім переконанням монітора) 

 

Управління охорони здоров’я постійно вживає заходів щодо своєчасного проведення 

профілактичних щеплень, оприлюднює інформацію про надходження різних вакцин до 

закладів охорони здоров’я на власному сайті. За підтримки БО “Мережа 100 відсотків життя 

Рівне” було організовано навчальний семінар для батьків (описано в попередньому 

індикаторі) та зустріч медиків Рівного з головним дитячим імунологом м. Києва. Під час 

зустрічі обговорювались питання централізованого забезпечення вакцинами та їх якість, 

відмови від щеплень та їх ризики, стан інфекційної захворюваності в місті та Україні, реакції 

на щеплення та дитяча смертність від інфекційної захворюваності. 

Крім того, закладами Рівного, які проводять вакцинацію, щомісячно оприлюднюється 

інформація про залишки імунобіологічних препаратів на сайті eliky.in.ua, де жителі міста 

можуть відслідковувати інформацію про наявність вакцини у тому чи іншому закладі. Окрема 

рубрика під назвою «Залишки ЛПЗ» також є на сайті Управління охорони здоров’я. 

Ситуацію із забезпеченням вакцинами для профілактичних щеплень в місті (станом на 

23.03.2017) прокоментував для “РадіоТрек” головний педіатр Рівного. Він пояснив, що 

вакцини туберкульозу, дифтерії, правця, кашлюку є в достатній кількості. Показники по 

щепленню проти туберкульозу в Рівному були майже виконані (на момент публікації). 

Вакцина проти кору, паротиту, краснухи є на місяць-два (на квітень-травень 2017 року).  

http://medrivne.com.ua/
http://medrivne.com.ua/ua/search?search_request=%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B4%D0%BE+%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2+&pages=1&news=1&organisations=1
http://medrivne.com.ua/ua/search?search_request=%D1%8F%D0%BA+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5+%D0%B2%D1%96%D0%B4+%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%85
http://medrivne.com.ua/ua/news-1-21-118-likuvalno-profilaktichni-zakladi-mista-rivne-otrimali-difteriyno-pravcevu-vakcinu
http://medrivne.com.ua/ua/news-1-21-118-likuvalno-profilaktichni-zakladi-mista-rivne-otrimali-difteriyno-pravcevu-vakcinu
http://medrivne.com.ua/ua/news-1-21-314-ritm-tv---rivnenski-likari-sprostuvali-mifi-pro-vakcinaciyu
http://medrivne.com.ua/ua/news-1-21-314-ritm-tv---rivnenski-likari-sprostuvali-mifi-pro-vakcinaciyu
http://medrivne.com.ua/ua/search?search_request=%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C+%D0%B7&pages=1&news=1&organisations=1
file:///C:/Users/Admin/Desktop/МІПЛ/Моніторинг%20Рівне/eliky.in.ua
http://radiotrek.rv.ua/news/chy_dostatno_u_rivnomu_vaktsyn_dlya_profilaktychnyh_shcheplen_214378.html
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За результатами оцінки індикатора, заходи щодо своєчасного проведення масових 

профілактичних щеплень в місті, були підтверджені двома способами, тому прийнято рішення 

про зарахування балу.  

Зараховано 1 бал 

3.5. Чи сприяє ОМС забезпеченню мешканців громади соціальними ліками від гострих 

інфекційних хвороб? 

Бал зараховується при наданні доказів вживання заходів ОМС протягом останнього 

календарного року перед моніторингом щодо забезпечення громади соціальними ліками від 

гострих інфекційних хвороб. При цьому аналізуються факти: збору і обліку інформації про 

потреби лікування інфекційних хвороб; виділення коштів з місцевого бюджету на закупівлю 

ліків або отримання ліків у взаємодії з органами виконавчої влади; розповсюдження цих ліків 

за соціальними цінами або безкоштовно. 

 

Пошук інформації на підтвердження вимог індикатора здійснювався серед 

опублікованих рішень міської ради на офіційному сайті та на сайті Управління охорони 

здоров’я міста. Також проводився аналіз видаткової частини бюджету міста на фінансування 

заходів міських програм охорони здоров’я у 2017 році, аналізувалася відповідь Міського 

управління охорони здоров’я від 27.07.2018 р. №01-15/1644 на інформаційний запит монітора.  

У 2017 році Рівненською міською радою кошти для забезпечення мешканців громади 

соціальними ліками від гострих інфекційних хвороб не виділялися.  

Разом з тим, за інформацією, наданою Управлінням охорони здоров’я, ним 

докладається чимало зусиль для попередження розповсюдження гострих інфекційних хвороб, 

а також інформування мешканців про поступлення та наявність вакцин.  

Так, у відповіді Управління зазначається (витяг):  

“В 2017 році з метою доступу населення міста до інформації про заклади охорони 

здоров′я, їх розташування та контакти, новини в медичних установах міста, надання 

медичної допомоги в міських лікувальних закладах, профілактиці та запобіганню 

захворюваності створено сайт «Електронна охорона здоров′я. Рівне» де виділено окрему 

рубрику для пацієнтів по профілактиці захворювань - http://medrivne.com.ua/ua/6-pacientam . 

З метою запобігання поширеності інфекційної захворюваності серед населення м. 

Рівне та поінформованості населення про профілактику інфекційних хвороб, управлінням 

охорони здоров′я виконавчого комітету Рівненської міської ради в 2017-2018 році регулярно 

оприлюднювалась інформація про: 

 - надходження вакцин в аптечні мережі м. Рівного для профілактики грипу на сайті 

«Електронна охорона здоров’я Рівне" (medrivne.com.ua) - та на веб-сторінці УОЗ м. Рівного 

офіційного сайту Рівненської міської ради (city-adm.rv.ua); 

- кілька публікацій на сайті «Електронна охорона здоров’я Рівне» та веб-сторінці УОЗ 

м. Рівне офіційного сайту Рівненської міської ради про випадки захворюваності на кір в м. 

Рівне та як вберегтись від захворювання;  

- повідомлення на сайті Електронна охорона здоров′я Рівне» про поступлення в заклади 

охорони здоров′я міста вакцини проти кору ”.  

Оскільки за даним індикатором оцінюються не лише факти фінансування, а й інші 

форми зусиль місцевої влади з даного питання, на думку монітора, виявлені заходи, яких 

вживає міське Управління охорони здоров’я свідчить про сприяння у забезпеченні мешканців 

вакцинами від гострих інфекційних хвороб, що дає підстави зарахувати бал за цим 

показником.  

Рекомендація: 

Передбачати додаткові кошти в бюджеті міста на закупівлю додаткових ліків для 

громади від найбільш поширених (сезонних) інфекційних хвороб для вразливих до захворювання 

http://medrivne.com.ua/ua/6-pacientam
http://medrivne.com.ua/ua/news-1-21-279-v-apteki-rivnogo-postupila-vakcina-vid-gripu
http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/Units/viewcontent.aspx?upr=28&fdid=24735
http://medrivne.com.ua/ua/news-1-21-373-vipadki-zahvoryuvanosti-na-kir-uzhe-zareestrovano-i-v-mrivnomu
http://medrivne.com.ua/ua/news-1-21-375-novih-vipadkiv-zahvoryuvanosti-na-kir-v-m-rivnomu-ne-zareestrovano
http://medrivne.com.ua/ua/news-1-21-381-protyagom-vihidnih-do-infekciynogo-viddilennya-dlya-ditey-centralnoi-miskoi-likarni-m-rivnogo-postupila-1-hvora-ditinka-na-kir-ta-1-hvora-z-grz-yaka-bula-kontaktnoyu
http://medrivne.com.ua/ua/news-1-21-388-vakcina-proti-koru-nadiyshla-v-zakladi-ohoroni-zdorovya-mrivnogo
http://medrivne.com.ua/ua/news-1-21-388-vakcina-proti-koru-nadiyshla-v-zakladi-ohoroni-zdorovya-mrivnogo
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категорій населення громади або вживати спільних з органами виконавчої влади заходів щодо 

отримання та розповсюдження таких соціальних ліків.  

Зараховано 1 бал 

3.6. Чи ОМС виділяє фінансування з місцевого бюджету на безоплатний та пільговий 

відпуск лікарських засобів окремим групам пацієнтів? 

Бал зараховується у випадку виділення фінансування з місцевого бюджету на 

безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів не менш як двом окремим категоріям 

населення, які потребують соціального захисту. Приклади: діти віком до трьох років; особи 

з інвалідністю; учасники бойових дій; особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи; особи з протипоказаннями вагітності; пенсіонери, які отримують мінімальний 

розмір пенсії; інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора). Допускається як 

встановлення системної практики таких закупівель, так і закупівлі за індивідуальними 

зверненнями (більш як один раз на певну категорію пацієнтів) протягом останнього 

календарного року перед моніторингом. 

 

В рамках реалізації урядової програми “Доступні ліки”, Управлінням охорони здоров’я 

міста було використано 4,7 млн. грн. Майже 70 тис. жителів м. Рівного та області отримали 

лікарські засоби відповідно до рецептів, за якими здійснюється повне або часткове 

відшкодування вартості. У 2018 році на програму “Доступні ліки” передбачено 9,3 млн. 

гривень. В місті Рівному проживає близько 60 тис. людей, які мають право на пільгове 

лікування в амбулаторних умовах . На забезпечення медикаментами та виробами медичного 

призначення пільгових категорій населення, у 2017 році було витрачено 10,3 млн. грн., що 

надійшли з міського бюджету. Станом на 27.07.2018 р. з міського бюджету витрачено 4,3 млн. 

грн., у тому числі на пільгове зубопротезування 1,05 млн. грн. 

Для придбання медикаментів хворим на орфанні види захворювань була передбачена 

допомога батькам хворих. Для лікування дітей з фенілкетонурією у 2017 році було виділено з 

міського бюджету 806,8 тис. грн., а на лікування дітей з муковісцидозом - 1,045 млн. грн. 

Рівненська міська рада надає матеріальну допомогу мешканцям міста на лікування. Так, 

протоколом засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства 

та соціального захисту населення № 38 від 15.05.2017 р., включались на затвердження проекти 

рішень про надання матеріальної допомоги такого виду. 

Виходячи із цілей цього індикатора, які полягають у підтвердженні зусиль влади, 

спрямованих на сприяння у отриманні мешканцями засобів для лікування, монітори 

розцінюють надання адресної допомоги на лікування як монетизовану форму пільги на 

придбання ліків, а тому вбачають підстави для зарахування балу за цим показником.  

Зараховано 1 бал 

3.7. Чи ОМС виділяє кошти з місцевого бюджету на забезпечення комфортних умов 

перебування пацієнтів в закладах охорони здоров’я? 

Бал зараховується, якщо ОМС в місцевому бюджеті на поточний календарний рік 

передбачив видатки на фінансування не менше двох напрямів щодо умов перебування 

пацієнтів у медичних закладах. Такими напрямами можуть бути: поточний ремонт 

приміщень медичних закладів; капітальний ремонт приміщень медичних закладів; оплата 

комунальних послуг та енергоносіїв для нормального температурного режиму в приміщенні 

медичного закладу, інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора). 

У Звіті міського Голови Рівного за 2017 рік міститься інформація про видатки 

державного та місцевого бюджету на забезпечення умов комфортного перебування в закладах 

охорони здоров’я міста.  

file:///C:/Users/Admin/Desktop/МІПЛ/Моніторинг%20Рівне/liky.gov.ua/
http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ContentPages/Public/RadaDeputat/RadaDeputatList.aspx?c=7&comissionId=3
http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ContentPages/Public/RadaDeputat/RadaDeputatList.aspx?c=7&comissionId=3
http://www.khomko.rv.ua/Khomko/ContentPages/Public/Mayor/mayor_zvit.aspx
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З міського бюджету м. Рівне на капітальні видатки закладів охорони здоров'я у 2017 

році виділено 45,5 млн. грн., що на 58.5% більше ніж в 2016 році (18,9 млн. грн.).  

Протягом 2017 року за виділені кошти в закладах охорони здоров'я м. Рівне проведені 

ремонти, придбане медичне обладнання та автомобілі, наприклад: 

- проведено капітальний ремонт теплової мережі та мереж водопостачання – виділено 

350 тис. грн., з них використано 333.6 тис. грн.; 

- завершується капітальний ремонт амбулаторії №4 (заміна дерев'яних вікон та дверей 

на вікна та двері виготовлені за енергозберігаючими технологіями) – 960 тис. грн. 

З медичного обладнання придбано, наприклад: 

-  прилад електрокардіографічний BTL – 08 LC Plus ESG – 160,3 тис. грн.;  

-  спірометр BTL - 08 Spiro- 55 тис. грн. грн. 

Для Міської лікарні №2: 

- Аналізатор автоматичний біохімічний – 518 тис. грн.  

- Світильник операційний безтіньовий – 180 тис. грн. 

Проведено капітальні ремонти: 

- капітальний ремонт приміщень поліклінічного та головного корпусів Міської 

лікарні № 2 Рівненської міської ради за адресою: м. Рівне, вул. О. Олеся, 13 – 341 тис.грн.; 

- капітальний ремонт приміщень поліклінічного корпусу Міської лікарні № 2 

Рівненської міської ради за адресою: м. Рівне, вул. О. Олеся, 13 – 814 тис.грн.; 

- капітальний ремонт внутрішніх інженерних мереж (теплові мережі, холодний 

водопровід) Міської лікарні № 2 в м. Рівне, вул. О. Олеся, 13 –  235 тис.грн. 

- завершується капітальний ремонт неврологічного відділення у головному корпусі 

Міської лікарні № 2 – 533,8 тис. грн.  

Також у медичних закладах проводяться поточні ремонти, на підтвердження чого 

наводиться витяг зі Звіту міського Голови Рівного за 2017 р. (с.85.): 

 

 

 

 

 

 
Витяг зі Звіту міського 

Голови Рівного за 2017 р. 

(с.85.): 

Таким чином підтверджено 3 різні напрямків діяльності місцевої влади у напрямку 

створення комфортних умов для перебування пацієнтів у медичних закладах Рівного.  

Рекомендація: 

проводити аналіз потреб громади міста в покращенні умов перебування та 

обслуговування в закладах охорони здоров’я міста та залучати до активного обговорення. 

Зараховано 1 бал 

3.8. Чи ОМС вживає заходів впливу щодо забезпечення права людини на вільний вибір 

закладу охорони здоров’я та лікаря? 

http://www.khomko.rv.ua/Khomko/ContentPages/Public/Mayor/mayor_zvit.aspx
http://www.khomko.rv.ua/Khomko/ContentPages/Public/Mayor/mayor_zvit.aspx
http://www.khomko.rv.ua/Khomko/ContentPages/Public/Mayor/mayor_zvit.aspx
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Бал зараховується, якщо у лікарні (закладі вторинної медичної допомоги), що 

обслуговує мешканців громади не виникне проблеми записатися на прийом до лікаря особі, яка 

не має документів реєстрації у цьому населеному пункті та замінити запропонованого 

лікаря. З цією метою моніторами проводиться відповідний експеримент.  

 

Для досягнення цілей експерименту, монітор спробував записатися на прийом до 

лікаря-офтальмолога, для чого звернувся в реєстратуру медичного закладу міста. В 

реєстратурі відразу уточнили, де зареєстрована особа і коли дізналися, що місце реєстрації в 

іншому районі міста – запитали, чому заявник не звертається до медичного закладу того 

мікрорайону.  

Коли монітор наполіг на тому, що він хоче отримати допомогу саме в цьому закладі, 

працівниця реєстратури спочатку запропонувала укласти договір із медичним закладом, 

запитала, чи укладена декларація з їхнім лікарем. Зрештою, монітор отримав бланк заяви на 

обслуговування у медичному закладі, який потрібно було погодити у головного лікаря. Після 

отримання погодження, заявнику роз’яснили, що в лікарні є два офтальмологи, які приймають 

позмінно, запропонували зручний час запису на прийом.  

Оскільки під час експерименту виникли певні труднощі із записом на прийом до лікаря 

через відсутність реєстрації за місцем знаходження лікарні, що є однією з двох необхідних 

умов індикатора, монітор вирішив не зараховувати бал.  

Рекомендації:  

1) вживати заходів контролю та сприяння у дотриманні права мешканців міста Рівне 

у вільному виборі лікаря, з недопущенням зловживань чи порушень законодавства про охорону 

здоров’я; 

2) проводити роз’яснювальні роботи із обслуговуючим та медперсоналом закладів 

охорони здоров’я щодо рівного обслуговування людей, незалежно від місця реєстрації особи.  

Бал не зараховано 

3.9. Чи відсутні обов’язкові грошові внески (інша спонсорська допомога) за надання 

лікування? 

Бал зараховується, якщо у закладі охорони здоров’я не вимагаються обов’язкові 

грошові внески (інша спонсорська допомога) при отриманні хворими стаціонарного лікування 

поза переліком платних послуг у державних і комунальних закладах охорони здоров’я. З цією 

метою проводиться відповідний експеримент.  

 

Для проведення експерименту представник моніторингової групи звернувся до 

чергової працівниці приймального відділення однієї з лікарень з проханням роз'яснити йому 

порядок поміщення “хворої особи” до стаціонарного відділення для подальшого лікування. 

Також монітор акцентував увагу на тому, що його цікавить саме розмір можливої 

оплати за поміщення до закладу та вартість лікування. Працівниця відділення задала кілька 

уточнюючих запитань про перебіг “хвороби”, місце реєстрації особи, якій потрібне 

“лікування”, а також про наявність направлення від лікаря відповідного профілю. Монітор 

повідомив, що “особа, яка потребує лікування”, пройшла попереднє обстеження та отримала 

направлення на стаціонарне лікування від лікаря в закладі охорони здоров’я іншого 

населеного пункту. Додатково монітор зазначив, що особа, яка потребує лікування 

зареєстрована не в місті Рівному.  

Працівниця приймального відділення чітко роз'яснила порядок поміщення особи в 

стаціонарне відділення. Також додала, що всі витрати пов’язані з лікуванням (ліки, 

обстеження, можливе операційне втручання) за призначенням лікаря доведеться покривати за 

власний рахунок. 
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Також, під час першого експерименту, працівниця реєстратури зазначила про 

необхідність сплати благодійного внеску. І, хоча після детальніших розпитувань монітора про 

характер такого внеску, його суму  - вона сказала, що платити його не змушують, але це 

очевидно означає, що практика стягнення благодійних внесків у медичних закладах Рівного 

поширена.  

Рекомендації:  

1) вживати заходів контролю та сприяння у дотриманні права мешканців міста 

Рівного на безоплатну медичну допомогу, як це передбачено законодавством.  

2) в цілях цієї та попередньої рекомендацій слід розробити чіткі механізми виявлення 

зловживань чи порушень – до прикладу, це можуть бути такі ж експерименти, як 

проводилися під час цього моніторингу; а також процедури реагування на виявлені 

порушення, ініціювання притягнення винних у порушеннях осіб до відповідальності.  

Бал не зараховано 

3.10. Чи ОМС забезпечив проведення дезінфекційних заходів у місцях масового 

відпочинку населення? 

Бал зараховується при наданні доказів вирішення ОМС протягом останнього 

календарного року перед моніторингом питання проведення дезінфекційних (дезінсекційних, 

дератизаційних) заходів у місцях масового відпочинку населення (у містах), закладах 

комунальної власності (у сільських населених пунктах). Такими визнаються: затвердження 

плану заходів проведення дезінфекційних (дезінсекційних, дератизаційних) заходів, виділення 

фінансового та матеріально-технічного забезпечення для виконавців, укладення договорів на 

проведення дезінфекційних заходів, інформування населення про проведення дезінфекційних 

заходів. 

 

Дезінфекційні (дезінсекційні, дератизаційні) заходи у місцях масового відпочинку 

людей в м. Рівному проводяться ДУ “Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ 

України”, який не належить до структури органів місцевого самоврядування міста. 

У відповідь на інформаційний запит монітора, Управління охорони здоров’я міста 

повідомило, що такі заходи Управлінням не проводяться, оскільки це не входить до його 

компетенції. Натомість, Управління регулярно проводить дезінфекційні заходи в закладах 

охорони здоров’я міста. Станом на 01.07.2018 р., для цілей дезінфекції було придбано 

спеціальних засобів на загальну суму 438,7 тис. грн.  

Попри це, за вимогами індикатора бал не може бути зарахований.  

Рекомендації: 

1. розробити механізм проведення дезінфекційних (дезінсекційних, дератизаційних)  

заходів на території міста у випадку організації місць масового відпочинку людей, а на 

об’єктах комунальної власності міста і місцях масового скупчення людей. 

2. забезпечити інформування громади у випадку проведення таких заходів на 

території міста. 

Бал не зараховано 

3.11. Чи ОМС передбачив заходи з надання паліативної допомоги для жителів 

громади? 

Бал зараховується при наданні доказів вживання ОМС протягом останнього 

календарного року перед моніторингом не менше трьох форм заходів з надання паліативної 

допомоги пацієнтам (прийнято програму, затверджено заходи) та їх фінансування (кошти 

передбачено у місцевому бюджеті на відповідний рік). Приклади: створення хоспісів як 



Місцевий індекс прав людини у м. Рівне. УГСПЛ. 2018 

31 

 

відділень або самостійних закладів; організація надання послуг первинної паліативної 

допомоги в існуючих медичних закладах населеного пункту; організація виїздів лікарів для 

надання послуг первинної паліативної допомоги лікарями за місцем проживання пацієнта; 

створення мультидисциплінарних мобільних бригад паліативної допомоги із залученням 

медичних психологів, соціальних працівників та інших фахівців, за потребою, а також 

волонтерів, найближчих родичів або опікунів хворого; проведення консультування родичів 

невиліковно хворих; забезпечення необхідними знеболюючими ліками хворих, що перебувають 

дома, інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора). Ці заходи можуть бути 

реалізовані як у самій громаді, так і шляхом вирішення питань надання послуг паліативної 

допомоги для її жителів у інших населених пунктах. У цьому разі вжиті заходи оцінюються 

фактами (функціонування, створення, надання послуг тощо) та документами, що 

передбачають передачу коштів на фінансування зазначених заходів за останній календарний 

рік, що передує моніторингу. 

 

На виконання розпорядження голови ОДА від 09.06.2015 р. № 294 “Про обласну 

програму розвитку паліативної допомоги та догляду в Рівненській області на 2015-2020 роки”, 

Міським управлінням охорони здоров’я Рівненського міськвиконкому розроблені заходи на 

виконання програми.  

1. У співпраці з благодійною організацією “Мережа 100 відсотків життя Рівне”, 

проводилось навчання для лікарського та середнього медичного персоналу м. Рівне з питань 

адекватного знеболення. Хворі, які потребують паліативної допомоги, частково отримують її 

у стаціонарних відділеннях центральної міської лікарні та міської лікарні №2.  

2. Управлінням ОЗ налагоджено співпрацю з Державною службою з лікарських засобів 

та контролю за наркотиками в Рівненській області з питань використання таблетованого 

морфіну в цілях знеболення. В Рівному цілодобово працюють три виїзні бригади, які 

забезпечують паліативним хворим адекватне знеболення.  

Інших ефективних заходів з надання паліативної допомоги силами міської влади на час 

моніторингу не виявлено, хоча активна робота в даному напрямку проводиться.  

Таким чином підтверджено лише 2 з трьох необхідних заходів, а тому бал не може бути 

зарахований.  

Рекомендації: 

1) забезпечити проведення заходів з надання паліативної допомоги жителям громади, 

що перебувають на термінальній стадії життя шляхом впровадження 

мультидисциплінарного підходу.  

2) в перспективі – створити паліативне відділення на території міста або сприяти у 

можливості отримання паліативної допомоги 

3) заходи із надання паліативної допомоги можуть включати, але жодним чином не 

обмежуватися: 

 організацію навчання більшої кількості медичного персоналу громади із надання 

первинної паліативної допомоги та забезпечити виїзд таких медичних працівників за місцем 

проживання відповідних осіб;  

 проведення консультування родичів невиліковно хворих;  

 забезпечення необхідними знеболюючими ліками хворих, що перебувають вдома 

тощо. 

4) продовжувати співпрацю з громадськими/благодійними організаціями, що мають 

досвід у наданні таких послуг хворим. 

Бал не зараховано 

http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/catalog/item/5459.htm
http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/catalog/item/5459.htm
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Охорона здоров'я



 

РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: БАЗОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ 

4. НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: ГІДНИЙ РІВЕНЬ ЖИТТЯ 

4.1. Чи дієві місцеві програми (проекти) подолання бідності? 

Бал зараховується за наявності дієвої місцевої програми, що включає питання 

подолання бідності. Дієвість і адресність програми оцінюється зазначенням у ній категорій 

мешканців громади, які за рівнем доходів перебувають за межею бідності або у групі ризику, 

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 способів оцінки ефективності реалізації завдань. 

 

У місті Рівне наразі діє комплексна міська соціальна програма “Турбота” на 2016-2020 

роки, затверджена Рішенням Рівненської міської ради №5658 від 20.08.2015 р. (зі змінами). 

Мета програми полягає в реалізації державної політики у сфері соціальної підтримки 

ветеранів, людей похилого віку та осіб з інвалідністю, підвищення рівня їх соціальної 

захищеності, а також в досягненні позитивних зрушень на шляху до покращення соціального 

самопочуття людини, забезпечення її добробуту та створення нової якості життя для кожної 

особи завдяки розвитку системи заходів з надання різних видів соціальної допомоги та послуг.  

Основним завданням програми є комплексна взаємодія органів влади та громадських 

організацій осіб з інвалідністю і ветеранів для ефективного вирішення питань соціального 

захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни і праці, людей похилого віку та створення в місті 

Рівному умов, комфортних для їх проживання. 

Програма спрямована на такі категорії населення: ветерани, люди похилого віку, особи 

з інвалідністю, люди, які потрапили в скрутну життєву ситуацію, учасники антитерористичної 

операції та члени їхніх сімей. 

Позитивним є визначення конкретних заходів соціального захисту (зокрема, надання 

гуманітарної, натуральної та матеріальної допомоги, проведення різних видів цільових 

соціальних виплат, надання пільг, фінансування громадських організацій та об’єднань осіб з 

інвалідністю і ветеранів, а також проведення благодійних акцій) та їх актуальних виконавців. 

 
Витяг із рішення про затвердження Комплексної міської соціальної програми Турбота" на 2016 – 2020 

роки 

Проте, очікувані результати виконання заходів програми сформовані не чітко. 

 

 

 

 

Витяг із рішення про 

затвердження Комплексної 

міської соціальної програми 

Турбота" на 2016 – 2020 роки 

http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/
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Контроль за виконанням Програми доручено постійній комісії з питань бюджету, 

фінансів та управління комунальною власністю; постійній комісії з питань охорони здоров’я, 

материнства і дитинства та соціального захисту населення; постійній комісії з питань захисту 

прав людини, законності та правопорядку і секретарю міської ради, а організацію його 

виконання – заступнику міського голови і начальнику Управління праці та соціального 

захисту населення. 

Управління праці та соціального захисту населення повинно подавати до Рівненської 

міської ради узагальнену інформацію про хід і результати виконання заходів Програми 

щорічно до 25 січня. 

Отже, формальний контроль за виконанням Програми передбачений, проте неможливо 

визначити дієвість такого контролю, оскільки не передбачено конкретного механізму його 

здійснення. 

Програмою не визначено способи оцінки ефективності реалізації завдань.  

Фінансування заходів Програми здійснюється Управлінням праці та соціального 

захисту населення та іншими визначеними Програмою розпорядниками коштів у межах 

загальних асигнувань, передбачених у бюджеті міста Рівного на її виконання у відповідному 

році. 

Загальна сума видатків на виконання заходів Програми визначається щорічно під час 

формування бюджету міста відповідно до потреб, ініціатив і пропозицій громадськості 

(громадських організацій осіб з інвалідністю і ветеранів, Координаційної ради соціального 

партнерства з громадськими організаціями осіб з інвалідністю і ветеранів міста Рівного) та 

затверджується рішенням Рівненської міської ради. 

Відповідно до Звіту про хід виконання Програми соціально-економічного розвитку 

м.Рівного на 2015-2019 роки за 2017 рік фактичні видатки міського бюджету на реалізацію 

комплексної міської соціальної програми “Турбота” становлять 11 388,3 тис.грн. 

В сукупності, аналіз змісту програми дозволяє визначити її як дієву та таку, що реально 

виконується. 

Рекомендації: 

1. передбачити в програмі більше категорій мешканців, які потребують допомоги 

(наприклад, домогосподарства, які перебувають за межею бідності з обставин, що не 

пов’язані із їх соціальною захищеності як окремої категорії; громадяни, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи; внутрішньо-переміщені особи та інші). 

2. створення дієвого, зрозумілого механізму контролю з визначенням критеріїв та 

способів оцінки ефективності реалізації завдань. 

3. систематичне інформування населення про стан виконання заходів Програми. 

Наприклад, в Сумах функціонує Реєстр рішень Сумської міської ради у 2018 році про стан 

виконання міських цільових (комплексних) програм. 

Зараховано 1 бал 

4.2. Чи дбає ОМС про виявлення і підтримку сімей / осіб, що опинились у складних 

життєвих обставинах? 

Бал, за цим індикатором, зараховується у разі підтвердження здійснення ОМС не 

менш як чотирьох заходів цього спрямування. 

 

1. Проведення інформаційної кампанії про соціальні послуги, які може отримати сім’я, 

особа, що за рівнем доходів, внаслідок різних обставин потрапили за межу бідності. 

На офіційному сайті Рівненської міської ради розміщена інформація про перелік та 

умови отримання соціальних послуг, що надаються Управлінням праці та соціального захисту 

населення. 

http://economy.rv.ua/tmp/zvit_2017_(4)_(1).doc
https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/programi-rozvitku-mista.html#info-18-7
https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/programi-rozvitku-mista.html#info-18-7
http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/index.aspx
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Перелік та умови надання послуг Управлінням праці та соціального захисту населення на сайті 

міської ради 

2. Розміщення на сайті контактної інформації суб’єктів, що надають соціальні послуги. 

- На сайті Рівненської міської ради така інформація розміщена. 

 
Контакти Управлінням праці та соціального захисту населення на сайті міської ради 

3. Участь представників ОМС в заходах центрів соціальних служб, центрів 

зайнятості. 

Рівненська міська рада активно співпрацює як з обласним центром зайнятості, так 

і з міським. Зокрема, 7 грудня 2017 року в рамках Всеукраїнської декади зайнятості для 

осіб з інвалідністю, приуроченої до Міжнародного дня особи з інвалідністю, обласний 

центр зайнятості провів низку різнопланових заходів, до яких долучились керівники та 

фахівці міського Управління праці та соціального захисту населення. 

 

 

 

 

 

Робоча нарада, організована 

обласною службою зайнятості 

 

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 

http://7d.rv.ua/news/2017-12-07/invalidnist-ne-vyrok
http://7d.rv.ua/news/2017-12-07/invalidnist-ne-vyrok
http://7d.rv.ua/news/2017-12-07/invalidnist-ne-vyrok
http://7d.rv.ua/news/2017-12-07/invalidnist-ne-vyrok
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приведення у відповідність програмних документів ОМС. - Роботу з такими категоріями 

населення проводить Управління праці та соціального захисту населення Виконавчого 

комітету Рівненської міської ради. 

Звіт про роботу Управління праці та соціального захисту населення 

опубліковується щомісячно на сайті Рівненської міської ради. Зміни до програм (за 

окремими заходами та розмірами фінансування) вносяться регулярно. 

Потреби досліджувати інші напрями діяльності для оцінювання цього індикатора 

не було, оскільки вдалося знайти достатньо фактів для його підтвердження. 

Зараховано 1 бал 

4.3. Чи передбачає ОМС фінансування заходів соціальної допомоги з подолання 

бідності? 

Бал, за цим індикатором зараховується у разі підтвердження ОМС здійснення заходів 

соціального захисту не менш як чотирьох напрямів. 

 

1. Надання пільг на безоплатний проїзд 

2. Комплексною міською соціальною програмою “Турбота” передбачено: 

- Надання фінансової підтримки для продовження діяльності служби “Інватаксі”, що 

здійснює безкоштовне перевезення людей з особливими потребами; 

- Надання пільг на проїзд в залізничному транспорті приміського сполучення окремим 

категоріям громадян міста Рівного, які мають право на пільговий проїзд згідно чинного 

законодавства; 

- Реалізація заходів щодо забезпечення прав на пільговий проїзд окремих категорій 

громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на таку пільгу, на маршруті 

“Рівне – Садові ділянки” шляхом надання субвенції з міського бюджету районному бюджету 

Рівненського району. В 2017 році міська влада надала субвенцій на суму 400,0 тис.грн. 

В 2017 році послуги з перевезення тролейбусами отримали 20 158,3 тис. осіб., які 

належать до пільгових категорій населення. Надання пільгового перевезення забезпечується 

за рахунок міського бюджету. За 2017 рік на відшкодування збитків за цей вид перевезень для 

КП “Рівнеелектроавтотранс” Рівненської міської ради профінансовано 32 820,0 тис. грн.  

В 2017 році правом пільгового проїзду в розмірі 50% вартості квитка у тролейбусах 

скористались 2 113 176 учнів і студентів, на компенсацію збитків від надання цієї пільги з 

міського бюджеті було профінансовано 2 113,2 тис.грн.  

Відповідно до Звіту про роботу управління праці та соціального захисту населення 

виконавчого комітету Рівненської міської ради за травень 2018 року кількість отримувачів 

компенсації на транспортні витрати становить 249 осіб. 

2. Надання додаткових пільг на оплату житлово-комунальних послуг 

Рівненська міська рада надає пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Зокрема, 

комплексною міською соціальною програмою “Турбота” передбачено: 

- надання грошової допомоги для часткової компенсації витрат на оплату житлово-

комунальних послуг одному з членів сім’ї учасників антитерористичної операції, які беруть 

безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 

безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення та місце 

проживання яких зареєстровано в місті Рівному. 

- надання щомісячних соціальних виплат одному з батьків та вдовам учасників бойових 

дій, які загинули в Афганістані, для часткової компенсації витрат на оплату комунальних 

послуг; 

- надання щомісячних соціальних виплат одному з членів сім’ї (батьки, вдови, 

неповнолітні діти) учасників антитерористичної операції, які, перебуваючи безпосередньо в 

районах антитерористичної операції у період її проведення, загинули (пропали безвісти) чи 

http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/Units/viewdocs.aspx?tp=34&d=27
http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/
http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/Units/viewcontent.aspx?upr=27&fdid=28695
http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/Units/viewcontent.aspx?upr=27&fdid=28695


Місцевий індекс прав людини в Рівненській області: м. Рівне. УГСПЛ. 2018 

37 

 

померли внаслідок травм, поранення, контузії, каліцтва, захворювань, одержаних під час 

безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 

безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, для часткового 

покриття витрат на оплату комунальних послуг; 

- надання щоквартальних соціальних виплат особам з інвалідністю І групи з ураженням 

органів зору для часткової компенсації витрат на оплату комунальних послуг. 

3. Виділення адресної матеріальної допомоги з місцевого бюджету для осіб, що за 

рівнем доходів, внаслідок безробіття, стихійного лиха чи інших обставин потрапили за межу 

бідності. 

Розміри, періодичність виділення адресної матеріальної допомоги з місцевого бюджету 

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

потрапили за межу бідності визначені програмою “Турбота”. 

 
Витяг із рішення про затвердження Комплексної міської соціальної програми “Турбота” на 2016 – 2020 

роки 

 
Витяг із Звіту про хід виконання Програми соціально-економічного розвитку м.Рівного на 2015-019 роки (зі 

змінами та доповненнями) за 2017 рік 
 

Надання матеріальної допомоги на лікування (Витяг з Рішення №4392 від 17.05.2018 р.). 
 

 

Надання матеріальної допомоги членам родин загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції 

(Витяг з Рішення №1230 від 21.07.2016 р.). 

4. Аналіз звітів про роботу управління праці та соціального захисту населення 

виконавчого комітету Рівненської міської ради дає підстави вважати, що місцева влада надає 

матеріальну допомогу внутрішньо переміщеним особам. 

Станом на травень 2018 року 228 внутрішньо переміщених осіб, отримують 

матеріальну допомогу. 

http://economy.rv.ua/tmp/zvit_2017_(4)_(1).doc
http://economy.rv.ua/tmp/zvit_2017_(4)_(1).doc
http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/
http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/
http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/Units/viewdocs.aspx?tp=34&d=27
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Витяг із Звіту про роботу управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету 

Рівненської міської ради за травень 2018 року. 
 

Потреби досліджувати інші напрями діяльності для оцінювання цього індикатора не 

було, оскільки підтверджено достатню кількість компонентів для зарахування балу. 

Зараховано 1 бал 

4.4. Чи надається ОМС допомога в отриманні житла? 

Бал за цим індикатором зараховується при підтвердженні здійснення органом 

місцевого самоврядування не менш як чотирьох заходів із запропонованого переліку при 

обов’язковій умові ведення обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов. 

 

1. Ведення обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов. 

Відділ обліку та розподілу житла Виконавчого комітету Рівненської міської ради веде 

облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов. Із списками сімей, які потребують 

житла та прийняті на облік можна ознайомитись на сайті Рівненської міської ради. 

На момент проведення моніторингу кількість осіб, які знаходяться в загальній черзі на 

отримання житла становила – 6011 осіб, кількість осіб, які потребують позачергового 

отримання житла – 904 особи. 

2. Наявність фонду тимчасового житла (або переліку земельних ділянок під житлове 

будівництво), що може надаватись у користування тих, хто цього потребує. 

Рішенням №4916 від 26.02.2015 р.  затверджено Порядок розподілу земельних ділянок 

між учасниками бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, та 

сім’ями, члени яких загинули під час участі в антитерористичній операції, для передачі 

земельних ділянок безоплатно у власність.  

Відповідно до Порядку, земельні ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд надаються у районах вулиці Костромської та 

мікрорайону Тинне. Розподіл земельних ділянок між учасниками бойових дій та сім’ями, 

члени яких загинули під час участі в АТО, проводиться шляхом жеребкування.  

Факт надання земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) підтверджується рішеннями 

Рівненської міської ради від 22.02.2017 №4066, №4067, №4068. 

3. Надання земельних ділянок під житлову забудову тим, хто цього потребує 

здійснюється відповідно до Порядку розподілу земельних ділянок між учасниками бойових 

дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, та сім’ями, члени яких 

загинули під час участі в антитерористичній операції, для передачі земельних ділянок 

безоплатно у власність.  

Станом на лютий 2018 року, у єдиному реєстрі учасників антитерористичної операції 

зареєстровано 2378 громадян. На цей час у житловому районі на вулиці Костромській для 

будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) учасникам бойових дій, які брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, надано 753 земельні ділянки. На отримання земельних ділянок у 

Рівному претендують ще 1764 учасники бойових дій.  

http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/Units/viewcontent.aspx?upr=27&fdid=28695
http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/kvartiry/Default.html
http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/
http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/
http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/
http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/
http://7d.rv.ua/iplus/2018-02-15/zemlyu-ne-tilky-dayut-y-zabyrayut
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Попри позитивну тенденцію щодо виділення земельних ділянок учасникам бойових дій 

в Рівному, монітори не можуть залишити поза увагою один важливий аспект, який розцінюють 

як дискримінаційну практику з боку місцевої влади. Справа в тому, що Рішенням Рівненської 

міської ради від 23 червня 2015 року №5401, до згаданого Порядку  розподілу земельних 

ділянок між учасниками бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній 

операції, та сім’ями, члени яких загинули під час участі в антитерористичній операції, для 

передачі земельних ділянок безоплатно у власність” внесено зміни, якими один з пунктів 

Порядку викладено у редакції: “3. До єдиного реєстру вносяться учасники антитерористичної 

операції, зареєстровані в місті Рівному. Дата реєстрації місця проживання учасника 

антитерористичної операції в місті Рівному повинна передувати даті його перебування або 

першого направлення для участі в антитерористичної операції. У разі, якщо документи, надані 

учасниками антитерористичної операції, не відповідають умовам, вказаним у абзаці першому 

цього пункту, то питання про включення їх до єдиного реєстру учасників антитерористичної 

операції розглядається на сесії Рівненської міської ради.” Таким чином, всупереч вимогам 

Конституції України та Земельного кодексу, які не встановлюють обмежень щодо місця 

реєстрації для реалізації права на безоплатне отримання земельної ділянки, місцева рада, 

фактично, звузила гарантії учасників бойових дій, застосувавши дискримінаційне за ознакою 

свободи пересування та вибору місця проживання положення. У 2016 році до громадської 

приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини звернувся учасник бойових дій – 

учасник антитерористичної операції, якому було відмовлено у включенні до єдиного реєстру 

учасників АТО для передачі земельної ділянки безоплатно у власність на підставі того, що на 

момент мобілізації він був зареєстрований в іншому населеному пункті. Юристи приймальні 

підготували відповідний позов. Надалі, на основі позову, інтереси заявника у судовому 

засіданні представляв інший представник.  

На час написання цього Звіту Рівненським міським судом у адміністративній справі 

№569/7689/17 Рішенням від 27.03.2018 року Рішення Рівненської міської ради від 23.06.2015 

р. №5401 визнане незаконним та таким, що дискримінує громадян за ознакою місця реєстрації 

і скасоване. На це рішення суду подана апеляція, тож воно ще не набрало законної сили. 

Однак, навіть визнання дискримінаційності обмежень, встановлених Рівненською міською 

радою судом першої інстанції монітори розцінюють як підтвердження негативної практики 

місцевої влади в аспекті дотримання фундаментальних прав людини на свободу пересування, 

яка призводить і до потенційного порушення права власності особи.  

4. Виділення житла для соціальних категорій за останні 2 роки. 

У рамках Міської програми підтримки сім’ї та демографічного розвитку на 2017-2021 

роки з метою поліпшення житлових умов у 2017 році придбані: 4–кімнатна квартира - 

учаснику АТО, особі з інвалідністю внаслідок війни 2 групи, 2–кімнатна квартира - учаснику 

АТО, особі з інвалідністю внаслідок війни 3 групи, 1–кімнатна квартира - учаснику АТО, особі 

з інвалідністю внаслідок війни 2 групи.  

Відповідно до звіту про роботу Служби у справах дітей Виконавчого комітету 

Рівненської міської ради, в рамках Міської програми соціально-правового захисту дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа на 2017-2019 роки,у 2017 році з міського бюджету виділено 2 

мільйони гривень за які придбано 4 квартири для молодих людей з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, які перебувають на квартирній черзі при 

міськвиконкомі. 

Окрім цього, у травні 2018 року за кошти міського бюджету було придбано 2 квартири 

для дітей-сиріт. Загалом у 2018 році заплановано придбання 4 квартир для дітей-сиріт.  

Рішенням Рівненської міської ради №4725 від 18 грудня 2014 року затверджена міська 

Програма забезпечення молоді житлом на 2015 – 2019 роки. 

Відповідно до Звіту про хід виконання Програми соціально-економічного розвитку м. 

Рівному на 2015-2019 роки за 2017 рік на реалізацію заходів Програми забезпечення молоді 

http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73145418
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73145418
http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/
http://economy.rv.ua/tmp/zvit_2017_(4)_(1).doc
http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/Units/viewcontent.aspx?upr=36&fdid=28374
blob:http://www.city-adm.rv.ua/fcc3f3bd-2cc0-4e1a-a252-9b2136cd1cd0
blob:http://www.city-adm.rv.ua/fcc3f3bd-2cc0-4e1a-a252-9b2136cd1cd0
blob:http://www.city-adm.rv.ua/fcc3f3bd-2cc0-4e1a-a252-9b2136cd1cd0
http://7d.rv.ua/news/2018-05-11/dvi-kvartyry-dlya-syrit-kupyly-cogo-roku-u-rivnomu.
http://7d.rv.ua/news/2018-05-11/dvi-kvartyry-dlya-syrit-kupyly-cogo-roku-u-rivnomu.
blob:http://www.city-adm.rv.ua/1403d858-9b9d-415c-af9e-531821113400
http://economy.rv.ua/tmp/zvit_2017_(4)_(1).doc
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житлом на 2015-2019 роки було надано коштів на надання пільгових довгострокових кредитів 

громадянам на будівництво (реконструкцію) житла в сумі 6 304,1 тис.грн. 

Потреби досліджувати інші напрями діяльності для оцінювання цього індикатора не 

було, оскільки підтверджено достатню кількість компонентів індикатора.  

Зараховано 1 бал 

4.5. Чи сприяє ОМС технологічному покращенню умов проживання жителів громади? 

Бал зараховується у разі наявності системних місцевих заходів підтримки 

технічного переоснащення житла, у тому числі, з кредитуванням (утеплення, забезпечення 

енергозберігаючими технологіями). 

 

Рішенням Рівненської міської ради від 25 лютого 2016 року №193 затверджена 

Програма відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на 

впровадження енергозберігаючих заходів у місті Рівному, на 2016-2018 роки.  

Відповідно до умов даної програми мешканці міста Рівного можуть отримати 

відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно – фінансових установах 

кредитами, що надаються фізичним особам, які зареєстровані та проживають у м. Рівному, на 

придбання котлів з використання будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного 

газу та електроенергії (крім електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого 

водопостачання)), енергозберігаючого обладнання та матеріалів. 

Згідно з інформацією про хід виконання у 2017 році Програми відшкодування 

відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих 

заходів у місті Рівному, на 2016-2018 роки населенню міста з міського бюджету відшкодовано 

відсотків за кредитами, залученими у кредитно-фінансових установах на впровадження 

енергозберігаючих заходів, на загальну суму 369 071,24 грн.  

Крім цього, рішенням Рівненської міської ради від 27.04.2017 №2685 затверджена 

Програма термомодернізації багатоквартирних будинків міста Рівного на 2017-2020 роки. 

Відповідно до звіту про хід виконання цієї програми 23 ОСББ залучили кредитні 

кошти на реалізацію проектів з термомодернізації своїх будинків та в рамках Програми 

отримали відшкодування з міського бюджету на загальну суму 1 959,7тис.грн., з яких - 17 

ОСББ отримали відшкодування під 25 % на суму 1 230,6 тис.грн., а 6 ОСББ - під 40% на суму 

729,1 тис.грн. 

В рамках реалізації Муніципальної програми сталого розвитку м. Рівного на 2013-2107 

рокив 2017 році було проведено ряд інформаційних семінарів, тренінгів для керівників 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів і 

громадських організацій. 

15 грудня 2017 року рішенням Рівненської міської ради №3711 затверджено 

Муніципальну програму сталого розвитку міста Рівного на 2018-2022 роки. 

 
Семінар з питань реалізації Муніципальної програми сталого розвитку  

фото з місцевого ЗМІ 

http://economy.rv.ua/tmp/rish_19313.doc
http://economy.rv.ua/tmp/rish_19313.doc
http://economy.rv.ua/tmp/vidsotki_2017.doc
http://economy.rv.ua/tmp/rish_2685.doc
http://economy.rv.ua/tmp/_%D0%9F%D0%A2%D0%91%D0%91_%D0%B7%D0%B0_2017_%D1%80%D1%96%D0%BA.doc
http://economy.rv.ua/tmp/MPSR_2017.doc
http://economy.rv.ua/tmp/MPSR_2017.doc
http://economy.rv.ua/tmp/rish_17825.doc
http://7d.rv.ua/news/2017-02-01/audytoriya-goliv-osbb-u-rivnomu-nastilky-zrosla-shcho-seminary-dlya-nyh-provodyat-u
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Рішенням Рівненської міської ради №5025 від 26 березня 2015 року затверджена 

Програма енергозбереження та енергоефективності міста Рівного на 2015 – 2019 роки, якою 

передбачається утеплення фасадів житлових будинків з метою зменшення обсягу витрат на 

споживання теплової енергії, а також, запровадження часткового використання 

альтернативних та місцевих видів палива бюджетною та комунальною сферами міста. 

 
Фото з місцевого ЗМІ  

Зараховано 1 бал 

4.6. Чи надається ОМС допомога бездомним особам та мешканцям ромських поселень? 

Бал зараховується за наявності принаймні чотирьох умов з переліку. 

 

1. У м. Рівне функціонує Територіальний центр соціального обслуговування (тимчасове 

розміщення). 

Територіальний центр діє для надання соціальних послуг громадянам, які перебувають 

у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання та 

в умовах денного перебування. 

Відділення денного перебування Територіального центру надає соціальні послуги не 

менш як для 30 громадян похилого віку, осіб з інвалідністю (які досягли 18-річного віку), що 

частково втратили здатність до самообслуговування, на день.  

Відділення денного перебування надає такі послуги: 

- соціальна адаптація; 

- консультування; 

- соціальна профілактика. 

2. Підтримка ОМС на постійній основі власних або організовуваних іншими 

інституціями осередків забезпечення продуктами, одягом тих, хто цього потребує. 

Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги 

Територіального центру утворено для обслуговування не менш як 500 таких громадян, які 

відповідно до акта обстеження матеріально-побутових умов потребують натуральної чи 

грошової допомоги: 

- похилого віку; 

- осіб з інвалідністю; 

http://economy.rv.ua/tmp/rish_12636.doc
http://7d.rv.ua/news/2017-11-09/nashi-lyudy-navchylysya-rahuvaty-kozhnu-kopiyku
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- хворих (з числа осіб працездатного віку – на період до встановлення їм групи 

інвалідності, але не більш як чотири місяці) у разі коли вони на своєму утриманні мають 

неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю; 

- які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям (і зареєстровані 

в Державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу), стихійним лихом, катастрофою, 

у разі коли вони мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб 

похилого віку, осіб з інвалідністю.  

Відділення адресної допомоги виходячи з можливостей, наявної фінансової та 

матеріально-технічної бази безоплатно забезпечує громадян: 

1) одягом, взуттям, іншими предметами першої потреби;  

2) предметами побутової та особистої гігієни;  

3) продовольчими та промисловими товарами;  

4) гарячими обідами. 

Відповідно до звіту про роботу Управління праці та соціального захисту населення 

Виконавчого комітету Рівненської міської ради, в травні 2018 року надано 

матеріальну  допомогу для  127 осіб на загальну  суму 44050 грн. 

3. Одержання (відновлення) персональних документів. 

Одержати (відновити) персональні документи бездомні особи можуть в Центрі надання 

адміністративних послуг (майдан Просвіти 2, м. Рівне).  

4. Інформація про забезпечення можливості для здійснення бездомними особами 

особистої гігієни на сайті Рівненської міської ради та у ЗМІ відсутня. 

5. Обігрів у холодну пору року. 

Відповідно до інформації, що розміщена на сайті Головного управління ДСНС у 

Рівненській області у м. Рівне діяло 2 стаціонарних пункти обігріву та 1 пересувний пункт 

обігріву. Один пункт обігріву працював при Територіальному центрі соціального 

обслуговування. 

  
.Інформація з сайту Головного управління ДСНС 

Для міста, в якому проживає 247, 356 тис. жителів цього недостатньо. Отже, 

підтвердити досягнення цього індикатора неможливо. 

Зважаючи на підтвердження трьох заходів з чотирьох необхідних – бал не зараховано. 

Бал не зараховано 

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

підприємствами житлово-комунального господарства? 

Бал зараховується у разі отримання доказів здійснення не менш як трьох напрямів 

участі ОМС у забезпеченні належного надання житлово-комунальних послуг. 

 

1. Участь ОМС у визначенні підприємствами справедливих тарифів на водопостачання 

та водовідведення, утримання будинків, вивозу побутового сміття. 

Послуги з вивезення побутових відходів в м. Рівному до серпня 2018 року надавав ТОВ 

“Санком-Рівне”, відповідно до тарифів, які наведені в таблиці нижче. Наразі послуги 

надаються комунальним автотранспортним підприємством 1728. 

http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/Units/viewcontent.aspx?upr=27&fdid=28695
http://rivne.dsns.gov.ua/ua/Punkti-obigrivu-Rivnenskoyi-oblasti.html
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Тарифи на послуги з вивезення побутових відходів (джерело:https://economy.rv.ua/utilitiese/utilitiese3/) 

Розмір плати за послугу з вивезення побутових відходів на 1 людину в місяць та на 1 м³ 

розрахований відповідно до середньорічних норм утворення побутових відходів (твердих, 

великогабаритних, ремонтних), затверджених рішенням виконавчого комітету Рівненської 

міської ради від 13.07.2010 № 122. 

 

Тарифи на послуги РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» 

Окрім цього, міська влада інформує жителів міста про встановлення/зміну тарифів на 

житлово-комунальні послуги за допомогою місцевих ЗМІ. 

https://economy.rv.ua/utilitiese/utilitiese3/
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Джерело: http://7d.rv.ua/official/2018-04-12/do-uvagy-spozhyvachiv-poslug-zhytlovo-komunalnogo-

pidpryyemstva-zahidne  
2. Інформування населення про відповідність якості житлово-комунальних послуг 

нормативам, нормам, стандартам та правилам за результатами досліджень. 

Інформація про якість житлово-комунальних послуг публікується на офіційних сайтах 

підприємств, що надають житлово-комунальні послуги. 

Відомості про якість питної води, що подається споживачам м. Рівного РОВКП ВКГ 

«Рівнеоблводоканал» публікуються щомісячно на офіційному сайті підприємства. 

Дослідження якості питної води проводиться хіміко-бактерологічною лабораторією з 

контролю якості питної води. Результати досліджень містять інформацію про мікробіологічні, 

органолептичні, фізико-хімічні та санітарно-токсикологічні показники та їх відповідність 

Державним санітарним нормам та правилам “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної 

для споживання людиною”. 

 

 

Скрін з офіційного сайту РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» 

http://7d.rv.ua/official/2018-04-12/do-uvagy-spozhyvachiv-poslug-zhytlovo-komunalnogo-pidpryyemstva-zahidne
http://7d.rv.ua/official/2018-04-12/do-uvagy-spozhyvachiv-poslug-zhytlovo-komunalnogo-pidpryyemstva-zahidne
http://vodarivne.com/
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3. Здійснення переговорів ОМС із підприємствами ЖКГ щодо відновлення послуг, у 

разі їх припинення. 

Інформація про випадки одностороннього припинення надання послуг 

підприємствами ЖКГ на сайті Рівненської міської ради та інших відкритих інформаційних 

ресурсах відсутня.  

У разі припинення надання послуг підприємствами ЖКГ у зв’язку із проведенням 

ремонтних робіт споживачі послуг інформуються через засоби масової інформації (наприклад, 

офіційний сайт Рівненської міської ради, сайти підприємств ЖКГ, міські газети). В оповіщені 

вказується інформація про причини припинення надання послуги і терміни проведення 

ремонтних робіт. 

 
Стаття з місцевої газети (http://7d.rv.ua/news/2018-03-20/na-yuvileynomu-stavsya-poryv-vodoprovodu) 

Підтвердження трьох напрямів цього індикатора необхідних для зарахування бала дає 

підстави вважати, що місцева влада дійсно сприяє якісному отриманню громадою послуг, що 

надаються підприємствами житлово-комунального господарства. 

Зараховано 1 бал 

4.8. 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 Управління праці та соціального захисту Рівненської міської ради (соціальні послуги), 

Рівненської міської центральної лікарні (медичні послуги), Центру надання адміністративних 

послуг (адміністративні послуги). Допустимим критерієм було – 300 метрів від найближчої 

зупинки до відповідної установи. 

1. Управління праці та соціального захисту Рівненської міської ради знаходиться за 

адресою – м. Рівне, вулиця Соборна, 12. З найвіддаленіших районів міста можна доїхати без 

пересадок.  

Відстань від найближчої зупинки до Управління праці та соціального захисту – 110 м. 

http://7d.rv.ua/news/2018-03-20/na-yuvileynomu-stavsya-poryv-vodoprovodu
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Відстань від зупинки до УПСЗН 

2. Центр надання адміністративних послуг знаходиться за адресою – м. Рівне, майдан 

Просвіти, 2.З найвіддаленіших районів міста можна доїхати без пересадок або з однією 

пересадкою. 

Відстань від найближчої зупинки до Центру надання адміністративних послуг 

становить 300 м. 

 

Відстань від зупинки до ЦНАПу 

Рівненська міська центральна лікарня знаходиться за адресою – м. Рівне, вулиця 

Миколи Карнаухова, 25А. До лікарні, з найвіддаленіших районів міста можна доїхати з однією 

пересадкою. 

Відстань від найближчої зупинки до Рівненської міської центральної лікарні – 140 м. 

 

Відстань від зупинки до лікарні 

Зараховано 1 бал 
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Зараховано 

балів; 7; 

87%

Не 

зараховано 

балів; 1; 

13%

Гідний рівень життя



 

РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ОКРЕМИМ ВЕРСТВАМ НАСЕЛЕННЯ 

5. НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: ОСВІТА ТА КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК 

5.1.  Чи діє місцева програма з розвитку освіти? 

Бал зараховується при наявності затвердженої програми, що оцінюється як дієва. 

Дієвість визначається за підсумками аналізу тексту документу на предмет: мети; 

спрямованості питань та підбором методів їх реалізації; зазначенням, строків виконання; 

виділенням джерел фінансування, в тому числі коштів з місцевого бюджету; визначенням 

очікуваних результатів виконання; встановленням контролю та визначенням способів оцінки 

ефективності реалізації завдань, моніторингу їх реалізації. 

 

У місті Рівному діє Програма розвитку освіти міста Рівного на 2017-2020 роки, 

затверджена Рішенням Рівненської міської ради від 24.11.2016 року №2002. Програма 

затверджена з метою підвищення якості освіти, виховання, забезпечення інноваційного 

розвитку галузі через удосконалення системи управлінської діяльності, використання 

компетентнісного підходу, мотиваційної діяльності педагогів та учнів, педагогіки 

партнерства, реалізуючи при цьому принцип дитиноцентризму. 

Програма складається з ХІІ розділів, які охоплюють напрямки діяльності, зображені на 

фото.  

 

Скрін переліку напрямів діяльності у Програмі. 

 

Кожен напрямок містить свою мету та шляхи її реалізації. За виконанням заходів для 

реалізації пунктів програми закріплені відповідальні структури, терміни виконання, фінансове 

забезпечення, очікувані результати.  

 
 

 

 

 

 

Витяг зі структури одного з розділів 

програми.  

 

 

 

 

 

 

http://rosvita.rv.ua/dokupr/programa/programa2017-2020.pdf
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Витяг очікуваних результатів одного з розділів програми.  

Програма містить окремий розділ присвячений зведеним результатам фінансування 

виконання її напрямків.  

 

Скрін розділу «Фінансове забезпечення 

програми» 

Програма також містить пункт щодо здійснення контролю за її виконанням з переліком 

відповідних суб’єктів. 

 

Скрін-витяг з 

програми з переліком 

контролюючих 

суб’єктів її 

виконання. 

У Програмі не визначено, яким чином має відбуватися оцінка ефективності реалізації 

визначених завдань, не визначено комплексного моніторингу їх реалізації, терміни виконання 

мають надто узагальнений характер по роках 2017-2020, внаслідок чого, деякі пункти носять 

декларативний характер.  

Наприклад, у розділі ІІ Програми «Національно-патріотичне виховання» передбачені 

заходи:  

 спрямувати виховні системи закладів освіти на плекання нової української 

ідентичності єдиного європейського змісту освіти; 

 впроваджувати виховні технології: школа формування життєвих ідеалів 

громадянина України, школа музейної педагогіки, виконання яких покладено на навчальні 

заклади.  

 

 
Скрін-витяг заходів з розділу «Національне-патріотичне виховання» 

І хоч той же розділ містить пункт щодо проведення щорічного моніторингу стану 

виховної роботи з дітьми у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, 

залишається не зрозумілим за якими критеріями визначатиметься ефективність реалізації 

завдань та механізм проведення моніторингу, зокрема більш чіткі строки та публікація його 

результатів. 
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Скрін-витяг заходу з розділу «Національне-патріотичне виховання» 

 

Хоча, виконання деяких пунктів програми за 2017 рік, підтверджується Звітом 

управління освіти Рівненського міськвиконкому про результати роботи в 2016/2017 н.р. 

вищевказані недоліки унеможливлюють зарахування балу. 

Рекомендація:  
розробити та внести зміни до програми з визначенням способів оцінки ефективності 

реалізації завдань та моніторингу їх реалізації, визначити детальні строки виконання.  

Бал не зараховано 

5.2. Чи відповідає мережа навчальних закладів та кількісний склад педагогічного 

персоналу потребам громади? 

Бал зараховується за результатами оцінювання двох дошкільних та двох 

загальноосвітніх навчальних заклади при умові підтвердження двох умов з переліку: 

 

1) можливість влаштувати дитину у дошкільний заклад – оцінюється у межах 

експерименту; 

Монітором проведено експеримент “Дитячий садок”, в рамках якого здійснено дзвінки 

до двох рівненських дитсадків: № 27 “Золотий ключик” в центрі міста та №42 “Калинонька” в 

спальному районі, - з метою з’ясувати можливість влаштування до дитсадка п’ятирічної 

дитини. В обох дитсадках повідомили, що реєстрація дітей до дитсадка здійснюється в 

порядку електронної черги. Вільних місць немає і влаштування дитини в цьому році навряд 

можливе (лише у випадку, якщо хтось відмовиться і з’являться місця).  

Підтвердження того, що формування на 2018-2019 навчальний рік груп в дошкільних 

навчальних закладах Рівного вже завершено, розміщено на сайті Управління освіти.  

 
Скрін із сайту Управління освіти з повідомленням про припинення реєстрації дітей до електронної 

черги. 

Про те, що існуюча мережа ДНЗ не в повній мірі забезпечує освітні потреби мешканців 

міста і надалі зростає невідповідність між кількістю дітей і кількістю місць у ДНЗ 

(відмічається перевантаження груп дітьми: на 100 місць перебуває 132 дитини), зазначає і 

міський голова Рівного у своєму Звіті перед територіальною громадою за 2017 рік. 

Про системну проблему з влаштуванням діток до дитсадків у Рівному періодично 

повідомляють і місцеві ЗМІ:  

 Дві тисячі дітей дошкільного віку у Рівному не мають можливості ходити до дитячих 

садків.  

 Садочок будь-якою ціною: рівняни вибивають у влади нові заклади для дітей. 

2) достатня мережа загальноосвітніх закладів, свідченням чого є розумна 

наповнюваність класів – не більше 30-ти дітей у класі; 

Відповідно до інформації наданої в Управлінні освіти у деяких школах показник 

https://drive.google.com/file/d/0BwuluwK5XKHkN1RTSnhxekF6azQ/view
https://drive.google.com/file/d/0BwuluwK5XKHkN1RTSnhxekF6azQ/view
http://rosvita.rv.ua/
http://www.khomko.rv.ua/Khomko/ukr/mer_zvit_20171229.doc
http://nikorupciji.org/2017/05/11/u-rivnomu-batkam-ditej-yakym-zabraklo-mists-u-dytsadkah-daly-kontakty-komisiji-scho-vyvchatyme-tse-pytannya/
http://nikorupciji.org/2017/05/11/u-rivnomu-batkam-ditej-yakym-zabraklo-mists-u-dytsadkah-daly-kontakty-komisiji-scho-vyvchatyme-tse-pytannya/
http://rivne1.tv/Info/?id=79944
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наповнюваності класів становить більше 30 дітей. 

 
Скан витягу з інформації про мережу загальноосвітніх закладів м.Рівне, класів та учнів у них на 2017-

2018 навчальний рік. Червоним виділено інформацію де наповненість класів становить більше 30 дітей.  

3) достатня кількість педагогічного персоналу у школах і дитсадках – оцінюється через 

аналіз відкритих, від початку навчального року, що передує моніторингу, до дати проведення 

моніторингу вакансій педагогічного персоналу. 

Відповідно до ч.2 ст.24 ЗУ “Про освіту” оголошення конкурсу на вакантну посаду та 

призначення на посади педагогічних працівників здійснюється керівниками навчальних 

закладів. Монітором досліджено сайти ЗОШ №24 та ЗОШ №4 шкіл, з експерименту “Школа” 

та сайти дитячих садочків №27 та № 42 щодо вакансій педагогічного персоналу. 

На сайті ЗОШ №24 інформації про відкриті вакансії не виявлено. У річному звіті 

директора школи окреслено склад та кількість педагогічного колективу, серед зазначених 

проблем відсутні відомості про нестачу кадрів.  

На сайтах ЗОШ №4, дитсадка №27, дитсадка №42 відкритих вакансій не виявлено. 

Представники Управління освіти та адміністрацій шкіл при особистому спілкуванні з 

монітором повідомляють про наявність достатнього складу педагогічного персоналу у 

рівненських школах. 

У звіті Управління освіти Рівненського міськвиконкому про результати роботи в 

2016/2017 н.р. зазначено, що плинність педагогічних кадрів за 2016-2017 навчальний рік є 

невисокою. 

Актуальних повідомлень у ЗМІ, щодо нестачі педагогів за 2017-2018 рік не виявлено. 

Рекомендація: 

розширення мережі навчальних закладів з урахуванням потреб громади.  

Бал не зараховано 

5.3. Чи зручним є розташування закладів освіти у громаді? 

Бал зараховується, якщо монітор підтвердив зручність розташування в усіх 

досліджених дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах.  
 

Зручність означає: 

1. У разі необхідності довезення учнів до загальноосвітнього навчального закладу, 

відстань від найбільш віддаленої житлової будівлі до зупинки шкільного автобусу становить 

не більше 300 м. 

У місті Рівному працює громадський транспорт тому необхідність довезення учнів 

шкільним автобусом у досліджуваних закладах відсутня. 

http://zosh24-rivne.at.ua/
https://drive.google.com/file/d/1PdljHDdqFg8pXdI4a67FMchrdpjHcSDe/view
https://drive.google.com/file/d/1PdljHDdqFg8pXdI4a67FMchrdpjHcSDe/view
http://dnz27.rosvita.rv.ua/index.php
http://kalunka.rv.ua/
https://drive.google.com/file/d/0BwuluwK5XKHkN1RTSnhxekF6azQ/view
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2. У разі пішохідної досяжності навчального закладу відстань від найбільш віддаленого 

будинку до навчальних закладів повинна відповідати зазначеним нижче критеріям: 

- дошкільні навчальні заклади.  

У місті Рівному відсутня прив’язка діяльності дошкільних навчальних закладів до 

території обслуговування. За допомогою електронної черги батьки можуть обрати будь-який 

ДНЗ. Тому монітором здійснено аналіз відстані від зупинки громадського транспорту до 

дитячого садка, яка у великих містах має становити не більше 300 м.  

Відстань від найближчої зупинки громадського транспорту – до дитсадка “Калинонька” 

становить 230 м 

Дістатися до дитсадка можна маршрутними таксі 36, 42, 45, 49, 67. 

 
Відстань від зупинки громадського транспорту до дитсадка “Калинонька” 

Відстань від найближчої зупинки громадського транспорту – до дитсадка “Золотий 

ключик” становить 300 м. 

Дістатися до дитсадка можна маршрутними таксі 33 та 49.  

 

 
Відстань від зупинки громадського транспорту до дитсадка “Золотий ключик” 

- загальноосвітні навчальні заклади. 
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 – не більше 800 м. (якщо існує можливість використати громадський транспорт – 

вимірюється відстань від найбільш віддаленого будинку до зупинки громадського транспорту 

та від неї до школи, що має скласти не більше 300 м). 

За Рівненською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №24 Рівненської міської ради 

закріплено наступну територію обслуговування: 

Вулиці: Гайдамацька, Кобзарська, бульвар  Богдана Хмельницького, академіка  

Грушевського (від  бульвару Богдана Хмельницького і до вулиці Гагаріна – непарні номери), 

Центральної Ради, Бульби-Боровця, Мойсея Базіна, Винниченка, Конотопської битви,  

гетьмана Виговського, Купріна, Саксаганського, Заньковецької, Кропивницького, 

Петрусенко, Джека Лондона,  Бориса Степнишина, Григорія Горбачовського, Євгена  

Борового, Новобармацька, Чебишева, Буковинська, Костромська. 

Будинок №1 на вул. Костромській є одним з найбільш віддалених – відстань до школи 

складає близько 1,5 км. 

 
Відстань від Костромська б.1 до Школи № 24 

 

 
Відстань від Костромська б.1 до найближчої зупинки більше 300 м. 



Місцевий індекс прав людини в Рівненській області: м. Рівне. УГСПЛ. 2018 

54 

 

За Рівненською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №4 Рівненської міської ради 

закріплено наступну територію обслуговування: 

Вулиці: Тернопільська, Олекси Новака, Жуковського (від вулиці Осипова і до кінця 

вулиці – обидва боки), Миколи Леонтовича (від вулиці В’ячеслава Чорновола до вулиці 

Соломії Крушельницької – обидва боки), княгині Ольги, Соломії Крушельницької, Степана 

Бандери (від вулиці В’ячеслава Чорновола до вулиці Соломії Крушельницької – обидва боки 

та буд. 46, 48, 50, 52, 54). 

Житловий будинок №2 на вул. Кн.Ольги є одним з найбільш віддалених – відстань до 

школи складає 850 м. Відстань до найближчої зупинки – 36 м. Транспорт: тролейбус №1. 

Відстань від зупинки до школи – орієнтовно 172 метри (коротким маршрутом через житлову 

зону, який не відображається в опції маршрутів карт, але особисто досліджений монітором).  

 
Відстань від вул. Кн.Ольги 2 до школи №4. 

 

 
Відстань до найближчої зупинки від вул. Княгині 

Ольги 2. 

 
Відстань від зупинки до ЗОШ №4 
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Попри те, що більшість закладів відповідає критерію зручності – виявлено одну 

невідповідність, а отже зарахування балу неможливе. 

Рекомендація:  

системно урегулювати розподіл територій за школами і дитсадками, удосконалити 

транспортне сполучення у місті, щоб учні мали змогу відвідувати свої школи (до 800 м пішки 

або 300 м від найближчої зупинки). 

Бал не зараховано 

5.4. Чи вживаються заходи для дотримання права на безоплатну освіту? 

За цим індикатором бал зараховується  у разі підтвердження обох умов: 

 

1) ОМС проводить кампанію щодо відмови від добровільно-примусових батьківських 

грошових внесків на заклад освіти не менш ніж двома різними способами. 

Під час моніторингу не вдалося виявити кампанії щодо відмови від добровільно-

примусових внесків, розпоряджень, програм тощо. Не підтвердили їх наявність і працівники 

міського Управління освіти. 

Окрім цього, на сайті Рівненської міської ради розміщено дві петиції: 

Покласти край "благодійним" поборам в навчальних закладах та ДНЗ м.Рівного - у 

який заявник вимагає припинити збір “добровільно-примусових внесків” з батьків. Петиція 

набрала 300 голосів та отримала відповідь міського голови у якій зазначено, що чинним 

законодавством та нормативними документами про освіту передбачено можливість 

залучення недержавних коштів, добровільних пожертвувань, благодійних внесків на потреби 

розвитку закладів освіти.  Друга петиція аналогічного змісту набрала 265 голосів.  

2) Не виявлені добровільно-примусові внески для зарахування до дошкільного закладу 

освіти. Оцінюється у межах експерименту. Якщо впродовж року, що передує моніторингу, у 

ЗМІ виявлено повідомлення про додаткові внески за влаштування дітей до дошкільних 

закладів, бал не зараховується за замовчуванням. 

В рамках експерименту “Дитсадок”, під час спілкування щодо можливості 

влаштування дитини до ДНЗ №27 та 42, - представниками закладів сплата добровільних 

внесків не пропонувалась. Натомість наголошувалась інформація про існування електронної 

черги.  

Разом з тим, у місцевих ЗМІ з’являється інформація щодо скарг громадян на наявність 

внесків у рівненських ДНЗ: посилання на статтю 1 та статтю 2. 

Рекомендація:  

проводити роз’яснювальну роботу для громади на рівні міста щодо відмови від 

добровільно-примусових батьківських грошових внесків на заклад освіти. 

Бал не зараховано 

5.5.  Чи створено умови для безпечного та комфортного перебування дитини у школі? 

Бал зараховується, якщо монітор підтвердив створення не менше шести умов для 

безпечного та комфортного перебування дитини в школі. Оцінка здійснюється в рамках 

експерименту «Школа». 

 

Для проведення експерименту монітором обрано загальноосвітню школу №24, 

оскільки в ній наявні інклюзивні класи. Слід зазначити що моніторинг проводився під час 

тривання планових ремонтних робіт.  

1. Наявність світлофорів та дорожніх знаків “Діти” поблизу. 

http://www.city-adm.rv.ua/Petitions/view-petition/226
http://www.city-adm.rv.ua/Petitions/view-petition/213
http://nikorupciji.org/2017/11/22/pro-ohoronu-v-dytsadkah-rivnoho-i-cherhovi-pobory-z-batkiv-abo-yake-upravlinnya-osvity-potribno-mistu/
http://radiotrek.rv.ua/news/u_rivnomu_vid_vlady_vymagayut_poklasty_kray_poboram_u_shkolah_i_dytsadkah_220267.html
http://zosh24-rivne.at.ua/
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ЗОШ №24 розташована на вулиці Гайдамацькій, паралельно зі входом до школи 

розташовано знак “Рух заборонено’. На дорозі нанесена розмітка “Діти”. Пішохідний перехід 

безпосередньо біля школи та світлофори впродовж всієї вулиці - відсутні.  

 

 
Розмітка “Діти” та знак “Рух заборонено” на вул. Гайдамацькій – зроблений за допомогою сервісу Google 

maps. 

2. Школа має актуальний висновок компетентних органів щодо створення у ній 

безпечного середовища. 

Адміністрацією школи надано до ознайомлення акти (висновки) компетентних органів 

щодо протипожежної, біологічної технологічної безпеки, плани евакуації. Цікавим є факт, що 

у школі функціонує клас-музей пожежної безпеки “Промінець”, де проводиться інтерактивне 

навчання діток пожежній та техногенній безпеці.  

  
Клас-музей пожежної безпеки “Промінець” на базі ЗОШ №24 

Разом з тим, на прикладі ЗОШ №24 виявлено системну проблему у забезпеченні 

пожежної безпеки шкіл міста Рівного. Вона полягає у тому, що Рівненське міське управління 

ГУ ДСНС України в Рівненській області виносить приписи щодо необхідності модернізації 

системи пожежної безпеки: встановлення автоматичної пожежної сигналізації, обладнання 

системного оповіщення про пожежу, встановлення сертифікованих дверей електрощитової, 

придбання світлових показників “Вихід”. Зокрема це зазначено у приписі №47 від 28.07.2017 

р.  

В свою чергу керівництвом школи направляються листи до Управління освіти з 

проханням виділити кошти на усунення порушень вимог законодавства щодо пожежної та 

техногенної безпеки. 
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Фото першої сторінки Припису №47 від 28.07.2017 

Рівненського міського управління ГУ ДСНС України в 

Рівненській області 

Фото листа директора ЗОШ №24 до Управління 

освіти про необхідність фінансування у розмірі 

200000 на модернізацію систем пожежної безпеки. 

Управління освіти реагує на запити шкіл та надсилає листи Управлінню надзвичайних 

ситуацій, на ім’я міського голови та інших інстанцій щодо необхідності виділення коштів при 

перегляді міського бюджету на фінансування протипожежних заходів у школах Рівного. 

Прикладом цього є лист від 15.06.2018 №116/01-24/18 Управлінню з питань 

надзвичайних ситуацій. Відповідно до інформації у листі – на 2018 рік міським бюджетом 

передбачено лише 200 000 тис грн. фінансування на виконання Плану заходів з пожежної 

безпеки на 2016-2020 роки, який розроблено Управлінням освіти, в той час, коли для усунення 

недоліків необхідне виділення коштів в сумі 24 млн. грн. На момент проведення моніторингу 

питання не вирішене.  

 
Лист управління освіти до управління надзвичайних ситуацій щодо виявлених порушень у школах та нестачі 

фінансування на необхідну модернізацію 
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3. Наявність внутрішнього туалету для учнів, обладнаного системою водопостачання 

та водовідведення. 

У школі наявні внутрішні туалетні кімнати обладнані системами водопостачання та 

водовідведення.  

 

 
Фото туалетної кімнати ЗОШ №24 

 

4. Наявність найманого медичного працівника, режим роботи якого відповідає часу 

перебування учнів у школі (під час уроків + півгодини).  

У ЗОШ №24 є медичний працівник та медичний кабінет. В минулому навчальному році 

графік роботи був тричі на тиждень: понеділок, середа, четвер; час роботи з 8.30 до 16.32, з 

перервою на обід з 12:00 до 12:20.  

 
Фото входу до медичного кабінету в ЗОШ №24 з графіком його роботи. 

5. Комфортний температурний режим у навчальному закладі.  

Монітором не виявлено публікацій чи інших фактів щодо порушення в школі 

температурного режиму.  

6. Наявність у школі доглянутих місць для зайняття фізичною культурою та спортом у 

різну пору року. 

У ЗОШ №24 є внутрішній спортзал та спортивний майданчик на вулиці.  
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Фото внутрішнього спортзалу та спортивного майданчику ЗОШ № 24 

7. Наявність у школі доглянутих місць у приміщенні навчального закладу для 

проведення публічних заходів.  

 

 

 

 

 

 

В приміщенні школи є актова зала.  
Фото актової зали ЗОШ №24. 

 

 

 

 

 

Рекомендації:  

1) виділяти кошти на фінансування встановлення протипожежної системи безпеки у 

школах Рівного;  

2) встановити знак «Діти» поблизу усіх шкіл;  

3) змінити графіки робити медичних кабінетів в школах із забезпеченням присутності 

медсестри впродовж занять. 

Бал не зараховано 

5.6.  Чи вживаються заходи із запобігання та протидії дискримінації в здобутті освіти? 

Бал, в даному випадку, зараховується, якщо монітор підтвердив наявність не менше 

чотирьох критеріїв з переліку. Оцінка критеріїв, згідно методики дослідження, проведена в 

рамках експерименту “Школа”.  

 

1. Безперешкодний доступ дітей з інвалідністю (з порушеннями здоров’я) до 

навчального закладу.  

Оцінюється безперешкодний доступ до школи дітей з інвалідністю: виключно у разі 

дотримання усіх зазначених ознак:  

- наявність місць для паркування осіб з інвалідністю якнайближче до входу (якщо 

технічно є автопарковка) – автопарковка біля входу до ЗОШ №24 відсутня; 

- пологий вхід або наявність пандусу – біля входу до ЗОШ №24 є пандус, проте його 

конструкція потребує модернізації. 
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Пандус до входу в ЗОШ №24 

 

 

 

 

 

 

- просторі до 90 см завширшки коридори 

 
Коридори у ЗОШ №24 є достатньо просторими 

 

 

 

- відсутність порогів до класів 
Фото, що підтверджує відсутність порогів до класів 

 

Доступний для маломобільних груп туалет наразі відсутній, однак, за твердженням 

адміністрації школи, у зв’язку зі створенням на базі школи інклюзивно-ресурсного центру, до 

осені плануються ремонтні роботи по його створенню. Підйомник/ліфт – відсутні.  

2. Функціонування створених на рівні громади або району інклюзивно-ресурсних 

центрів.  

3. Наявність підготовленого персоналу для навчання, виховання дітей з особливими 

освітніми потребами. 

4. Наявність допоміжних послуг та засобів навчання. Приклади допоміжних послуг/ 

засобів у школі: перекладач жестової мови для нечуючих дітей; підручники, наочність у 

доступному форматі для незрячих та дітей з порушеннями зору інші засоби для навчання дітей 

з інвалідністю / порушеннями здоров’я. 

Пункти 2-4 оцінюються у разі функціонування інклюзивно-ресурсного центру. 

Рівненською міською радою прийнято Рішення від 19 квітня 2018 року №4243 “Про утворення 

Комунальної установи “Рівненський інклюзивно-ресурсний центр” Рівненської міської ради”. 

На момент моніторингу Центр перебуває у процесі створення на базі ЗОШ №24, проте наразі 

повноцінно не функціонує, що унеможливлює врахування п.2-4, відповідно до методики 

інструменту.  

Разом з тим слід зазначити, що в приміщенні школи вже триває підготовка до діяльності 

центру. Зокрема, виділено приміщення для ІРЦ та ведуться ремонтні роботи. 

http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/GetFile.ashx?type=rada&file=rish_18192.doc
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Фото Підготовка приміщення ІРЦ 

6. У школах проводяться кампанії із ненасильства, поваги до різноманіття та 

запобігання дискримінації дітей за певною ознакою та відсутні у відкритих джерелах 

інформаційні матеріали про насильство між/до дітьми/ей, переслідування або відмови у 

прийнятті до школи дітей за певною ознакою (у разі наявності впродовж двох років, що 

передують моніторингу такої інформації, показник за індикатором не зараховується). 

Відповідно до інформації у Наказі №373-осн від 13.12.2018 директора ЗОШ № 24, у 

період з 27 листопада по 08 грудня 2017 року реалізовувалася акція “16 днів без насилля”, а з 

04 грудня по 08 грудня 2017 року у школі проведено Всеукраїнський тиждень права. Зокрема, 

в рамках цих заходів проводились: виховна година “Наші діти проти насильства”, зустріч з 

поліцією, бесіда з елементами тренінгу “Життя без насильства”, тренінг “Ні – насиллю” з 

членами гуртка “Рівний – рівному”, тренінг “Захист від насилля”, конкурс малюнків на тему 

“Молодь проти насилля»”, дебати “Чи буває виправдане насильство”, Молодь проти СНІДУ 

тощо.  

  
 

Фото заходів з офіційного сайту ЗОШ №24 

Рекомендації:  

якнайшвидше розпочати повноцінну діяльність інклюзивно-ресурсного центру 

забезпечити пристосування будівель рівненських шкіл для дітей з інвалідністю, відповідно до 

вимог універсального дизайну, зокрема, наявність пандусів кут нахилу яких відповідає 

вимогам, туалетів пристосованих для маломобільних осіб.  

Бал не зараховано 

5.7.  Чи ОМС створює умови для розвитку позашкільної освіти мешканців 

територіальної громади? 

http://zosh24-rivne.at.ua/news/akcija_16_dniv_proti_nasilstva/2017-12-01-697
http://zosh24-rivne.at.ua/news/vikhovni_zakhodi_u_3_kh_klasakh/2017-12-01-698
http://zosh24-rivne.at.ua/news/vikhovni_zakhodi_u_3_kh_klasakh/2017-12-01-698
http://zosh24-rivne.at.ua/news/akcija_molod_proti_snidu/2017-12-06-701
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Бал, у даному випадку, зараховується, якщо монітор підтвердив здійснення ОМС не 

менше чотирьох критеріїв з переліку:  

 

1. Створені умови для розвитку дітей не менше як у трьох типах позашкільної освіти 

(спорт, мистецтво, література, туризм, краєзнавство, патріотичне виховання, оздоровлення, 

екологія та інші). 

Відповідно до інформації на сайтах Управління культури і туризму, Управління у 

справах сім’ї, молоді та спорту, Управління освіти Рівненського міськвиконкому –  у місті 

Рівному діють наступні комунальні заклади:  

- Рівненські дитячі музичні школи № 1 та №2; 

- Рівненська державна дитяча художня школа імені А.І. Мартиненка; 

- 18 фізкультурно-спортивних закладів, з них підпорядковані: ДЮСШ № 1, ДЮСШ № 

2, ДЮСШ № 3, ДЮСШ № 4, ДЮСШ № 5, ДЮСШ з футболу “Верес” - Управлінню у справах 

сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради; 

- Палац дітей та молоді в рамках якого діє: екологічний центр, етнокультурний центр, 

клуб співаної поезії “Гіт-арт”, та багато інших. 

2. ОМС щорічно виділяє фінансування (з місцевого бюджету, залучає інвесторів, 

грантові кошти) на зміцнення матеріально-технічної бази позашкільної освіти (придбання 

спортивного інвентарю, інструментів, матеріалів для творчості, тощо).  

Монітором вибірково досліджено інформацію щодо фінансування різних типів закладів 

позашкільної освіти за 2016-2017 роки. 

Відкрито тренажерний зал для дітей та молоді з інвалідністю – Управлінням праці та 

соціального захисту населення Рівненської міської ради спільно з Рівненською громадською 

міською організацією інвалідів з дитинства “Передзвін” завершено реалізацію проекту 

“Тренажерний зал для дітей та молоді з інвалідністю”. Для його реалізації в рамках 

Громадського бюджету м. Рівного були виділені кошти в сумі 77,0 тис грн. За рахунок цих 

коштів було придбано спортивне обладнання, тренажери та інвентар, дзеркала, спеціалізована 

література на загальну суму 76,99 тис. грн. 

У Плані роботи відділу фізичної культури та спорту Управління у справах сім'ї, молоді 

та спорту на 2018 рік, який містить у собі звіт за 2017 рік, зазначено, що для ДЮСШ № 1 

придбано інвентарю на суму 151 880 грн, а для ДЮСШ №5 на суму 316 990 грн, 179 25 грн, 

19 500 грн, 43 600 грн, 14 384 грн.  

  
Скрін-витяг зі звіту роботи відділу фізичної культури та спорту за 2018 рік. 

В інформації про головні досягнення у діяльності комунальних закладів культури, 

підпорядкованих управлінню культури і туризму за 2016 рік зазначена інформація про 

купівлю інвентарю для КЗ “Рівненський Палац культури”, КЗ “Міський будинок культури”. 

http://culture-rivne.com.ua/facilities/6-rivnenska-dytjacha-muzychna-shkola-1-imeni-m-lysenka
http://culture-rivne.com.ua/facilities/7-komunalnyj-zaklad-rivnenska-dytjacha-muzychna-shkola-2
http://hudogka.rv.ua/
http://ysms.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=17
http://pdm.org.ua/special-centers/ekts/pro-ekts
http://pdm.org.ua/polozhennya-pro-ekologichnyy-centr
http://pdm.org.ua/special-centers/ekts/pro-ekts
https://rivne.pb.org.ua/news/show/vidkrito-trenazhernij-zal-dlja-ditej-ta-molodi-z-invalidnistju
https://rivne.pb.org.ua/
http://ysms.org.ua/pdf/plan_robotu_vidil_fizkyltyru.pdf
http://culture-rivne.com.ua/info/13-informacija-pro-golovni-dosjagnennja-u-dijalnosti-komunalnyh-zakladiv-kultury-pidporjadkovanyh-upravlinnju-kultury-i-turyzmu-za-2016-rik
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Скрін з інформацією про купівлю сценічних костюмів, музичних інструментів для комунальних закладів 

культури. 

3. Надає фінансову підтримку громадським ініціативам на розвиток інноваційних та 

традиційних для громади форм розвитку позашкільної освіти. 

В 2017-2018 роках профінансовано один з проектів переможців “Leader Hub”, суть 

якого полягає у перетворенні методичної бібліотеки Палацу дітей та молоді – у сучасну 

інтерактивну зону. У звіті ПДМ за 2017-2018 роки на офіційному сайті підтверджено 

виділення 1 300 000 грн.  

 
Скрін з фінансового звіту ПДМ за 2017-2018 роки. 

Зараховано 1 бал 

5.8. Чи сприяє ОМС участі громади у культурному житті, дозвіллі та відпочинку? 

За цим індикатором бал зараховується за умови дотримання не менше трьох 

критеріїв. 

 

1. Наявність та функціонування об’єктів культурного призначення не менше п’яти 

типів закладів з переліку: будинки та палаци культури, парки інновацій та розвитку творчості, 

бібліотеки, музеї, історико-культурні заповідники, театри, філармонії, концертні зали, 

кінотеатри, галереї.  

Відповідно до інформації на сайті Управління культури і туризму у місті Рівному 

функціонують наступні комунальні заклади: 

Рівненський міський палац культури , де діє 30 клубних формувань, з яких, - 13 творчих 

колективів носять звання “народний” та 8 творчих колективів – звання “зразковий”. 

Міський Будинок культури – функціонує 16 творчих колективів, серед яких 8 мають 

звання “народний”, 1 – “заслужений” і 5 – “зразковий”. Діє лабораторія “MediaLab” – це 

культурно-освітня платформа, яка створена з метою використання сучасних мультимедійних, 

https://drive.google.com/file/d/1sWsV5mx7LN5PPOp0cZaILnAVcp4TOULx/view
http://culture-rivne.com.ua/facilities/5-komunalnyj-zaklad-miskyj-budynok-kultury
http://mpkrivne.com.ua/
http://culture-rivne.com.ua/facilities/5-komunalnyj-zaklad-miskyj-budynok-kultury
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комп’ютерних та інших технологій для навчання, розвитку, розваг людей різних вікових 

категорій.  

Централізована бібліотечна система міста Рівного, куди входять: 

Центральна міська бібліотека ім. В. Г. Короленка – Фонд – 80 тисяч примірників книг, 

100 назв періодики. Обслуговуються всі категорії користувачів.  

Центральна дитяча бібліотека – фонд – 33 тис. прим. книг. 50 назв періодики. 

Обслуговуються діти віком до 15 років. А також 9 бібліотек-філіалів. 

Рівненський зоопарк загальнодержавного значення - колекція з 150 видів тварин. 

Основна частина зоопарку – це залишки старого фруктового саду та єдиний в межах міста 

природний лісовий масив площею 4,7 га. На території зоопарку знаходиться більше 130 видів 

деревних, чагарникових та трав´янистих рослин. 

Рівненський парк культури та відпочинку імені Тараса Шевченка – пам’ятка садово-

паркового мистецтва державного значення. Площа парку становить – 22,7739 га. 

В обласному підпорядкуванні перебувають: Рівненська обласна філармонія, 

Рівненський обласний краєзнавчий музей, Рівненський обласний український музично-

драматичний театр. 

2. Підтримка заходів розвитку культури гостьового або тимчасового типу – виставка, 

фестивалі, концерти, ярмарки, інше. Два факти протягом року.  

Впродовж кількох років Управлінням культури і туризму проводиться мистецький 

захід “Рівне.Літо.Музика”, під час якого влітку на вихідних відбуваються художні та 

мистецькі виступи місцевих виконавців та творчих колективів.  

Проведення заходу передбачено планом роботи Управління культури і туризму 

виконавчого комітету Рівненської міської ради на 2018 рік.  

Також відбувається фестиваль Бульба-фест, який організовується громадською 

організацією за підтримки управління культури і туризму.  

У 2017 році проект проведення Бульба-фесту отримав перемогу в рамках Громадського 

бюджету Рівного. У місті Рівному діє Міська цільова програма “Громадський бюджет у місті 

Рівному на 2016 – 2020 роки”. Виконання проектів-переможців фінансується з міського 

бюджету.   

3. Фінансово та організаційно підтримує ініціативи громадських інституцій в 

проведенні культурних заходів, організації комунікативних майданчиків (третій простір, анти-

кафе, хаби, кінотеатри під відкритим небом, дебатні клуби, тощо). 

Фото ретромайданчика з сайту 

Громадського бюджету. 

 

 

 

У 2017 році, в рамках “Громадського бюджету” 

реалізовано проект “Облаштування музикального 

ретромайданчика із зоною відпочинку для пенсіонерів”.  

 

 
Фото чемпіонату КВН з офіційного 

сайту Громадського бюджету 

 

 

 

У 2017 році в рамках “Громадського бюджету” 

підтримано Міський телевізійний чемпіонат “Кубок 

Рівного з КВН”.  

 

http://culture-rivne.com.ua/facilities/2-centralizovana-bibliotechna-sistema-mista-rivnogo
http://zoopark.rv.ua/
http://park.rv.ua/
http://organ.rv.ua/istoriya-rivnens-koyi-filarmoniyi/
http://oblmus.ucoz.ua/
http://dramteatr.com.ua/teatr/
http://dramteatr.com.ua/teatr/
http://culture-rivne.com.ua/info/60-plan-roboty-upravlinnja-kultury-i-turyzmu-vykonavchogo-komitetu-rivnenskoi-miskoi-rady-na-2018-rik
http://culture-rivne.com.ua/info/60-plan-roboty-upravlinnja-kultury-i-turyzmu-vykonavchogo-komitetu-rivnenskoi-miskoi-rady-na-2018-rik
http://bulbafest.com/organizer/
http://my.rv.ua/hotnews/gromadskiy-byudzhet-rivnogo-perelik-proektiv-peremozhtsiv/
http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/GetFile.ashx?type=rada&file=rish_15347.doc
http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/GetFile.ashx?type=rada&file=rish_15347.doc
https://rivne.pb.org.ua/news/show/v-parku-im.t.g.shevchenka-oblashtuvali-retromajdanchik
https://rivne.pb.org.ua/news/show/v-parku-im.t.g.shevchenka-oblashtuvali-retromajdanchik
https://rivne.pb.org.ua/news/show/u-rivnomu-vidbuvsja-miskij-televizijnij-chempionat-kubok-rivnogo-z-kvn
https://rivne.pb.org.ua/news/show/u-rivnomu-vidbuvsja-miskij-televizijnij-chempionat-kubok-rivnogo-z-kvn
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В рамках громадського бюджету 

підтримано проект “Будівництво урбан 

парку “Перша точка” (СТРІТЗОНА)”, 

який наразі перебуває на стадії реалізації.   

 

Зараховано 1 бал 

5.9. Чи вживаються ОМС заходи із запобігання та протидії дискримінації у сфері 

особистого чи культурного розвитку? 

Бал зараховується, якщо монітор підтвердив не менше трьох прикладів запобігання 

та протидії дискримінації у сфері участі в культурному житті, за повний рік, що передує 

моніторингу. 

 

1) В 2017 році на замовлення Рівненської міської ради розпочався проект по 

реконструкції літньої естради в парку Шевченка. В червні 2018 року оновлену літню естраду 

офіційно відкрили.  

При реконструкції було враховано потреби маломобільних груп населення, а саме 

встановлено три пандуси: для потрапляння безпосередньо до відпочинкової зони з території 

парку, для доступу на сцену, для доступу до допоміжного приміщення.  

   
Пандуси для доступу до літньої естради в парку Шевченка 

2) У Рівному вже декілька років функціонує служба “Інватаксі” - для безоплатного 

перевезення людей з порушенням опорно-рухового апарату, які користуються інвалідними 

візками і технічними засобами реабілітації. Цей транспорт оснащений спеціальним вантажним 

майданчиком, що робить його доступним особам з інвалідністю для можливості їхнього 

безперешкодного доступу до об’єктів громадської інфраструктури, отримання повного 

спектру соціальних, медичних і побутових послуг, участі в громадському та культурному 

житті міста. Функціонування нашої служби оплачується за рахунок коштів місцевого 

бюджету. Зокрема, в 2017 році надали фінансову підтримку в сумі 221 тисяча гривень. Завдяки 

цьому здійснено 2320 безкоштовних послуг з перевезення людей з інвалідністю – за словами 

голови Рівненського міського товариства інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату.  

3) Рівненський зоопарк пропонує безкоштовний вхід дітям-сиротам, пенсіонерам віком 

75+, людям з інвалідністю І групи + супроводжуючий, а також пільговий квиток пенсіонерам 

за віком, людям з інвалідністю ІІ групи.  

4) У розмові з керівництвом ГО “Спілка інвалідів з дитинства “Передзвін”, 

підтверджено сприяння з боку Управління культури і туризму та її підпорядкованими 

установами в культурних ініціативах організації, зокрема надання квитків для відвідування 

культурних заходів 

Зараховано 1 бал 

https://rivne.pb.org.ua/projects/archive/85/show/427
https://rivnepost.rv.ua/news/u-hidroparku-diti-buduvatimut-dambi
https://rivnepost.rv.ua/news/u-hidroparku-diti-buduvatimut-dambi
http://charivne.info/rivne-news/33666-zelenka-u-rivnomu-vzhe-insha-litnya-stsena-u-parku-zminyuyetsya-foto
http://charivne.info/rivne-news/33666-zelenka-u-rivnomu-vzhe-insha-litnya-stsena-u-parku-zminyuyetsya-foto
http://7d.rv.ua/news/2018-03-22/invataksi-ce-mozhlyvist-dlya-vizochnykiv-rozimknuty-zamknutyy-prostir
http://7d.rv.ua/news/2018-03-22/invataksi-ce-mozhlyvist-dlya-vizochnykiv-rozimknuty-zamknutyy-prostir
http://7d.rv.ua/news/2018-03-22/invataksi-ce-mozhlyvist-dlya-vizochnykiv-rozimknuty-zamknutyy-prostir
http://zoopark.rv.ua/index.php/ua/component/k2/item/36-welcome-to-rv-zoo
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5.10. Чи вживає ОМС заходи щодо доступу до інформації, спрямованої на особистий 

розвиток? 

Бал, в даному випадку, зараховується, якщо монітор підтвердив не менше чотирьох 

прикладів доступу до інформації, спрямованої на особистий розвиток за повний рік, що 

передує моніторингу. 

 

1. У громаді наявні публічні безоплатні Wi-Fi простори з помітним візуальним 

запрошенням до них. 

У місті Рівному облаштовані три публічні безоплатні Wi-Fi простори у вигляді 

“Сонячних дерев”, які акумулюють енергію за допомогою сонячних батарей. 

 

 

 

 

 

 
Фото сонячного дерева на майдані Незалежності. 

 

2. ОМС вжив не менше трьох способів просування культурної та туристичної 

привабливості громади (публікації у ЗМІ та на сайті ОМС, зовнішня реклама, QR-коди на 

вулицях інше). 

У місті Рівному на визначних будівлях розміщені таблички з інформацією та QR-

кодами, встановлено вказівники до культурних пам’яток. На сайті Управління культури і 

туризму розміщено інтерактивну картку пам’яток Рівного. Відкрито інформаційно-

туристичний центр. 

 
 

Інформаційні таблички 

 
 

Вказівники до пам’яток міста 

http://culture-rivne.com.ua/catalog
https://www.facebook.com/ticrv/
https://www.facebook.com/ticrv/
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Інформаційна карта Рівного 

 

 
Інформаційно-туристичний центр 

3. ОМС у медіа поширює інформацію про культурні заходи та популяризує культурні 

заклади (ЗМІ, сайт ОМС, інше). 

На сайті Рівненської міської ради та Управління культури і туризму розміщується 

інформація про культурні заходи міста. 

 

 

 

 

 

 

Скрін із сайту Управління культури і туризму з 

розміщеними новинами про заходи 

 

4. У Рівному діє бюджетна програма “Забезпечення прав громадян на бібліотечне 

обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, 

зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками”. Паспорт бюджетної 

програми місцевого бюджету на2018 рік: Забезпечення діяльності бібліотек, затверджений 

Наказами Управління культури і туризму та Управління бюджету і фінансів – передбачає 

фінансування на поповнення бібліотечних фондів з виділенням 152 тисяч гривень. 

Витяг з бюджетної програми щодо фінансування бібліотечних фондів 

Зараховано 1 бал 

 
 

Зараховано 

балів

4

40%

Не 

зараховано 

балів

6

60%

Освіта та культура

https://www.facebook.com/ticrv/
http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/Units/viewcontent.aspx?upr=15&fdid=29251
http://culture-rivne.com.ua/events
http://culture-rivne.com.ua/info/58-pasport-bjudzhetnoi-programy-miscevogo-bjudzhetu-na-2018-rik-zabezpechennja-dijalnosti-bibliotek
http://culture-rivne.com.ua/info/58-pasport-bjudzhetnoi-programy-miscevogo-bjudzhetu-na-2018-rik-zabezpechennja-dijalnosti-bibliotek
http://culture-rivne.com.ua/info/58-pasport-bjudzhetnoi-programy-miscevogo-bjudzhetu-na-2018-rik-zabezpechennja-dijalnosti-bibliotek
http://culture-rivne.com.ua/info/58-pasport-bjudzhetnoi-programy-miscevogo-bjudzhetu-na-2018-rik-zabezpechennja-dijalnosti-bibliotek


 

РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ОКРЕМИМ ВЕРСТВАМ НАСЕЛЕННЯ 

6. НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДЛЯ ВРАЗЛИВИХ 

КАТЕГОРІЙ 

6.1. Чи враховано потреби громади під час формування програм/заходів соціального 

захисту? 

В даному випадку, бал зараховується при наданні доказів проведення не менш як трьох 

способів вираження громадської думки та врахування їх результатів щодо формування 

програм / заходів соціального захисту. Заходи можуть передбачати таке: громадські 

слухання, експертні обговорення; анкетні опитування; фокус-групи з цільовими аудиторіями; 

електронне опитування (на офіційному веб-сайті, у соціальних мережах); інше (визначається 

за внутрішнім переконанням монітора). 

 

Під час моніторингу вказаного питання аналізувалась інформація з відкритих джерел 

щодо способів вираження громадської думки (громадські слухання, експертні обговорення, 

анкетні опитування, фокус-групи з цільовими аудиторіями,електронне опитування на 

офіційному сайті чи у соціальних мережах, інше) та врахування її місцевою владою під час 

формування програм/заходів соціального захисту.   

На головній сторінці офіційного сайту Рівненської міської ради та її виконавчого 

комітету розміщений розділ «Громадські обговорення», який містить чотири підрозділи: 

«Проекти регуляторних актів», «Проекти програм розвитку», «Опитування громадської 

думки», «Громадські слухання та обговорення. Однак, інформація в цьому розділі 

оновлюється лише щодо проектів регуляторних актів.  

Аналіз новинних рубрик сайту Рівненської міської ради та інших відкритих місцевих 

джерел також на містить інформації, яка б відповідала даному індикатору.  

При особистому спілкуванні працівниця УПСЗН пояснила, що міська рада враховує 

громадську думку при плануванні заходів/програм соціального захисту здійснюється. Перед 

формуванням видатків на фінансування програми «Турбота», до УПСЗН м. Рівного письмово 

зверталися керівники міських організацій людей з інвалідністю та ветеранів щодо включення 

тих чи інших форм соціального захисту до пунктів Програми – копії звернень були надан 

монітору для ознайомлення. . Такі пропозиції від громадських організацій враховувалися та 

затверджувалися рішеннями Рівненської міської ради за попереднім погодженням 

Координаційної ради соціального партнерства з громадськими організаціями інвалідів та 

ветеранів. Таку практику по врахуванню думки громади при затвердженні Програми 

соціального захисту можна назвати позитивною.  

Оскільки підтверджено лише один з трьох необхідних способів врахування громадської 

думки при формуванні заходів/програм соціального захисту, бал не може бути зарахований.  

Рекомендації: 

1) організовувати громадські обговорення перед формуванням програм/заходів 

соціального захисту населення міста; 

2) запрошувати до обговорення ширше коло представників різних соціально вразливих 

категорій з обов’язковим врахуванням пропозицій їх позицій у подальшому плануванні заходів 

соціального захисту; 

3) висвітлювати інформацію про обговорення (інші форми врахування думки громади) 

на офіційному сайті міськради, а також у соціальних мережах завчасно. 

Бал не зараховано 

6.2. Чи дбає орган ОМС про підтримку малозабезпечених осіб похилого віку? 

http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/index.aspx
http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/index.aspx
http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/index.aspx
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Бал, в даному випадку, зараховується при наданні доказів вживання ОМС протягом 

останнього календарного року перед моніторингом не менше трьох типів фінансово 

підкріплених системних заходів з підтримки осіб похилого віку. Фінансова підкріпленість 

означає наявність фінансового плану такої форми соціального захисту у місцевому бюджеті, 

системність – планування таких заходів на рік. Приклади заходів: надання продуктів 

харчування, матеріальної допомоги особам похилого віку; призначення грошової допомоги 

особам, які здійснюють догляд за самотніми громадянами похилого віку; проведення ремонтів 

житла, придбання будівельних матеріалів; організація безоплатного харчування 

малозабезпечених громадян похилого віку; надання за рахунок місцевого бюджету ритуальних 

послуг у зв’язку з похованням самотніх малозабезпечених громадян; залучення до культурного 

життя громади; інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).  

 

Рішенням Рівненської міської ради від 20.08.2015 р. затверджена комплексна міська 

соціальна програма «Турбота» на 2016-2020 роки. Також Рішенням Рівненської міської ради 

від 27.04.2017 р. №2673 до цієї програми внесені зміни, а сама Програма викладена у новій 

редакції. Програмою передбачені заходи з підтримки малозабезпечених громадян похилого 

віку. Зокрема, пунктом 46 Програми, протягом 2016-2017 років, передбачалась підтримка 

пенсіонерів за віком та осіб з інвалідністю шляхом надання цим категоріям пільги на проїзд у 

залізничному транспорті приміського сполучення. Відповідно до укладеного договору, 

Рівненська міська рада здійснювала компенсаційні виплати Рівненській дирекції залізничних 

перевезень регіональної філії “Львівська залізниця”. 

 

пункт 23 Програми «Турбота» передбачає співпрацю та компенсаційні виплати 

Рівненській дирекції залізничних перевезень регіональної філії «Львівська залізниця»

 

п. 15 Програми передбачає організацію роботи та здійснення заходів щодо 

матеріального заохочення громадян похилого віку 

 

п.п. 12,13 Програми передбачають надання матеріальної і натуральної допомоги 

соціально вразливим групам населення та громадянам, що перебувають у складних життєвих 

обставинах 

http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/GetFile.ashx?type=rada&file=rish_13381.doc
http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/GetFile.ashx?type=rada&file=rish_13381.doc
http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/api/search-document/download-senate-document/16594
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п.п. 4,5,6 Програми також передбачають різні заходи з підтримки (в тому числі 

фінансової) малозабезпечених осіб похилого віку.  

 

Порівняння видатків бюджету міста Рівного на 2017 рік та фінансування заходів 

Програми «Турбота» з підтримки малозабезпечених осіб похилого віку: 

 

 

 

 
Витяг із розподілу видатків бюджету м. Рівне на 2017 рік 

Розмір фінансування міської програми «Турбота» за рахунок коштів бюджету міста 

Рівного на 2017 рік  
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Витяги з Додатку 6 до рішення міськради про затвердження бюджету на 2017 

Відповідно до Звіту міського голови за 2017 рік, було перераховано 431 тис. грн. для 

компенсаційних виплат 199 громадянам, що надають соціальні послуги для людей з 

інвалідністю та громадян похилого віку.  

Зі Звіту про роботу Територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) за 2017 рік, який був надісланий УПСЗН на запит монітора (Лист від 

19.07.2018 р. №03-59), слідує, що працівниками Центру вдома проведено 1306 відвідувань 

одиноких (проживаючих самотньо) непрацездатних громадян, що отримують соціальні 

послуги; надано 100639 послуг «Догляд вдома» для 1283 людей різних груп рухової 

активності, у тому числі 518 людям у віці 80 і старше. Для 638 осіб похилого віку, що 

обслуговуються територіальним центром, надано 10781 безкоштовних гарячих обідів на 

загальну суму 431, 795 ти. грн.  

 

 

 
Витяг зі Звіту про роботу 

Територіального центру 

соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) 

м.Рівного за 2017 рік 

 
В травні 2017 року 290 громадянам похилого віку надано допомогу у вигляді 

продуктових наборів на загальну суму 26, 897 тис. грн. з нагоди відзначення 72-ї річниці 

перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні. До Міжнародного Дня людей похилого віку 

для 530 громадян, що отримують соціальні послуги в Центрі, було надано святкові продуктові 

набори загальну суму 47, 694 тис.грн. З цієї ж нагоди в місті був організований спортивний 

фестиваль для людей похилого віку, що свідчить про залучення людей похилого віку до 

спортивного життя громади міста.  

За результатами оцінки індикатора, прийнято рішення про зарахування балу, оскільки 

підтверджено 3 типи заходів з підтримки осіб похилого віку з боку органів ОМС. 

Зараховано 1 бал 

6.3. Чи сприяє ОМС наданню послуг догляду особам, які цього потребують? 

В даному випадку бал зараховується у разі вживання ОМС щодо отримання особами, 

які потребують стороннього догляду не менше трьох послуг з такого переліку: догляд вдома; 

http://www.khomko.rv.ua/Khomko/ContentPages/Public/Mayor/mayor_zvit.aspx
http://7d.rv.ua/news/2017-10-03/sportyvnyy-festyval-dlya-lyudey-pohylogo-viku
http://7d.rv.ua/news/2017-10-03/sportyvnyy-festyval-dlya-lyudey-pohylogo-viku
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денний догляд; підтримане проживання; паліативний/хоспісний догляд; догляд стаціонарний. 

Послуги догляду можуть бути надані як у самій громаді, так і шляхом вирішення питань 

надання послуг догляду для її жителів у інших населених пунктах. У цьому разі вжиті заходи 

оцінюються фактами (функціонування, створення, надання послуг тощо) та документами, 

що передбачають передачу коштів на фінансування зазначених заходів за останній 

календарний рік, що передує моніторингу. 

 

Для надання послуг з догляду особам, які цього потребують, створений та функціонує 

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Відповідно 

до Положення, що затверджене Рішенням Рівненської міської ради № 1749 від 27.10.2016 р. 

відділеннями Територіального центру надаються послуги догляду вдома та супутні послуги 

під час денного перебування. Відділення денного перебування обслуговує громадян, які мають 

часткове порушення рухової активності, частково не здатні до самообслуговування та не 

мають медичних протипоказань для перебування в колективі та потребують соціально-

побутової і психологічної адаптації, надання соціальних послуг з метою усунення обмежень 

життєдіяльності, запобігання виникненню та розвитку можливих захворювань особи, 

підтримки її здоров’я, соціальної незалежності, відновлення знань, вмінь та навичок з 

орієнтування в домашніх умовах, ведення домашнього господарства, самообслуговування, 

поведінки у суспільстві, сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, організації 

дозвілля і відпочинку. 

 

 

 
Витяг з рішення Рівненської міської ради № 2673 від 27.04.2017 року 

Відповідно до рішення Рівненської міської ради, яким було затверджено міський 

бюджет на 2017 рік, видатки передбачались для надання допомоги на догляд за людьми з 

інвалідністю І і ІІ груп внаслідок психічного розладу. 

 

 
Видатки з бюджету міста на 2017 рік відповідно до рішення міської ради  

№ 2267/29.12.2016 

 
Видатки з бюджету міста на 2017 рік відповідно до рішення міської ради  

№ 2267/29.12.2016 на виконання програми «Турбота» в частині забезпечення соціальними послугами 

http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/tender_richniplany_22568497.aspx
http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/GetFile.ashx?type=rada&file=rish_15758.doc
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Також видатки з міського бюджету у розмірі 501,200 тис. грн. передбачались на 

реалізацію заходів Програми «Турбота» щодо забезпечення соціальними послугами громадян 

похилого віку, людей та дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування.  

Разом з тим, окрім послуг з догляду вдома особам, що потребують стороннього 

догляду, з елементами надання первинної паліативної допомоги тим, хто її потребує, ОМС не 

передбачив забезпечення інших послуг що передбачені вимогами індикатора. 

Рекомендація:  

забезпечити усі форми догляду вдома особам, які цього потребують, включаючи такі 

форми догляду як денний, підтримане проживання/хоспісний догляд, стаціонарний догляд) 

Бал не зараховано 

6.4. Чи організовує ОМС послуги із супроводу та безперешкодного доступу людей з 

інвалідністю? 

Бал, у даному випадку, зараховується при наданні доказів організації ОМС протягом 

останнього календарного року перед моніторингом не менше трьох послуг супроводу та 

безперешкодного доступу людей з інвалідністю з наступного переліку: організація 

транспортного перевезення людей з інвалідністю: 1) або через Територіальний центр, у якому 

наявний транспорт; 2) або адмініструється послуга надана приватним перевізником; 3) або 

фінансується громадська організація, яка забезпечує послугу; фізичний супровід людей з 

інвалідністю – здійснюється шляхом: 1) або фінансуванням громадської організації, яка 

наймає фахівців, в тому числі через механізм громадських робіт; 2) або соціальними 

службами, які безпосередньо наймають фахівців; послуга перекладу жестовою мовою – 

переважно надається через фінансування громадської організації, яка наймає фахівців; 

обладнання під’їздів та сходових площадок в будівлях, де мешкають особи з інвалідністю 

спеціальними засобами і пристосуваннями – оцінюються рішення виконкому, прийняті на 

підставі вивчення потреб із видатками на: розробку проектно-кошторисної документації, 

проведення реконструкційних будівельних робіт; інше (визначається за внутрішнім 

переконанням монітора).  

 

1. ОМС підтримує Рівненське міське товариство інвалідів з порушенням опорно-

рухового апарату, фінансуючи важливі потреби цих людей, в тому числі потреби у 

перевезенні. Ще в 2006 році для безоплатного перевезення людей з порушенням опорно-

рухового апарату, які користуються інвалідними візками і технічними засобами реабілітації, 

була створена служба «Інватаксі». У 2017 році на забезпечення роботи такого таксі з міського 

бюджету виділено 221 тис. грн.. Завдяки цьому здійснено 2320 безкоштовних послуг з 

перевезення людей з інвалідністю.  

2. Відповідно до Звіту міського голови за 2017 рік, на організацію громадських робіт 

для супроводу незрячих людей було спрямовано 251 тис. грн.  

3. Також, в рамках реалізації заходів програми «Турбота», здійснювались щомісячні 

виплати у розмірі 300 грн. для компенсації вартості проїзду перекладачам-дактилологам, які 

обслуговують людей з інвалідністю з вадами слуху. 

За цим показником монітори вбачають достатньо підстав для зарахування балу.  

Зараховано 1 бал 

6.5. Чи вживаються ОМС заходи із надання реабілітаційних послуг особам з 

порушенням здоров’я? 

У даному випадку, бал зараховується при наданні доказів вживання ОМС протягом 

останнього календарного року перед моніторингом не менше чотирьох фінансово 

підкріплених системних заходів з реабілітації осіб з порушеннями здоров’я. Фінансова 

https://clarity-project.info/entity/22561029
https://clarity-project.info/entity/22561029
http://7d.rv.ua/news/2018-03-22/invataksi-ce-mozhlyvist-dlya-vizochnykiv-rozimknuty-zamknutyy-prostir
http://www.khomko.rv.ua/Khomko/ContentPages/Public/Mayor/mayor_zvit.aspx
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підкріпленість означає наявність фінансового плану такої форми соціального захисту у 

місцевому бюджеті, системність – планування таких заходів на рік. Приклади 

реабілітаційних послуг: створення реабілітаційних установ або спрямування до установ в 

інших населених пунктах чи установ вищого рівня; надання послуг у медичних закладах; виїзд 

фахівців за місцем проживання особи; надання фінансової підтримки громадським 

організаціям, що надають реабілітаційні послуги; забезпечення за рахунок місцевого 

бюджету технічними та іншими засобами реабілітації, засобами медичного призначення; 

інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора). Ці заходи можуть бути 

реалізовані як у самій громаді, так і шляхом вирішення питань надання послуг реабілітації 

для її жителів у інших населених пунктах або установах іншого рівня підпорядкування. У 

цьому разі вжиті заходи оцінюються фактами (функціонування, створення, надання послуг 

тощо) та документами, що свідчать про спрямування осіб з порушеннями здоров’я до 

установ за останній календарний рік, що передує моніторингу. 

 

1. В підпорядкуванні УПСЗН Рівненського міськвиконкому знаходиться Рівненський 

міський центр реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів з порушеннями опорно-рухового 

апарату «Крок» з загальною чисельністю 48,25 штатних одиниці. На забезпечення 

функціонування Центру «Крок», який надає понад 40 видів послуг комплексної реабілітації 

2,5 тис. особам з інвалідністю, виділено 4,7 млн. грн., з них 210 тис.грн. кошти спеціального 

фонду; 

2. За рахунок спеціального фонду покращено матеріально-технічну базу Центру 

«Крок», а саме: придбано 5 комп’ютерів на суму 50 тис. грн., сучасний реабілітаційній 

комплекс WSC-4, який призначений для гравітаційної кінезотерапії з метою відновлення 

активних рухів кінцівок, вартістю 100 тис. грн. та для літературно – мистецького клубу 

«Крок» закуплено 2 радіосистеми, 3 металофони, акустичну систему загальною вартістю 32,1 

тис. грн. Крім того, виготовлена проектно-кошторисна документація на проведення 

капітального ремонту приміщення відділення ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів 

Центру «Крок» та здійснена відповідна експертиза, вартість якої склала 28 тис. грн.; 

3. З коштів міського бюджету на 2017 рік здійснювалось фінансування заходів 

громадської організації «Погляд» на організацію роботи щодо реабілітації дітей з інвалідністю 

та осіб з порушеннями і розладами ментального спектру у розмірі 70 тис. грн. (інформація із 

затвердженого Кошторису витрат на виконання у 2017 році заходів програми «Турбота»); 

4. У 2017 році фінансова підтримка у розмірі 20 тис. грн. також надавалась міській ГО 

«Асоціація батьків дітей-інвалідів» для організації роботи щодо соціальної адаптації та 

інтеграції в суспільство дітей-інвалідів ( інформація із затвердженого Кошторису витрат на 

виконання у 2017 році заходів програми «Турбота»).  

5. Відповідно до звіту міського голови за 2017 рік, субвенція міського бюджету 

обласному бюджету на фінансування послуг комплексної реабілітації 139 людей з 

інвалідністю склала 631,3 тис. грн. Вказані послуги надавались в КЗ «Рівненський обласний 

центр комплексної реабілітації інвалідів».  

Таким чином, підтвердилося більше чотирьох різних напрямів фінансово підкріплених 

системних заходів із реабілітації осіб, з порушенням здоров’я.  

Зараховано 1 бал 

6.6. Чи здійснюються заходи з підтримки сімей з дітьми? 

Бал, в даному випадку, зараховується при наданні доказів вживання ОМС протягом 

останнього календарного року перед моніторингом не менше чотирьох фінансово 

підкріплених системних заходів з підтримки сімей з дітьми. Фінансова підкріпленість означає 

наявність фінансового плану такої форми соціального захисту у місцевому бюджеті, 

системність – планування таких заходів на рік. 

https://clarity-project.info/edr/22561130/history
https://clarity-project.info/edr/22561130/history
https://clarity-project.info/edr/22561130/history
http://www.fl-life.com.ua/wordpress/archives/tag/%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4
https://ru-ru.facebook.com/%D0%93%D0%9E-%D0%90%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%96%D0%B2-358240804369962/
https://ru-ru.facebook.com/%D0%93%D0%9E-%D0%90%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%96%D0%B2-358240804369962/
https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%97-%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%25
https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%97-%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%25
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Приклади напрямів підтримки: надання за кошти місцевого бюджету фінансової 

допомоги сім’ям у зв’язку із народженням дитини; ваучери на оплату лікарських засобів та 

медичних послуг; харчування немовлят та надання засобів гігієни для немовлят; - 

безкоштовне харчування учнів І – IV класів та учнів вразливих груп; пільговий проїзд учнів до 

місця навчання і додому; влаштування дітей внутрішньо переміщених осіб у дошкільні та 

загальноосвітні навчальні заклади (оцінюється у громадах, де проживають внутрішньо 

переміщені діти); інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора). 

 

1. В бюджеті міста Рівного на 2017 рік передбачались видатки для надання пільг 

багатодітним сім’ям на оплату житлово-комунальних послуг.  

 

 

З Додатку 2 до Рішення міської ради  №2267 від 29.12.3016 р. 

2. Рішенням Виконавчого комітету Рівненської міської ради № 136 від 23.12.2016 р. 

протягом 2017 року встановлено тариф на одноразовий проїзд у тролейбусі для учнів та 

студентів денної форми навчання загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих 

навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації, незалежно від форми власності, при наявності 

учнівського або студентського квитків у розмірі 50% від вартості проїзду, а вартість провозу 

багажу – 100%; 

3. Зі Звіту міського голови за 2017 рік вбачається (с.10), що у 2016 році з міського 

бюджету для обласного надано субвенцію в сумі 0,6 млн. грн. для оздоровлення дітей; 

бюджету селища Шубків виділено 0,2 млн.грн. на виготовлення генпланів по населених 

пунктах та харчування дітей учасників АТО; 

4. Також у Звіті зазначено (с.63), що із місцевого бюджету для оздоровлення та 

відпочинку виділялося 5 тис. 480 дітей міста у 2017 році було виділено 4 млн. грн., з них 2 

млн. грн. для харчування дітей у таборах відпочинку з денним перебуванням, 2 млн. грн. – для 

оздоровлення дітей пільгових категорій (381 путівка). Додатково було виділено 141,2 тис.грн 

для оздоровлення дітей з м. Авдіївка Донецької області 

На думку моніторів, зазначених заходів достатньо для зарахування балу за цим 

показником.  

Зараховано 1 бал 

6.7. Чи ОМС бере участь у наданні соціальних послуг дітям та молоді, що опинились в 

складних життєвих обставинах, в тому числі за наслідками домашнього насильства? 

В даному випадку бал зараховується за наявності доказів залучення ОМС протягом 

останнього календарного року перед моніторингом до реалізації чотирьох напрямів, які 

здійснюються самостійно та у співпраці з іншими надавачами соціальних послуг: діяльність 

“гарячої” телефонної лінії з питань подолання складних життєвих обставин за наслідками 

http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/view-document/38508
http://www.khomko.rv.ua/Khomko/ContentPages/Public/Mayor/mayor_zvit.aspx
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домашнього насильства; проведення спільних із місцевими органами виконавчої влади, поліції 

заходів щодо запобігання та протидії домашньому насильству, насильству щодо дітей, 

протидію дитячій бездоглядності зокрема у навчальних закладах, закладах охорони здоров’я; 

здійснення, в тому числі спільно із місцевими органами виконавчої влади інформування 

громади, зокрема в закладах освіти та охорони здоров’я з питань пов’язаних із запобіганню 

та протидії домашньому насиллю, насиллю щодо дітей, дитячій бездоглядності; організацію 

послуг психологічної допомоги жертвам домашнього насилля, насилля в сім’ї, соціального 

супроводу таких сімей. Послуги можуть надаватись як безпосередньо у громаді, так і в 

центрах соціальних служб, соціально-психологічної допомоги, недержавних установах; 

- організацію надання послуг у Соціальному центрі матері та дитини; 

- організацію соціальних послуг із ресоціалізації наркозалежної молоді; 

- інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора) 

 

1 Для надання соціальних послуг дітям та молоді Рівного, що опинились у складних 

життєвих обставинах створений та функціонує Міський центр соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді. В центрі можна отримати наступні послуги: психологічні, соціально-

педагогічні, соціально-медичні, соціально-економічні, юридичні, інформаційні. З 

інформацією про роботу Центру, умовами та порядком отримання послуг можна 

ознайомитись за посиланням. 

2. На сайті міськради розміщена інформація про роботу спеціалізованої служби 

«Телефон довіри», по якому можна звертатись за консультативною допомогою щоденно, з 

15.00 по 23.00, крім вихідних та святкових днів.  

3. Також при Центрі діють Консультативні пункти при пологових будинках № 1 і № 2 

для надання соціальних послуг та психологічної допомоги особам, які мають намір 

відмовитись від народженої ними дитини. Для дітей-сиріт та дітей, що позбавлені 

батьківського спілкування, що навчаються у ПТУ та ВНЗ, діє Центр спілкування . В Пункті з 

надання психологічної допомоги дітям, підліткам, молодим людям та членам їх сімей можуть 

отримати консультації психолога за попереднім записом. Такі консультації є 

конфіденційними, анонімними та безкоштовними. 

4. При особистому спілкуванні з начальницею відділу у справах сім'ї та молоді 

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міськвиконкому, вона пояснила, що Відділ в 

співпраці з профільними органами виконавчої влади, представниками поліції та громадськими 

організаціями постійно проводять заходи щодо запобігання та протидії насильства в сім'ї та 

інформують населення про державні гарантії захисту від насильства, а також про роботу 

міських органів, до яких жертви насильства можуть звернутись за допомогою. Щороку в 

Рівному проводиться ряд заходів в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», 

метою якої є формування нетерпимого ставлення громади до насильства, активізація 

партнерського руху та співпраці між органами державної влади/ОМС та інститутами 

громадянського суспільства щодо вирішення проблеми насильства в сім'ї, привернення уваги 

громадськості до цієї проблеми та підвищення рівня обізнаності. За кошти міського бюджету 

були виготовлені інформаційні буклети «Насилля - це злочин», які розповсюджуються в 

громаді. Більше про просвітницькі заходи щодо протидії насильству, в тому числі й 

домашньому, зазначено у підпункті 6 п.5.6. цього Звіту.  

За сукупністю оцінки заходів, що були визначені індикатором, прийнято рішення про 

зарахування балу. 

Зараховано 1 бал 

 

 

http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/centr_mol.aspx
http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/centr_mol.aspx
http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/Units/viewcontent.aspx?upr=32&fdid=12755
http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/Units/centr_mol/info_centr_mol_004.doc
http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/Units/centr_mol/info_centr_mol_004.doc
http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/Units/centr_mol/centr_mol_public_info_001.doc
http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/Units/centr_mol/centr_mol_public_info_001.doc
http://ysms.org.ua/
https://rivne1.tv/Info/?id=87040
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6.8 Чи дбає ОМС про захист прав дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського 

піклування? 

Бал, в даному випадку, зараховується при наданні доказів вживання ОМС протягом 

останнього календарного року перед моніторингом заходів із забезпечення прав дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування щонайменше за п’ятьма напрямами з 

переліку: перевірка дотримання прав дітей у закладах або сім’ях та реагування на випадки 

порушень прав; участь представників органів опіки та піклування у судових слуханнях у 

справах, що стосуються прав дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського 

піклування; передавання дитині-сироті або дитині, позбавленій батьківського піклування при 

досягненні нею повноліття житла, яке перебуває у її власності; функціонування соціального 

гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавленого батьківського піклування; надання 

фінансової підтримки внутрішньо переміщених прийомних сімей, дитячих будинків сімейного 

типу (оцінюється у громадах, де наявні сім’ї); надання житла дитячим будинкам сімейного 

типу, які вимушено або самостійно залишили місце проживання на тимчасово окупованих 

територіях та території проведення АТО (оцінюється у громадах, де наявні такі дитячі 

будинки сімейного типу); поліпшення матеріально-технічних умов закладів, де перебувають 

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; інше (визначається за 

внутрішнім переконанням монітора). 

Заходи можуть бути реалізовані як у самій громаді, так і шляхом вирішення питань 

їх забезпечення мешканцям громади у інших населених пунктах. У цьому разі вжиті заходи 

оцінюються за документами, що передбачають передачу коштів на фінансування зазначених 

заходів за останній календарний рік, що передує моніторингу 

 

В рамках моніторингу, відбулась особиста зустріч представника моніторингової групи 

з начальником Служби в справах дітей Рівненського міськвиконкому, яка розповіла про 

основні напрями роботи цього органу. Також, за словами заступниці начальника Служби в 

справах дітей Рівненського міськвиконкому, станом на вересень 2017 року у Рівному на 

обліку перебувало 214 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 180 – 

під опікою рідних, 21 дитина виховується в дитячих будинках сімейного типу та прийомних 

сім’ях. 

1. В 2017 році з міського бюджету виділено 100 тисяч гривень для надання матеріальної 

допомоги батькам-вихователям та прийомним батькам, що свідчить про належну фінансову 

підтримку таких батьків.  

2. У Звіті служби в справах дітей за 2017 рік міститься інформація про те, що 

представники органу опіки і піклування міськвиконкому взяли участь у 137 судових 

засіданнях під час розгляду цивільних справ стосовно дітей. В цьому ж році спеціалісти 

відділу правового та соціального захисту дітей служби в якості представника органу опіки та 

піклування взяли участь у 310 судових засіданнях під час розгляду цивільних та кримінальних 

справ стосовно дітей. Це свідчить про належний контроль служби за судовими справами, які 

стосуються забезпечення інтересів дітей;  

3. Також службою проводились перевірки додержання законодавства щодо умов 

утримання і виховання дітей в КЗ «Рівненський обласний спеціалізований будинок дитини» 

Рівненської обласної ради, КЗ «Рівненський обласний навчально-реабілітаційний центр» 

Рівненської обласної ради та в Державній установі «Рівненський слідчий ізолятор» 

Міністерства юстиції України; 

4. Молоді люди з числа дітей-сиріт та дітей, що позбавлені батьківського піклування 

отримали 4 квартири, що були придбані за кошти міського бюджету на 2017 рік (2 млн. грн.); 

5. У Звіті міського голови за 2017 рік зазначається про пільги на навчання для дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (с.73):  

http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/ssd.aspx
http://7d.rv.ua/iplus/2017-09-28/u-rivnomu-vzhe-chetvertyy-rik-pospil-ne-znykaye-cherga-na-vsynovlennya
http://www.city-adm.rv.ua/rivneportal/ukr/units/viewcontent.aspx?upr=36&fdid=20799
https://e-rehab.com.ua/zaklady/kz-rivnenskyj-oblasnyj-spetsializovanyj-budynok-dytyny-tsentr-reabilitatsiyi-ditej-z-organichnym-urazhennyam-nervovoyi-systemy-ta-psyhiky/
https://e-rehab.com.ua/zaklady/kz-rivnenskyj-oblasnyj-spetsializovanyj-budynok-dytyny-tsentr-reabilitatsiyi-ditej-z-organichnym-urazhennyam-nervovoyi-systemy-ta-psyhiky/
http://ronrc.rv.ua/
http://ronrc.rv.ua/
https://clarity-project.info/entity/08564400
https://clarity-project.info/entity/08564400
http://www.khomko.rv.ua/Khomko/ContentPages/Public/Mayor/mayor_zvit.aspx
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Витяг зі Звіту міського 

голови за 2017 рік, с. 73 

Оскільки підтверджено 5 з необхідних п’яти напрямів захисту прав дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, прийнято рішення про зарахування балу.  

Зараховано 1 бал 

6.9. Чи залучає ОМС недержавних учасників до надання соціальних послуг? 

Бал зараховується при наданні ОМС доказів: 1) наявності нормативних основ 

залучення недержавних надавачів соціальних послуг (як приклад, соціальне замовлення); 2) 

закупівля соціальних послуг у недержавних надавачів (громадські об‘єднання, приватні особи) 

за рік, що передує моніторингу. Заходи можуть бути реалізовані як у самій громаді, так і 

шляхом вирішення питань їх забезпечення мешканцям громади у інших населених пунктах. 

 

Рішенням Рівненської міської ради від 06.12.2016 року №2144 затверджено Програму 

міської підтримки організації громадських робіт, спрямованих на соціальний розвиток та на 

інтереси громади міста Рівного на 2017-2020 роки. За повідомленням Рівненського Міського 

центру зайнятості, “Центром зайнятості у 2017 році на організацію громадських робіт та 

фінансування їх організації було укладено 16 договорів та працевлаштовано 184 особи з числа 

безробітних громадян.” Серед них: “3 договори з Рівненським учбово-виробничим 

підприємством Українського товариства сліпих з проведення громадських робіт із супроводу 

інвалідів з вадами зору. У січні-грудні було працевлаштовано 60 осіб (в т.ч. 7 б/р, 

зареєстрованих в Костопільському РЦЗ). Безробітними було виконано 2386 замовлень та 

надано 5329 послуг інвалідам з вадами зору. На оплату їх праці використано всього 

195467,06грн., в тому числі 97733,53грн. коштів Фонду.”; “5 договорів про організацію 

громадських робіт та фінансування їх організації з Управлінням праці та соціального захисту 

населення Рівненського міськвиконкому проводилися роботи з інформування населення 

стосовно порядку отримання житлових субсидій, в яких прийняло участь 56 осіб. Безробітні 

громадяни працювали в ЖЕКах і в Управлінні праці та соціального захисту населення 

Рівненського міськвиконкому. Задіяні працівники виконували роботи з інформування 

населення про можливість отримання житлових субсидій, розповсюджували інформаційні 

матеріали, проводили технічну обробку документації. На їх оплату праці використано  всього 

371192,6грн., в тому числі 185596,3грн. коштів Фонду.”.  

Окрім того, згідно Кошторису витрат на виконання у 2017 році заходів Програми 

“Турбота” на 2016-2020 роки, фінансова підтримка виділялася й громадським та благодійним 

організаціям, які надають соціальні послуги різним вразливим категоріям мешканців.  

 

 

 

 
Витяг з Кошторису витрат на 

виконання у 2017 році заходів 

Програми “Турбота” на 2016-2020 

роки 

Оскільки підтверджено обидва критерії даного індикатора, прийнято рішення про 

зарахування балу.  

http://www.khomko.rv.ua/Khomko/ContentPages/Public/Mayor/mayor_zvit.aspx
http://www.khomko.rv.ua/Khomko/ContentPages/Public/Mayor/mayor_zvit.aspx
http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/view-document/39072
http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/view-document/39072
http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/view-document/39072
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Зараховано 1 бал 

6.10. Чи зручною є організація надання послуг органом соціального захисту? 

Бал зараховується, якщо монітор, під час проведеного експерименту, підтвердив 

наявність не менше дванадцяти з шістнадцяти критеріїв зручності надання послуг органом 

соціального захисту населення з наступного переліку: 

 

10.1.  Чи забезпечується можливість виїзду адміністратора за місцем проживання у разі 

потреби отримання послуги маломобільною особою? - Безпосередньо в УПСЗН Рівненського 

міськвиконкому було з’ясовано, що можливість виїзду спеціаліста за місцем проживання 

маломобільної особи не передбачена. Компонент не зараховано; 

10.2. Чи здійснюється прийом документів (у сільських радах, філіях) уповноваженими 

особами у громадян, що мешкають у віддалених селах (мікрорайонах)? - Прийом документів 

не здійснюється. Працівники УПСЗН пояснюють це відсутністю потреби в організації такого 

прийому. Компонент не зараховано; 

10.3.  Чи надається фахівцями органу соцзахисту консультативна інформація щодо 

порядку та умов отримання послуги та переліку документів, які необхідно подати для 

отримання послуги? - Під час телефонного дзвінка до органу соцзахисту монітор з'ясовував 

порядок отримання субсидії на оплату комунальних послуг. Фахівцець органу соцзахисту 

роз’яснив порядок отримання субсидії та назвав перелік документів, які необхідно надати для 

отримання послуги. Компонент зараховано; 

10.4.  Чи на приміщенні органу є вивіска, яка інформує про графік роботи та дозволяє 

зрозуміти як потрапити до сектору прийому громадян та отримання послуг? - Перед входом 

до органу соцзахисту є вивіска яка інформує про назву органу і його підпорядкування, графік 

прийому громадян (4 дні/тиждень загальною тривалістю 18 год. роботи без перерви на обід) 

та окремий графік роботи працівників відділу з прийому державних допомог (понеділок-

четвер з 08.00-17.15, п'ятниця з 08.00-16.00, перерва на обід з 13.00-14.00). Компонент 

зараховано; 

10.5.  Чи дотримані ознаки безперешкодного доступу до органу соцзахисту 

маломобільних груп населення? - Територія перед органом соцзахисту не є зручною для 

паркування автомобілів, відсутня розмітка, що визначає місця паркування для людей з 

інвалідністю. Приміщення УПСЗН є двоповерховим, вхід до установи не передбачає 

можливості безперешкодного доступу до нього людей з інвалідністю, які пересуваються на 

візках та для маломобільних осіб без надмірних зусиль і втрати часу. Перед вхідними дверима 

є кнопка виклику. Як пояснила, керівниця відділу УПСЗН, за таким викликом, до особи з 

інвалідністю виходить працівник та може проводити прийом та оформлення документів 

ззовні. Компонент не зараховано; 

10.6.  Чи зручний для отримувачів послуг графік прийому громадян? - Орган працює 

40 годин на тиждень, з понеділка по п’ятницю включно. Графіком роботи передбачена 

щоденна перерва на обід з 13.00 по 14.00, але не передбачено хоча б одного робочого дня 

тривалістю 11 годин чи без перерви на обід. Компонент не зараховано; 

10.7.  Чи у співробітників сектору прийому громадян наявні беджі, жетони із назвою 

установи соцзахисту, прізвищем та ім’ям працівника? - На час візиту до установи працівники 

органу соцзахисту перебували на своїх робочих місцях без беджів/жетонів. Компонент не 

зараховано; 

Оскільки для зарахування балу за цим індикатором максимальна кількість не 

зарахованих компонентів могла становити не більше 4, потреби описувати наступні 

компоненти немає, адже не зарахованих вже 5. 

Рекомендації:  

1) забезпечити отримання мало мобільними мешканцями міста соціальних послуг за 

місцем проживання; 
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2) задля забезпечення безперешкодного доступу до приміщення для маломобільних 

осіб, облаштувати території перед будівлями органів соцзахисту та самі приміщення згідно 

вимог універсального дизайну; 

3) оптимізувати графік роботи таким чином, щоб, принаймні, один день в тиждень 

громадяни могли звернутися за отриманням соціальної послуги до 20.00;  

4) забезпечити наявність беджів,жетонів або інших засобів ідентифікації 

співробітників (адміністрації, спеціалістів тощо) усіх підрозділів органу соц.захисту; 

5) створити максимально зручні умови для реєстрації щодо отримання соціальних 

послуг, в тому числі – електронну, телефонну попередню реєстрацію; 

6) залучити або провести навчання діючого персоналу органу соц.захисту з метою 

надання допомоги особам, які через порушення здоров’я самостійно не можуть заповнити 

бланки заяв (незрячих, нечуючих, з порушеннями мовлення тощо);  

7) забезпечити вільний доступ до туалетної кімнати з урахуванням потреб 

маломобільних осіб;  

8) створити зручні умови для очікування (достатньо простору, стільців для 

очікування, облаштування дитячого куточку);  

9) забезпечити умови приватності під час прийняття заяв (перегородки, окремі 

кабінети, розміщення столів на достатній відстані);  

10) розглянути можливість функціонування мобільних офісів надання соціальних 

послуг громадянам спільно зі співробітниками Пенсійного фонду, центром зайнятості, 

військоматами тощо.  

Бал не зараховано 

 

 

Зараховано 

балів

7

70%

Не 

зараховано 

балів

3

30%

Соціальний захист



 

РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: САМОРОЗВИТОК 

7. НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: ПРАЦЯ ТА УМОВИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 

7.1. Чи діє місцева програма зайнятості населення? 

Бал зараховується при наявності затвердженої програми такого спрямування, що 

оцінюється як дієва. Спрямованість і дієвість програми визначається аналізом тексту 

документу на предмет: конкретності мети та визначення засад взаємодії ОМС з органами 

зайнятості; системності визначених заходів, зазначення їх виконавців та строків; виділення 

джерел фінансування; визначення очікуваних результатів виконання та способів оцінки 

ефективності реалізації завдань. 

 

Рішенням Виконавчого комітету Рівненської міської ради від 12 липня 2018 року №71 

затверджено Програму зайнятості населення м. Рівного на 2018-2022 роки.  

В Розділі 1 Програми наведені підсумки реалізації попереднього аналогічного документу 

на 2015-2017 роки. В цілому опис стосується загальної статистики розвитку підприємництва, 

інвестицій, показників працевлаштування тощо і лише в одному абзаці узагальнено зазначено 

про співпрацю міського центру зайнятості із органами місцевого самоврядування.  

 

Витяг з Рішення Виконавчого комітету Рівненської міської ради від 12 липня 2018 року №71, с.3 

У Програмі є досить чітко визначені завдання, які покладаються на підрозділи 

Рівненської міської ради та її виконавчого комітету, наприклад: здійснення контролю за 

додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому 

законодавством; проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи; ведення Центрального 

банку даних з проблем інвалідності та внесення до нього індивідуальних програм реабілітації 

осіб з інвалідністю (покладено на УПСЗН Рівненського міськвиконкому). Разом з тим, деякі 

заходи сформульовані надто абстрактно, наприклад: сприяння діяльності міської комісії з 

питань праці та заробітної плати з метою своєчасної виплати заробітної плати… (УПСЗН); 

сприяння укладанню трудових договорів між роботодавцем та молодим працівником… 

(Управління освіти міськвиконкому) та ін. З таких формулювань не зрозуміло, яким саме чином 

буде відбуватися таке “сприяння”, іншими словами – які функції буде виконувати орган 

місцевого самоврядування для досягнення зазначених цілей. Знову ж таки, для деяких завдань 

зазначено кілька виконавців. В результаті також не зрозуміло, який виконавець відповідає за 

той чи інший елемент завдання. 

 

Витяг з Рішення Виконавчого комітету Рівненської міської ради від 12 липня 2018 року №71, с.13 

http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/view-document/40614
http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/view-document/40614


Місцевий індекс прав людини в Рівненській області: м. Рівне. УГСПЛ. 2018 

82 

 

Тим не менше, як слідує із наступних пунктів цього Розділу звіту, більшість заходів 

Програми зайнятості успішно виконуються та фінансуються з міського бюджету. Інформація 

про виконання акумулюється міським центром зайнятості.  

На думку моніторів, Програма є дієвою  

Рекомендації: 

1) у звітній документації про виконання програм із зайнятості населення міста Рівного 

слід більш чітко окреслювати результати діяльності у сфері зайнятості населення саме з боку 

Рівненської міської ради; 

2) конкретизувати заходи Програми у розрізі вимірності їх виконання; також більш 

чітко визначати функції виконавців та строки виконання завдань; 

Зараховано 1 бал 

7.2. Чи належним чином організоване проведення оплачуваних громадських та 

тимчасових робіт? 

Бал зараховується за умови підтвердження системної діяльності з проведення 

оплачуваних громадських та тимчасових робіт, які мають економічну, соціальну або 

екологічну користь для громади. 

 

Рішенням Рівненської міської ради від 06.12.2016 року №2144 затверджено Програму 

міської підтримки організації громадських робіт, спрямованих на соціальний розвиток та на 

інтереси громади міста Рівного на 2017-2020 роки.  

За інформацією, наданою за зверненням монітора до Міського центру зайнятості, з 

початку поточного року направлено на оплачувані громадські та інші роботи тимчасового 

характеру 636 осіб, з них 613 безробітних осіб. У тому числі брали участь у громадських роботах 

184 безробітних осіб та у інших роботах тимчасового характеру 429 безробітних осіб. 

Рівненським міським центром зайнятості у 2017 році на організацію громадських робіт та 

фінансування їх організації було укладено 16 договорів та працевлаштовано 184 особи з числа 

безробітних громадян. Фінансування організації громадських робіт проводилось на умовах 

співфінансування (50/50) за рахунок коштів місцевого бюджету та коштів Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 

(далі – Фонд). Всього використано 837304,2 грн., в тому числі 418652,1 грн. коштів Фонду. 

Безробітні громадяни, які були залучені до громадських робіт, працювали на благоустрої 

та озелененні території міста, інформували населення стосовно порядку отримання житлових 

субсидій, супроводжували людей з інвалідністю по зору, упорядковували меморіали, 

пам’ятники, братські могили та інші місця поховання загиблих захисників Вітчизни, 

виконували благоустрій кладовищ. 

Детальна інформація про такі роботи зображена на фото-скріні нижче. 

 

 

  
Скрін-витяг із відповіді Рівненського міського центру зайнятості 

http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/view-document/39072
http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/view-document/39072
http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/view-document/39072
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Наданої інформації достатньо для зарахування балу за цим показником.  

Зараховано 1 бал 

7.3. Чи діє місцева програма підтримки підприємницької діяльності? 

Бал за даним показником зараховується за такими ж критеріями, як і в п.1 цього 

напряму моніторингу. 

 

Рішенням Рівненської міської ради від 14.01.2016 року № 60 затверджено Програму 

розвитку малого і середнього підприємництва у місті Рівному на 2016-2017 роки.  

Мета Програми сформульована комплексно та орієнтовано на досить конкретні 

результати: “виробничий потенціал”, “формування стабільного джерела доходів бюджету”, 

“забезпечення зайнятості населення”. 

 
Витяг з Рішення Рівненської міської ради від 14.01.2016 року № 60 

Натомість, завдання Програми сформульовані більш абстрактно та виглядають як 

процес, наприклад: “удосконалення системи надання інформаційно-консультаційної, ресурсної, 

фінансово-кредитної та навчально-методичної підтримки суб’єктам підприємництва;”, 

“сприяння у формуванні розгалуженої інфраструктури підтримки бізнесу” - з цих завдань 

незрозуміла роль органу місцевого самоврядування, а також складно сформулювати індикатор, 

яким би можна було виміряти реалізацію завдань.  

Основні напрямки діяльності визначені як:  

1) впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності; 

2) фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка; 

3) ресурсне та інформаційне забезпечення; 

4) координація діяльності інфраструктури підтримки підприємництва; 

5) підвищення кваліфікації кадрів у сфері підприємницької діяльності. 

Однак прогнозовані результати реалізації програми, на думку монітора, не повною 

мірою відповідають меті, завданням та напрямам і стосується лише окремих їх аспектів. Так, 

результати Програми визначені кількісно:  

 
Витяг з Рішення Рівненської міської ради від 14.01.2016 року № 60 

http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/
http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/
http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/view-document/39072
http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/view-document/39072
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Строки виконання, як і запланований обсяг фінансування та його джерела, визначені для 

кожного окремого завдання, що однозначно є позитивним аспектом складання Програми. Разом 

з тим, строк виконання для усіх завдання встановлений “протягом року” – а отже, позбавлений 

конкретики та можливості оцінки динаміки реалізації Програмних завдань за періоди менші за 

рік, хоча, згідно абз.3 Розділу 5 Програми передбачає щоквартальний моніторинг її виконання.  

Контроль за виконанням цієї Програми покладений на ряд комісій міськвиконкому 

функції яких деталізовані у плані заходів щодо конкретного завдання (Розділ 8 Програми), а 

виконання рішення про затвердження Програми - на начальника Управління економіки міста.  

На основі інформації, яка була надана міським центром зайнятості, монітори дійшли 

висновку про те, що Програма підтримки підприємництва досить ефективно виконується. Так, 

на виконання заходів Програми у 2017 році передбачено 430 тис. грн., в т.ч. 300 тис. грн. на 

відшкодування суб’єктам підприємницької діяльності плати за користування кредитами банків 

для реалізації інвестиційних проектів. Протягом 2017 року інвестиційні проекти на розгляд не 

надходили, відшкодування не здійснювалося. 

Також, з серпня 2017 року в Рівненському міському центрі зайнятості функціонує Центр 

розвитку підприємництва. Мета - сприяння створенню робочих місць, підтримки розвитку 

малого та середнього бізнесу, стимулювання підприємницької ініціативи безробітних, 

тимчасово економічно неактивних та зайнятих громадян. Серед учасників - представники 

державних установ, органів місцевого самоврядування, громадських організацій. В рамках 

роботи ЦРП в серпні-грудні 2017 року проведено 26 заходів для понад 200 учасників. Це - 

семінар-тренінг для роботодавців ”Техніка підбору персоналу, співбесіда з кандидатом , 

інформаційні семінари для підприємців-початківців за участю представників  Громадської 

організації “Рівненська федерація малого та середнього бізнесу “Єдність”, ділові ігри «Світ 

громади» за участю представників ГО «Рівненська обласна організація «Українська асоціація 

маркетингу» та БФ «Любіть Україну», турніри «Управлінські двобої» за участю представників 

ГО «Рівненська обласна організація «Українська асоціація маркетингу» та БФ «Любіть 

Україну». 27 листопада на Форумі з соціального підприємництва B-Social Forum в Центрі 

розвитку підприємництва Рівненського міського центру зайнятості пройшло нагородження 

переможців Всеукраїнського конкурсу на кращий соціальний проект. Організаторами заходу 

виступили Рівненський обласний фонд «Любіть Україну», Центр розвитку підприємництва 

Рівненського міського центру зайнятості та Рівненська обласна організація Українська 

Асоціація Маркетингу за сприяння Державної регуляторної служби у Рівненській області, 

Управління економіки міста, Рівненської федерації малого та середнього бізнесу «Єдність», 

Brain Basket Foundation. 

Попри певні недоліки у структурі Програми, монітори знайшли свідчення того, що вона 

фактично впроваджується, сприяє активності та розвитку малого й середнього бізнесу в м. 

Рівному, а отже – може вважатися дієвою.  

Рекомендація: 

формулювати завдання програми більш конкретно, таким чином, щоб до їх виконання 

можна було підібрати конкретні індикатори та конкретизувати строки виконання завдань.  

Зараховано 1 бал 

7.4. Чи сприяє ОМС зайнятості населення через інформування? 

Бал зараховується за умови підтвердження фактів проведення ОМС інформування 

населення про потреби підприємств, установ та організацій (1.ОМС; 2. Бюджетної установи 

або організації; 3.Комунального або приватного підприємства) принаймні трьома різними 

способами: мережа Інтернет, друковані засоби масової інформації, радіо/телебачення, 

проведення спеціалізованих заходів або інші (визначається за внутрішнім переконанням 

монітора). 
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1. На сайті газети “Сім днів” розміщуються оголошення про вакантні посади, як видно із 

фото нижче. 

 

 
Скріни з сайту газети “7 Днів” з оголошеннями про вакантні посади 

2. Також, за інформацією Міського центру зайнятості, в Управлінні праці та соціального 

захисту населення Рівненського міськвиконкому створено куточок профорієнтації, на якому 

розміщено детальну інформацію щодо умов прийому та вступу, терміну подачі документів на 

навчання, існування пільг та обмежень, про характеристики професій, за якими ведеться 

підготовка слухачів, у навчальних закладах Міністерства соціальної політики України, 

Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів, Рівненського обласного центру 

професійної реабілітації інвалідів, вищих учбових закладів м. Рівного та Рівненської області. 

Інформація постійно оновлюється та поповнюється роздатковими матеріалами.  

3. Окрім надаються детальні консультації щодо порядку оформлення документів для 

отримання направлень на навчання та проходження курсів професійної, соціальної реабілітації 

осіб з інвалідністю, включаючи дітей з інвалідністю. УПСЗН здійснює реєстрацію 

індивідуальних програм реабілітації людей з інвалідністю та формує дані для Центрального 

банку даних з проблем інвалідності щодо потреб таких осіб у професійній, трудовій та 

соціально-побутовій реабілітації. Із загальної чисельності індивідуальних програм реабілітації 

людей з інвалідністю, що надійшли з медико-соціальної експертної комісії за 12 місяців 2017 

року, відповідно до наявних даних про інвалідів, зареєстровано та внесено 1118 програм до 

Центрального банку даних з проблем інвалідності. 

Таким чином, Рівненська міська рада здійснює активне інформування населення про 

можливості працевлаштування щонайменше трьома різними способами 

Зараховано 1 бал 

7.5. Чи є можливість отримання адміністративних послуг підприємцями через центри 

надання адміністративних послуг? 

Для зарахування балу за цим індикатором необхідно підтвердити можливість 

отримання підприємцями у Центрах надання адміністративних послуг принаймні чотири 

послуги з переліку: 1) державна реєстрація фізичної особи-підприємця; 2) державна 

реєстрація включення відомостей про фізичну особу-підприємця; 3) державна реєстрація 

припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця; 4) надання паспорту 

прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності; 5) внесення змін 

до паспорту прив’язки тимчасової споруди; 6) продовження терміну дії паспорту прив’язки 
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тимчасової споруди. У разі відсутності центру надання адміністративних послуг бал не 

зараховується. 
 

Надання послуг у Рівненському регіональному центрі надання адміністративних послуг 

розподілене за п’ятьма секторами: А. Сектор паспортних послуг; В. Сектор 

реєстрації/дереєстрації місця проживання; С. Сектор адміністративних послуг; D. Сектор 

державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; Е. Сектор державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно.  

 

Інформація з сайту Рівненського регіонального центру надання адміністративних послуг  

(станом на 19.07.2018 р.) 

Згідно інформації на офіційному сайті Рівненського регіонального центру надання 

адміністративних послуг, у секторі “D” можна отримати, зокрема, такі послуги: 1) державна 

реєстрація фізичної особи-підприємця; 2) державна реєстрація включення відомостей про 

фізичну особу-підприємця; 3) державна реєстрація припинення підприємницької діяльності 

фізичної особи-підприємця та деякі інші. У секторі “С” можна доступні такі послуги, як: 4) 

надання паспорту прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності; 

5) внесення змін до паспорту прив’язки тимчасової споруди; 6) продовження терміну дії 

паспорту прив’язки тимчасової споруди. Оскільки для виконання даного індикатора потрібно 

підтвердити хоча б 4 з названих послуг, тому бал однозначно зараховується.  

 

https://www.cnaprv.gov.ua/
https://www.cnaprv.gov.ua/
https://www.cnaprv.gov.ua/services/#d
https://www.cnaprv.gov.ua/services/c/management_planning_and_architecture/
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Інформація з сайту Рівненського регіонального центру надання адміністративних послуг про види послуг, 

які можна у ньому отримати  

(станом на 19.07.2018 р.) 

Зараховано 1 бал 

7.6. Чи ставки місцевих податків для бізнесу встановлені з механізмом стимулювання? 

Для зарахування балу за цим показником потрібно підтвердити, що ставки принаймні 

трьох з п’яти місцевих податків (1. єдиний податок для першої та 2. другої групи платників; 

плата за землю 3. земельний податок та 4. орендна плата); 5. податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки) встановлені за рішенням Острозької міської ради є нижчими від 

максимально можливого рівня, встановленого Податковим кодексом України.   

 

Аналіз рішень Рівненської міської ради щодо встановлення пільгових ставок податків 

наведено у Таблиці 1. Ставки, які є нижчими встановленого рівня, виділені напівжирним 

шрифтом у четвертій колонці.  

Таблиця 1 

Вид 

податку 

Рішення 

Острозько

ї 

міськради 

Максимальна 

межа податку 

(згідно ПК 

України) 

Ставка податку згідно рішення Острозької 

міськради 

Єдиний 

податок 

для осіб-

суб’єктів 

підприємн

ицької 

діяльності.  

Рішення 

Рівненсько

ї 

міської 

ради від 

06.12.2012 

№ 2571 

«Про 

ставки 

єдиного 

податку 

для 

фізичних 

осіб-

підприємці

в» зі 

змінами та 

- для І групи 

платників – 10% 

 

- для ІІ групи 

платників – 20% 

- для І групи платників – від 5-6% (6 видів д-

ті) до 10% (36 видів д-ті) . 

 

 

- для ІІ групи платників – нижчі ставки 

встановлені для 20-ти видів діяльності (від 

5 (послуги з ремонту годинників) до 15%  
(роздрібний продаж з торговельних місць на 

ринках; послуги з ремонту одягу та ін.)). 

Для 71 виду діяльності встановлена 

максимальна ставка. 

https://www.cnaprv.gov.ua/services/
http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/view-document/39072
http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/view-document/39072
http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/view-document/39072
http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/view-document/39072
http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/view-document/39072
http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/view-document/39072
http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/view-document/39072
http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/view-document/39072
http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/view-document/39072


Місцевий індекс прав людини в Рівненській області: м. Рівне. УГСПЛ. 2018 

88 

 

доповненн

ями  

Податок 

на 

нерухоме 

майно, 

відмінне 

від 

земельної 

ділянки  

Рішення 

Рівненсько

ї міської 

ради від 

18.06.2015 

№ 5255 

«Про 

встановлен

ня податку 

на майно в 

частині 

податку на 

нерухоме 

майно, 

відмінне 

від 

земельної 

ділянки» зі 

змінами. 

Зокрема – 

Рішенням 

від 

23.02.2017 

р. №2388 

встановлен

о 

понижувал

ьний 

коефіцієнт 

ставки 

податку 

0,75 

не більше 1,5% 

розміру мінімальної 

заробітної плати, 

встановленої 

законом на 1 січня 

звітного року за 1 

квадратний метр 

бази оподаткування 

а) 0,5 відсотка від розміру мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом на 1 

січня звітного (податкового) року, – для 

об’єктів житлової нерухомості; 

б) 0 відсотка від розміру мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом на 1 

січня звітного (податкового) року – для 

об’єктів нежитлової нерухомості в частині 

господарських (присадибних) будівель 

(допоміжних (нежитлових) приміщень, до 

яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, 

майстерні, вбиральні, погреби, навіси, 

котельні, бойлерні, трансформаторні 

підстанції); 

в) 0,5 відсотка від розміру мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом на 1 

січня звітного (податкового) року, – для 

об’єктів нежитлової нерухомості, крім 

господарських (присадибних) будівель 

(допоміжних (нежитлових) приміщень, до 

яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, 

майстерні, вбиральні, погреби, навіси, 

котельні, бойлерні, трансформаторні 

підстанції). 

Даний вид податку встановлено із 

механізмом стимулювання 

Земельний 

податок та 

оренда за 

землю 

Рішення 

Рівненсько

ї міської 

ради від 

18.06.2015 

№ 5254 

«Про 

встановлен

ня податку 

на майно в 

частині 

плати за 

землю» зі 

змінами.  

Податок на землю: 

не більше 3 

відсотків від 

нормативної 

грошової оцінки 

земельних ділянок, 

для земель 

загального 

користування - не 

більше 1 відсотка 

від їх нормативної 

грошової оцінки, а 

для 

сільськогосподарсь

ких угідь - не 

менше 0,3 відсотка 

та не більше 1 

відсотка від їх 

нормативної 

грошової оцінки;  

Оренда землі: - 

орендна плата (не 

1) за земельні ділянки, нормативну грошову 

оцінку яких проведено, – в розмірі 1 відсотка 

від їх нормативної грошової оцінки 

(максимальна ставка), за винятком: 

 земельних ділянок, зайнятих житловим 

фондом,гаражно-будівельними товариствами, 

індивідуальними гаражами, а також за 

земельні ділянки, надані для потреб водного 

господарства, земельний податок 

справляється - в розмірі 0,03 відсотка від 

нормативної грошової оцінки 
 земельних ділянок на територіях та 

об’єктах природоохоронного, оздоровчого та 

рекреаційного призначення, використання 

яких не пов’язано з функціональним 

призначенням цих територій та об’єктів - в 

розмірі 3 відсотків від нормативної грошової 

оцінки (максимальна ставка) 

 земельних ділянок, що відносяться до 

земель залізничного транспорту (крім 

земельних ділянок, на яких знаходяться 

окремо розташовані культурно-побутові 

http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/view-document/39072
http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/view-document/39072
http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/view-document/39072
http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/view-document/39072
http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/view-document/39072
http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/view-document/39072
http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/view-document/39072
http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/view-document/39072
http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/view-document/39072
http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/view-document/39072
http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/view-document/39072
http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/view-document/39072
http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/view-document/39072
http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/view-document/39072
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менше ніж ставки 

земельного 

податку, але не 

може 

перевищувати 

12% нормативної 

грошової оцінки) 
 

 

будівлі та інші споруди і які оподатковуються 

на загальних підставах), надані 

гірничодобувним підприємствам для 

видобування корисних копалин та розробки 

родовищ корисних копалин, земельний 

податок справляється в розмірі 0,25 відсотка 

від нормативної грошової оцінки. 
2) за земельні ділянки сільськогосподарських 

угідь (крім орендної плати) – в розмірі 

0,3 відсотка від їх нормативної грошової 

оцінки (мінімальна ставка); 

Таким чином, три місцеві податки (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки; земельний податок (за винятком земельних ділянок на територіях та об’єктах 

природоохоронного, оздоровчого та рекреаційного призначення, використання яких не 

пов’язано з функціональним призначенням цих територій та об’єктів); орендна плата), а також 

частково єдиний податок для І та ІІ груп платників податків, встановлені зі ставками нижче від 

максимально можливих. За сукупністю інформації монітори прийняли рішення про зарахування 

балу. 

Зараховано 1 бал 

7.7. Чи дбає ОМС про дотримання умов праці на підприємствах, установах та 

організаціях? 

Бал зараховується за умови отримання доказів здійснення контролю, що оцінюється як 

дієвий. Дієвість визначається адекватністю вжитих заходів за результатами виявлених 

невідповідностей у процесі контролю (за внутрішнім переконанням монітора). Контроль 

може стосуватися своєчасної та у повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних 

гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин. У разі відсутності такої діяльності 

бал не зараховується за замовчуванням. 

 

В Рівному діє міська Комісія з питань праці та заробітної плати, положення та склад якої 

затверджено Розпорядженням міського голови від 25.05.2017 р. № 454-р.  

Повноваження комісії викладені у п.4 розпорядження, абз.11 якого уповноважує цей 

орган на виконання протокольних рішень комісії зобов’язувати контролюючий орган 

здійснювати перевірки на підприємствах, установах, організаціях, ФОПів та само зайнятих осіб 

в частині дотримання податкового та трудового законодавства.  

 

Скрін-витяг із Розпорядження міського голови від 25.05.2017 р. № 454-р. 

http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/view-document/39072
http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/view-document/39072
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За інформацією, наданою Рівненським міським центром зайнятості, у 2017 році 

проведено 11 засідань міської комісії з питань праці та заробітної плати. На засідання 

запрошено керівників 37 підприємств – боржників щодо стану виплати заробітної плати на 

підприємствах. Комісією направлено 75 листів в органи державної влади та керівникам 

підприємств-боржників щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати на 

підприємствах, в установах та організаціях міста. Керівники 7 підприємств-боржників 

розробили графіки погашення заборгованості із виплати заробітної плати. Керівникам 4 

підприємств доведено до виконання розроблені комісією графіки погашення заборгованості із 

виплати заробітної плати. Внаслідок проведеної роботи суб’єкти підприємницької діяльності – 

фізичні особи уклали 52 трудових договори із найманими працівниками. 

Членами міської комісії з питань праці та заробітної плати проводиться активна 

інформаційно-роз’яснювальна робота про переваги легальної праці найманих працівників, 

дотримання вимог чинного трудового законодавства та відповідальність у разі його порушення, 

про зміни в законодавстві щодо порядку проведення контролю про дотримання законодавства 

про працю. Впродовж 2017 р. спеціалісти управління праці та соціального захисту населення та 

управління торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування Рівненського 

міськвиконкому провели 20 зустрічей з роботодавцями та найманими працівниками закладів 

торгівельної мережі міста з метою проведення роз’яснювальної роботи щодо вимог трудового 

законодавства при використанні праці найманих працівників та попереджено роботодавців про 

відповідальність у разі його порушення. 

Інформація про стан погашення заборгованості із виплати заробітної плати на 

підприємствах, в установах та організаціях міста, роботу міської комісії з питань праці та 

заробітної плати, недопущення використання роботодавцями найманої праці без належного 

оформлення трудових договорів та відповідальності за порушення вимог чинного 

законодавства, дотримання розміру мінімальної заробітної плати розміщується в засобах 

масової інформації. У 2017 році розміщено 148 таких публікацій. 

Приклад публікації на фото нижче. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скрін публікації УПСЗН з сайту газети “7 

Днів” 

На думку моніторів, наведена інформація свідчить про досить дієві зусилля Рівненської 

міської ради щодо дотримання умов праці на підприємствах, установах та організаціях міста, 

тому бал зараховується.  

 

Рекомендація: 

http://7d.rv.ua/iplus/2017-01-30/zmineno-poryadok-provedennya-atestaciyi-robochyh-misc-za-umovamy-praci
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задля ще більш ефективної діяльності із забезпечення дотримання умов праці на 

підприємствах, установах та організаціях міста, Рівненській міській раді доцільно розглянути 

можливість запровадження посади інспектора праці, як передбачено п. 3 Постанови КМУ від 

26 квітня 2017 року №295. 

Зараховано 1 бал 

7.8. Чи створені ОМС умови для трудового навчання молоді, її професійної орієнтації? 

Бал зараховується за умови наявності принаймні трьох з п’яти з перелічених елементів 

за спрямуванням професійної орієнтації молоді: 1) професійної інформації; 2) професійної 

консультації; 3) професійного добору; 4) професійного відбору; 5) професійної адаптації. 

 

За інформацією, наданою Рівненським міським центром зайнятості, 20 жовтня 2017 року 

у Палаці дітей та молоді, Рівненським міським центром зайнятості спільно з Управлінням освіти 

Рівненського міськвиконкому організовано та проведено Ярмарок професій та освітніх програм 

навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації для учнів 9 - х класів  та 16 учнів ГО «Новий рівень». 

Під час масового профорієнтаційного заходу вищі та професійно-технічні навчальні заклади 

міста презентували свої вузи та навчальні заклади, розповідали про особливості та переваги 

свого навчання, знайомили з умовами вступу до них. Понад 887 учнів 9 класів, 38 вчителів, 29 

студентів професійно-технічних навчальних закладів, 15 викладачів брали участь у цьому 

заході. Захід організовано з метою орієнтації учнів на свідоме майбутнє, професійне 

самовизначення, активізацію їх до опанування професій, які мають попит, розширення уявлення 

про робітничі професії та формування позитивного ставлення до них.  

При управлінні у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської 

міської ради функціонує 17 підліткових клубів за місцем проживання, з них 11 художньо-

естетичного напрямку, де неповнолітні отримують профорієнтаційні навики з шиття, 

соломоплетіння, роботи зі шкірою, тістопластики, квілінгу, образотворчого мистецтва, 

флористики, в’язання та ін. 

Також в Рівненському МЦЗ проводяться інформаційні заходи для демобілізованих 

військовослужбовців та учасників антитерористичної операції, які звернулись у службу 

зайнятості та шукають роботу. У 2017 році проведено в 15 інформаційних семінарів для 175 

учасників. До таких зустрічей долучаються працівники Управління охорони здоров’я 

виконавчого комітету Рівненської міської ради. 

В п.7.4 цього Розділу вже описувалися зусилля місцевої влади щодо професійної 

адаптації та соціалізації людей з інвалідністю. 

За інформацією, наданою Рівненським міським центром зайнятості, з 2015 року спільно 

з редакцією тижневика «Сім днів» щоквартально здійснюється виготовлення інформаційно-

роз’яснювального матеріалу – листка-вкладки до тижневика «Сім днів» (видання є 

комунальним підприємством Рівненської міської ради) - «Турбота – громадсько-інформаційний 

вісник», друк якого фінансується за рахунок коштів міського бюджету. У березні, червні, 

вересні, грудні 2017 року вийшли номери «Турботи», в яких розміщена інформація щодо 

можливостей осіб з інвалідністю та громадян похилого віку в отриманні соціальних послуг. 

Інформації достатньо для зарахування балу за цим показником.  

Зараховано 1 бал 

 

 

7.9. Чи фінансує ОМС здобуття професійно-технічної освіти мешканців громади? 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249951759
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249951759
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Бал зараховується за умови отримання доказів – забезпечення здобуття професійно-

технічної освіти мешканцями громади за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.  

 

Фактів, які в підтверджували фінансування Рівненською міською радою здобуття 

професійно-технічної освіти мешканцями міста за рахунок коштів місцевого бюджету – 

відсутні. Монітори дійшли такого висновку на основі аналізу відкритих джерел, спілкування зі 

співробітниками УПСЗН Рівненського міськвиконкому, а також на основі інформації, наданої 

Рівненським міським центром зайнятості.  

Рекомендація:  

розробити програми підтримки учнів та студентів, які бажають здобувати 

професійно-технічну освіту, однак не мають для цього достатнього фінансового забезпечення. 

Бал не зараховано 

7.10. Чи надається ОМС допомога випускникам професійно-технічних навчальних 

закладів у працевлаштуванні? 

Бал зараховується за умови отримання доказів принаймні одного підтвердженого 

факту наданої допомоги у працевлаштуванні після здобуття професійної освіти за останні 

два календарні роки, що передують моніторингу.  

 

З інформації, наданої Міським центром зайнятості, Центр надає досить значну допомогу 

для працевлаштування випускників профтех закладів, в тому числі й за цільовим замовленням 

роботодавців. Однак, з цих даних не вбачається, що Рівненська міська рада також допомагає 

випускникам цих закладів знайти роботу. Також інформація, яка б підтвердила подібні факти, 

відсутня у відкритих джерелах. Співробітники органу соцзахисту Рівненського міськвиконкому 

відмовилися відповісти на це запитання, з чого монітор робить висновок про те, що зусиль 

місцевої влади за даним напрямом немає, як і підстав для зарахування балу.  

Рекомендація: 

дослідити потреби ринку праці у громаді та передбачити механізми підтримки 

(інформаційної, фінансової) випускників професійно-технічних закладів у працевлаштуванні.  

Бал не зараховано 

7.11. Чи турбується ОМС про сталість місцевого персоналу соціально-гуманітарної 

небізнесової сфери? 

Бал зараховується за умови отримання доказів принаймні одного підтвердженого 

факту визначеної потреби та сформованого замовлення на кадри для освітніх і лікувальних 

закладів, закладів фізичної культури і спорту за останні два календарні роки, що передують 

моніторингу. 

 

Як і за показником пункту 7.9., моніторинг не підтвердив факту хоча б одного 

сформованого замовлення на кадри для закладів гуманітарної сфери Рівненською міською 

радою за попередні два роки перед моніторингом. Для дослідження цього індикатора, монітори 

вивчали відкриті джерела, намагалися по спілкуватися зі співробітниками УПСЗН Рівненського 

міськвиконкому, що – однак, не вдалося та вивчали інформацію, надану Міським центром 

зайнятості.   

Рекомендація: 

Рівненській міській раді доцільно посилити свою діяльність в контексті стратегічного 

розвитку міста, а саме – щодо формування сталої та перспективної небізнесової гуманітарної 

сфери, забезпечення медичних, освітніх, культурних, соціальних та медійних закладів й установ 
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кваліфікованими кадрами. Для цього необхідно провести глибокий аналіз потреб та дійсного 

стану цієї сфери, виокремити її слабкі сторони та запланувати кроки по перетворенню їх у 

переваги місцевого розвитку. Цілком можливо, що для виконання таких цілей, органу місцевого 

самоврядування доведеться здійснювати цільову підготовку (замовлення) кадрів, однак для 

перспективного розвитку міста, підвищення рівня життя мешканців у ньому – це може бути 

цілком виправдана інвестиція.  

Бал не зараховано 

7.12. Чи дбає ОМС про робочі місця для людей з інвалідністю? 

Бал зараховується за умови отримання доказів дотримання нормативу робочих місць 

для працевлаштування осіб з інвалідністю у розмірі 4% середньооблікової чисельності 

штатних працівників. Досліджуються дані на момент проведення моніторингу у двох 

випадково вибраних юридичних особах, які знаходяться в сфері управління ОМС: бюджетній 

установі або організації, комунальному підприємстві, ОМС. 

 

Інформація щодо працевлаштування осіб з інвалідністю в юридичних особах, які 

знаходяться у сфері управління Рівненської міської ради, надана на звернення моніторів 

Рівненським обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів. Дані наведені у 

Таблиці 2 

.  

Таблиця 2 

Структура Загальна кількість 

працівників 

Особи з 

інвалідністю 

Рівненська міська рада 101 3 

КП “Рівненський міський трест 

зеленого господарства” 
158 14 

Таким чином, норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, 

дотримано лише в одному з двох закладів, а тому монітори не можуть зарахувати бал за даним 

показником. 

Рекомендація:  

вжити заходів по забезпеченню дотримання нормативу робочих місць для 

працевлаштування осіб з інвалідністю у всіх юридичних особах, які знаходяться у сфері 

управління Рівненської міської ради і в самій раді, в першу чергу.  

Бал не зараховано 

 

Зараховано 

балів

8

67%

Не 

зараховано 

балів

4

33%

Праця та умови її реалізації
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: ДОБРЕ ВРЯДУВАННЯ 

8. НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: ПРАВО НА ІНФОРМАЦІЮ 

8.1. Чи можуть мешканці громади дізнатися контактну інформацію ОМС за 

допомогою мережі Інтернет? 

Бал зараховується, якщо на сайті ОМС наявна наступна інформація: фактична адреса 

органу, контактний номер телефону, контактна електронна адреса, ПІП голови ОМС. 

 

На сайті Рівненської міської ради наявна контактна інформація: фактична адреса 

органу, контактний номер телефону, контактна електронна адреса; за винятком інформації про 

міського голову, яка розміщена на окремому сайті. 

  
Скрін з сайту Рівненської міської ради Скрін сайту міського голови 

Зараховано 1 бал 

8.2. Чи можуть мешканці громади з порушеннями зору та слуху дізнатися інформацію 

про діяльність ОМС за допомогою мережі Інтернет? 

Бал за цим індикатором зараховується у разі наявності на сайті органу місцевого 

самоврядування принаймні трьох з наведених елементів доступності:  

 

1) аудіо- та відеоматеріали повинні супроводжуватися текстом, еквівалентним 

інформації, що містить аудіо- та відеозапис. 

На сайті Рівненської міської ради розміщені посилання на аудіозаписи пленарних 

засідань сесій ради. Проте, Протоколи засідань ради за період квітень-червень 2018 року не 

розміщені. Стенограми засідань взагалі відсутні, що може створювати труднощі для людей з 

вадами слуху у доступі до такої інформації. 

 
Скрін, що підтверджує відсутність протоколів та стенограм засідань Рівненської міської ради у червні 2018 

року. 

http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/index.aspx
http://www.khomko.rv.ua/
http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ContentPages/Public/SessionProtocol/session_protocol.aspx?id=331
http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ContentPages/Public/SessionProtocol/session_protocol.aspx?id=331
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2) інформація, розміщена в рухомій стрічці, графічні та мультимедійні матеріали 

повинні дублюватися за допомогою звичайного тексту  

Новини на сайті Рівненської міської ради, здебільшого, розміщені у простому 

текстовому форматі. Графічні матеріали дублюються за допомогою звичайного тексту не 

завжди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графічний матеріал продубльовано текстом. 

 

 
Графічний матеріал не дублюється текстом. 

3) розмір шрифту змінюється в межах до 200% без використання допоміжних 

технологій та втрати інформаційного наповнення або функціональності. 

Сайт Рівненської міської ради забезпечує можливість зміни розміру шрифту до 200% 

без втрати наповнення та функціональності.  

 

Скрін із сайту Рівненської міської ради 

у масштабі 200% 

 

4) візуальне представлення тексту має коефіцієнт контрастності не менше 5:1. 

На сайті Рівненської міської ради відсутні регулятори контрастності.   

6) на сайті реалізована зручна навігація за допомогою клавіатури комп’ютера. 

При використанні клавіші Tab та клавіатури комп’ютера можливий зручний доступ до 

розділів сайту.  
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7) створена альтернативна версія офіційного сайту з більш простою структурою, яка 

дублює інформацію на основному сайті.  

Альтернативна версія офіційного сайту Рівненської міської ради не виявлена.  

Комплексний аналіз сайту Рівненської міської ради виявив його відповідність вповні 

лише двом індикаторам доступності, решта містить певні недоліки або відсутня, отже, 

зарахування балу є неможливим.  

Рекомендації:  

1) вчасно розміщувати на сайті протоколи засідань Рівненської міської ради та 

почати розміщувати відповідні стенограми;  

2) дублювати усі графічні матеріали простим текстом; 

3) створити на сайті можливість перемикати контрастність, як це, до прикладу, 

реалізовано на сайті Пісківської ОТГ Костопільського району (див. правий верхній куток 

сайту); 

4) привести сайт у відповідність до ст.21 Конвенції ООН про права осіб з 

інвалідністю, п.17 та додаток постанови КМУ від 04.01.2002 №3 “Про порядок 

оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади”, п.7 

наказу ДКІПТР та ДКЗІ від 25.11.2002 №327/225 “Порядок функціонування веб-сайтів органів 

виконавчої влади”; 

5) поза рамками оцінювання – зробити сайт більш ергономічним, а саме: розміщувати 

інформацію у форматі .pdf, а не .doc який дозволяє попередній перегляд 

документу/відомостей без необхідності завантаження на пристрій, надавати файлам 

текстові найменування, що відображають їх суть, а не цифрові. Наприклад, як це реалізовано 

на сайті Ужгородської міської ради чи Сумської міської ради. 

Бал не зараховано 

8.3. Чи захищаються персональні дані осіб працівниками ОМС? 

За цим індикатором бал зараховується, якщо запитувачу надано інформацію про себе 

та не надано персональних даних інших осіб. Аналіз індикатору здійснюється за допомогою 

експерименту «Персональні дані». В рамках експерименту, монітором надіслано до 

Рівненської міської ради запит щодо доступу до власних персональних даних та даних 

третьої особи – рекомендованим листом з повідомленням про вручення. 

 

У відповіді на запит: Надано інформацію, що містить персональні дані запитувача; 

Відмовлено у наданні інформації щодо персональних даних третьої особи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скан відповіді на запит про доступ до персональних 

даних. 

 

Зараховано 1 бал 

http://piskiv-gromada.gov.ua/
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_g71/paran152#n152
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_g71/paran152#n152
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3-2002-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3-2002-%D0%BF
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/07/1112-Zvit-byudzhetu_03.07.2018.pdf
https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/rishennya-miskoji-radi/2018-mr/10634-26-chervnia-xili-sesiia-sumskoi-miskoi-rady-vii-sklykannia.html
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8.4. Чи забезпечена органом місцевого самоврядування можливість отримати 

доступ до публічної інформації. 

Бал зараховується, якщо відповідь на запит з експерименту “Персональні дані” 

надіслана у встановлені законодавством строки та надано інформацію, яка запитувалась.  

 

Запит про доступ до персональних даних, описаний в п.8.3. цього Розділу, надіслано 

від 16.05.2018 року. Відповідь надіслано відповідно до штампу пошти на конверті від 

07.06.2018 року.  

Оскільки Закон України “Про доступ до персональних даних” встановлює спеціальні 

строки надання відповіді на запит по відношенню до Закону “Про доступ до публічної 

інформації”, а саме – протягом 30 календарних днів, строки дотримано.  

 
Скан конверту зі штампом про відправку відповіді на запит. 

Зараховано 1 бал 

8.5. Чи ОМС ефективно забезпечує право громадян на звернення? 

Бал за цим індикатором зараховується, якщо ОМС приймає звернення у всі визначені 

законами способи: 

 

1) Усне звернення, що викладається під час особистого прийому.  

В рамках експерименту “Форми звернень громадян” монітором здійснено візит у Центр 

надання адміністративних послуг для отримання консультації щодо надання певних послуг, їх 

вартості, можливості прискорення. Відповідь надано по суті, безпосередньо під час прийому, 

у повному обсязі; 

2) Усне звернення, що викладається за допомогою засобів телефонного зв’язку через 

визначені контактні центри, телефонні гарячі лінії та записується (реєструється контактною 

посадовою особою). 

Оскільки у Рівненській міській раді немає єдиної гарячої лінії чи контактного центру, 

монітором здійснено дзвінки в Управління міськвиконкому в рамках експерименту “Форми 

звернень громадян”. Початково дзвінок зі зверненням здійснено в Управління економіки 

міста, де спеціаліст в свою чергу здійснив перенаправлення до Управління торгівлі та 

громадського харчування, яке в свою чергу перенаправило до Управління з містобудування та 

архітектури. В результаті, консультацію так і не було отримано, оскільки за твердженням 

головного спеціаліста Управління, відповідальна особа була відсутня на робочому місці, 

запропоновано прийти на особистий прийом, пропозиції записати звернення не надано; 

3) Письмове звернення, що надсилається з використанням мережі Інтернет, засобів 

електронного зв’язку (електронне звернення).  

Монітором надіслано електронне звернення за допомогою спеціальної форми на сайті. 

Відповідь отримано у встановлені законодавством терміни.  

http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ContentPages/Public/wroom.aspx
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Скан відповіді на звернення поданого за допомогою електронної форми на сайті. 

 
Штамп на конверті від 07.06.2018 

Оскільки зарахування балу можливе лише у разі належного забезпечення усіх способів 

приймання звернень, бал не зараховано. 

Рекомендація: 

провести роз’яснювальну роботу з головними спеціалістами усіх управлінь щодо порядку 

дій у разі надходження звернень від громадян по телефону, зокрема необхідність при знятті 

слухавки називати установу та свою посаду, а також про опцію пропонувати записати 

звернення та надати відповідь на нього пізніше у разі необхідності зібрати інформацію чи 

залучити відсутнього фахівця. 

Бал не зараховано 

8.6. Чи ефективно використовується ОМС інформаційний стенд як джерело комунікації 

з громадою? 

Бал за цим індикатором зараховується у разі, якщо офіційний інформаційний стенд 

(група стендів в одному місці) оцінюється з дотриманням усіх названих характеристик: 

 

- На ньому розміщено усі типи інформації про діяльність органу місцевого 

самоврядування:  

1. контактні телефони керівників ОМС;  

2. графік прийому керівництва;  

3. графік засідання комісій ОМС;  

4. актуальні поточні інформаційні повідомлення органу місцевого самоврядування;  



Місцевий індекс прав людини в Рівненській області: м. Рівне. УГСПЛ. 2018 

100 

 

5. проекти нормативно-правових актів, що винесені на публічне обговорення. 

Безпосередньо в холі, на першому поверсі Рівненської міської ради, розміщено стенди 

з інформацією: про порядок доступу до публічної інформації з витягами із законодавства та 

зразком запиту; інформаційний куточок щодо дій населення у надзвичайних ситуаціях; дошка 

оголошень з інформацією: графіком прийому громадян з особистих питань секретарем міської 

ради, заступником міського голови, керуючим справами виконкому у 2018 році, витяги з 

законодавства про звернення громадян та порядком запису на прийом, статистична інформація 

щодо звернень.  

 
Вхід у приміщення Рівнеради з пандусом та 

кнопкою виклику для людей з інвалідністю. 

 

 

 
Дошка оголошень 

 
Інформаційний куточок щодо дій населення у 

надзвичайних ситуаціях. 

 
Стенд “Доступ до публічної інформації” 

- він знаходиться у відкритому доступі в робочий час, також принаймні одну годину 

після завершення робочого часу ОМС 

Стенди знаходяться в холі Рівненської міської ради, а отже доступні для громадян у 

робочий час. В позаробочий час в холі знаходиться охоронець.  

- текст усіх оголошень виглядає зручним для читання (розмір шрифту, якість друку, 

висота розміщення по відношенню до середнього людського зросту та висоти особи, що 

використовує спеціальний засіб пересування.  

Інформація розміщена дрібним шрифтом, що створює труднощі для людей з 

порушеннями зору, та незручно для людей, що використовують спеціальні засоби 

пересування, зокрема наявні сходинки, меблів перед дошкою оголошень. 

Оскільки вимоги індикатора не підтверджені, бал не може бути зарахований.  
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Рекомендації:  

1) попри значну популяризацію Інтернету є групи населення які можуть мати значні 

утруднення в доступі до нього – це люди похилого віку, малозабезпечені, безпритульні 

громадяни тощо. Необхідно доповнити стенди актуальною інформацію, зокрема графіком 

засідань комісій ОМС, нормативно-правовими актами винесеними на публічне обговорення, 

тощо. Окрім того обов’язкове використання стендів передбачено п.1 ч.1 ст. 5 ЗУ “Про 

доступ до публічної інформації”.  

2) потребує переосмислення і дизайн стендів та спосіб представлення візуальної 

інформації. Очевидно, що роздруківки на листочках А4 дрібним шрифтом будуть важко 

сприйматися громадянами з вадами зору та створюють труднощі у швидкому пошуку 

інформації для всіх відвідувачів. 

3) гарним прикладом сучасного дизайну та ергономічного розміщення візуальної 

інформації є плакат “Шлях переселенця” розміщений на сайті Рівненської міської ради.  

4) необхідно забезпечити безбар’єрний доступ до стендів для маломобільних осіб. 

Бал не зараховано 

8.7. Чи інформується населення про майбутні рішення ОМС? 

Бал зараховується, якщо проекти нормативно-правових актів, рішень органів 

місцевого самоврядування оприлюднюються ними, в тому числі на офіційному сайті ОМС, не 

пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду. Аналіз здійснюється на основі дослідження 

способів оприлюднення 2 останніх ухвалених актів місцевої ради. 

 

Сайт Рівненської міської ради містить можливість пошуку проектів рішень, а також 

розміщує проекти таких рішень. 

На момент здійснення моніторингу цього індикатору, станом на 11.05.2018 року, за 

допомогою системи пошуку на сайті, знайдено 2 останні рішення Рівненської міської ради:  

Рішення № 4322 від 19.04.2018 р. “Про виділення коштів із резервного фонду бюджету 

міста Рівного на 2018 рік Особі 1”.  

Рішення № 4321 від 19.04.2018 р. “Про надання Особі 2 матеріальної допомоги на 

лікування”. 

 
Скрін з офіційного сайту Рівненської міської ради з інформацією про 2 останні рішення в діапазоні від 

01.04.2018 до 11 травня 2018 року. 

За допомогою розділу “Проекти рішень” - досліджено дату публікації проекту рішення 

№ 4322 “Про виділення коштів із резерву фонду бюджету міста Рівного на 2018 рік Особі 1 у 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2939-17/paran27#n27
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2939-17/paran27#n27
http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/InfoGraph001.aspx
http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ContentPages/Public/RadaProj/rada_project_year.aspx
http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/api/search-document/download-senate-document/18271
http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/api/search-document/download-senate-document/18270
http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ContentPages/Public/RadaProj/rada_project.aspx?id=324
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квітні 2018 року”. З’ясовано, що публікація здійснена 18.04.2018, в той час коли саме рішення 

було прийнято 19.04.2018 р. Відтак термін у 20 днів не дотримано. 

 

 
Скрін розділу проекти рішень, що надійшли у квітні 2018 року. 

Скан публікації проекту рішення “Про виділення коштів із резерву фонду бюджету міста Рівного на 2018” 

рік Особі 1 

 
Проект рішення по Особі 2 знайти на сайті взагалі не вдалося.   

Рекомендація: 

здійснювати оприлюднення усіх проектів рішень у встановлені ч.3 ст.15 ЗУ “Про 

доступ до публічної інформації” та ч.11 ст.59 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні” 

строки (не пізніше 20 робочих днів до їх розгляду).  

Бал не зараховано 

8.8 Чи може виборець контролювати голосування свого депутата? 

 

Бал зараховується, якщо результати поіменного голосування на останніх двох 

засіданнях депутатів оприлюднюється на сайті органу.  

 

На сайті Рівненської міської ради розміщено результати поіменного голосування 

останніх двох засідань сесії.  

 
Скрін із сайту Рівненської міської ради, що засідань проведених у червні 2018 року з результатами 

поіменного голосування. 

Рекомендація: 

для ознайомлення з результатами поіменного голосування доводиться завантажувати 

архівний файл на пристрій, що створює незручності для користувачів. 

Зараховано 1 бал 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17/paran107#n107
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17/paran107#n107
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/paran925#n925
http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ContentPages/Public/SessionProtocol/session_protocol.aspx?id=331
http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ContentPages/Public/SessionProtocol/session_protocol.aspx?id=331
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8.9. Чи можуть мешканці громади дізнатися інформацію про поточні питання 

розгляду ради з метою участі у їх вирішенні? 

 

Бал зараховується при наданні доказів про інформування населення щодо 2 останніх 

засідань ради у разі оприлюднення не менш як у два способи.  

 

На момент проведення моніторингу за цим індикатором, на сайті Рівненської міської 

ради розміщено інформацію щодо 2 останніх засідань ради: час, місце проведення, питання, 

що виносяться на розгляд за 7 днів до проведення засідання.  

 
Скрін із сайту Рівнеради щодо оприлюднення інформації про два засідання міської ради. 

На стендах в холі міської ради така інформація не розміщена. Відсутня вона і у 

приміщенні де знаходиться сесійна зала.  

Відповідно до інформації наданої у відділі інформаційно-аналітичного забезпечення 

Рівненської міської ради – інформація про поточні питання розгляду, час, місце проведення 

розсилається прес-анонсом до місцевих ЗМІ. Проте чи здійснюється останніми публікація – 

відділом не відстежується.  

Дослідження відкритих джерел виявило, що оголошення про сесію публікуються 

рівненськими ЗМІ, наприклад сайт 1, сайт 2. 

Рекомендації: 

1) публікувати інформацію про засідання ради на  інформаційних стендах в холі 

Рівненської міської ради.  

2) як вже було зазначено в рекомендаціях до п.6 цього Звіту, попри значну 

популяризацію Інтернету є групи населення які можуть мати значні утруднення в доступі до 

нього – це люди похилого віку, малозабезпечені, безпритульні громадяни тощо. Окрім того 

обов’язкове використання стендів передбачено п.1 ч.1 ст. 5 ЗУ «Про доступ до публічної 

інформації». 

Зараховано 1 бал 

8.10. Чи оприлюднена в доступний спосіб інформація про прийом виборців депутатами 

місцевої ради? 

Бал зараховується при наданні доказів оприлюднення інформації про прийом виборців 

депутатами місцевої ради.  

 

Графіки прийомів депутатів оприлюднені на сайті Рівненської міської ради щодо 

кожного депутата окремо в його інформаційній картці. Разом з тим, щодо трьох депутатів 

інформація відсутня.  

На підставі того, що відомості про більшість депутатів наявні на сайті, прийнято 

рішення зарахувати бал. 

http://rivne.media/news/nastupnoho-tizhnya-u-rivnomu-proyde-sesiya-miskoi-radi-poryadok-denniy
https://ritm.tv/archives/87771/news/rivneradi-vidbudetsya-lyutogo/
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2939-17/paran27#n27
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2939-17/paran27#n27
http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ContentPages/Public/RadaDeputat/RadaDeputatList.aspx?c=7
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Рекомендація: 

негайно внести відсутні відомості про графік прийому депутатами, як це передбачено 

п.5.ч.1 ст. 10 та ч.4 ст. 12 ЗУ “Про статус народних депутатів”.  

Зараховано 1 бал 

8.11. Чи забезпечена ОМС можливість громади отримати доступ до системи обліку 

публічної інформації? 

За цим індикатором бал зараховується у разі розміщення на сайті ОМС системи 

обліку публічної інформації, що містить: 

1) назву документа; 

2) ключові слова; 

3) вид та дата створення документа; 

4) форму та місце зберігання документа. 

 

Рівненською міською радою на сайті розміщено систему обліку публічної інформації, 

що містить 1) назву документа; 2)джерело інформації та галузь; 3) вид та дата створення 

документа; 4) форму та місце зберігання документа. 

Пункт “ключові слова” – відсутній.  

Враховуючи наявність актуальної системи обліку публічної інформації, монітором 

прийнято рішення зарахувати бал.  

 
Скрін із сайту Рівнеради з прикладом документа розміщеного в системі обліку публічної інформації.  

Рекомендації:  

1) п.5 постанови КМУ “Питання системи обліку публічної інформації” чітко 

передбачає необхідність внесення пункту «ключові слова» в облікову картку документа. У 

системі обліку Рівнеради цей пункт відсутній, що потребує негайного виправлення.  

2) Окрім цього, варто вказувати де саме знаходиться база даних (установа, адреса, 

гіперпосилання).  

Зараховано 1 бал 

8.12. Чи інформується громада про закупівлі здійснювані ОМС? 

 

Бал зараховується у разі наявності на сайті міської ради інформації про проведення 

процедури закупівлі та тендерну документацію, що відповідає за обсягом інформації на сайті 

публічних закупівель.  

 

Для оцінки цього індикатора монітором проведено експеримент “Закупівлі”, під час 

якого виявлено, що на сайті Рівненської міської ради інформація про тендерні закупівлі не 

оновлюється з 2016 року. 

Натомість під час пошуку на сайті публічних закупівель “Prozorro” за індикаторами 

«Рівненська міська рада» та Замовник - «Виконавчий комітет Рівненської міської ради» 

знайдена актуальна інформація про закупівлі у 2018 році.  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/93-15/parao95#o95
http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/reestr_pub_inf.aspx
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1277-2011-%D0%BF
http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/tender_richniplany.aspx
https://www.prozorro.gov.ua/tender/search/?query=%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0&edrpou=04057758
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Скрін із прикладом з розділу про публічні закупівлі 

на сайті Рівненської міської ради.  

Скрін із сайту Прозорро з пошуком за ключовими 

словами. 

 

Рекомендація:  

відповідно до ч.2 ст.10 ЗУ “Про публічні закупівлі” - норма про додаткове 

оприлюднення інформації про закупівлі на сайті Замовника є дискреційною. Разом з тим, 

оскільки на сайті Рівненської міської ради наявний розділ присвячений закупівлям, інформацію 

у ньому варто оновити до актуальної з метою зручності для користувачів, або ж хоча б 

чітко зазначити де можна ознайомитися з такими відомостями. 

Бал не зараховано 

8.13. Чи інформується громада про можливість оренди комунального майна? 

За цим індикатором бал зараховується, якщо органом місцевого самоврядування на 

власному сайті розміщено перелік об’єктів комунального майна, які можуть бути орендовані. 

 

На сайті Рівненської міської ради ця інформація відсутня, натомість інформація щодо 

переліку об’єктів комунального майна, які можуть бути орендовані розміщена на сайті 

Управління економіки міста.  

Для доступу до інформації необхідно здійснити три переходи. Сайт Рівненської міської 

ради – сайт управління економіки міста – розділ інвестиційна діяльність – оренда об’єктів 

комунальної власності.  

 
Скрін сторінки сайту Управління економіки міста, що містить інформацію про оренду об’єктів комунальної 

власності.  

Рекомендація: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/922-19/paran199#n199
http://economy.rv.ua/tmp/Nerux_mayno.doc
http://economy.rv.ua/tmp/Nerux_mayno.doc
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ст.7 ЗУ “Про оренду державного та комунального майна” передбачає публікацію 

такої інформації на офіційному сайті орендодавця. Хоча на сайті Рівненської міської ради є 

банер Управління економіки міста, для необізнаного користувача це може створювати певні 

труднощі. Виходом із ситуації може бути розміщення цієї інформації або посилання на неї в 

розділі “Управління економіки міста” на сайті Ради та інформації щодо системи сайтів 

Управлінь міської ради та важливих відомостей на них. 

Зараховано 1 бал 

 
 

  

Зараховано 

балів

8

62%

Не 

зараховано 

балів

5

38%

Право на інформацію
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ЧЕТВЕРТИЙ РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: ДОБРЕ ВРЯДУВАННЯ 

9. НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: УЧАСТЬ У ВИПІШЕННІ МІСЦЕВИХ СПРАВ 

9.1.Чи дієвий стратегічний документ розвитку громади та чи здійснює ОМС моніторинг 

його реалізації спільно з громадськістю? 

Бал зараховується при наявності затвердженого стратегічного документу розвитку 

громади, що оцінюється як дієвий та у разі, коли орган місцевого самоврядування проводить 

моніторинг реалізації стратегії спільно з представниками громадськості. 

 

Стратегічний план економічного розвитку міста Рівного був затверджений у 2006 році. 

Наразі триває розробка нової Стратегії міста, до процесу якої активно долучаються фахівці та 

громадськість.  

 

Діючий Стратегічний план 

складається з описової частини та 

Додатку А - проектних листків, в 

яких чітко визначені кроки на 

реалізацію поставлених завдань, 

відповідальні та строки виконання 

таких завдань.  

 
 

Скрін-витяг із Стратегічного плану 

розвитку міста Рівне, 2006. Додаток А, 

с.31 

Стратегічний план економічного розвитку передбачає чітку систему моніторингу:  

 
Витяг зі Стратегічного плану економічного розвитку міста Рівного, 2006 р., ч.1, с.24 

Разом з тим, у 2015 році Рішенням Рівненської міської ради від 26 лютого 2015 року 

№4904затверджено Програму соціально-економічного розвитку міста Рівного на 2015-2019 

роки, зі змінами та доповненнями. Ця Програма, по суті, є оперативним планом дій на 

виконання Стратегії міста. Її мета сформульована досить абстрактно: зміцнення соціально-

економічного потенціалу та підвищення інвестиційної привабливості міста, нарощування 

обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції, створення умов для розвитку малого і 

https://economy.rv.ua/strategy/economic_development_strategy/
http://radiotrek.rv.ua/news/strategiya_rozvytku_rivnogo_zibralosya_led_ne_piv_mista_22_foto_218172.html
http://my.rv.ua/hotnews/strategiya-rozvitku-rivnogo-naykrashhi-ideyi-ta-yih-realizatsiya/
http://my.rv.ua/hotnews/strategiya-rozvitku-rivnogo-naykrashhi-ideyi-ta-yih-realizatsiya/
https://economy.rv.ua/tmp/Strategic_plan_part_1.doc
https://economy.rv.ua/development_programs/development_programs2222/
https://economy.rv.ua/development_programs/development_programs2222/
http://economy.rv.ua/development_programs/development_programs2222/
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середнього підприємництва, покращення комунальної інфраструктури, поліпшення 

екологічного стану довкілля, зниження рівня питомого енергоспоживання в місті, підвищення 

рівня та якості життя населення. 

Програма комплексно охоплює різні галузі розвитку міста, визначено пріоритетні 

завдання, критерії їх досягнення, очікувані результати. Пункт 4 Програми, передбачає перелік 

заходів щодо розвитку міста Рівного на 2015 – 2020 роки, щодо виконання яких визначено 

установи або суб`єкти підприємницької діяльності, які відповідальні за досягнення цілей, 

визначено джерела фінансування, терміни виконання узагальнено 2015 – 2019 роками. 

Визначено коло суб’єктів, що контролюють хід виконання Програми. Щодо моніторингу 

результатів виконання, то управління економіки міста зобов’язано надавати узагальнену 

інформацію про хід виконання Програми постійній комісії з питань економічного розвитку, 

промисловості, інвестицій та підтримки підприємництва один раз на півріччя: за підсумками 

І півріччя – до 10 серпня, за підсумками звітного року – до 10 лютого. Для цілей Програми у 

бюджеті регулярно виділяються кошти, коригуються плани дій.  

 
Скрін-витяг п. 4 Плану соціально-економічного розвитку міста Рівне 

Разом з тим, моніторам не вдалося знайти жодного підтвердження залучення 

громадськості до моніторингу виконання цієї Програми, оскільки така інформація відсутня як 

у відритих джерелах (веб-сайті міської ради, онлайн та друкованих місцевих ЗМІ), не 

підтвердили цього також і працівники Управління економіки міста. Монітори відзначають 

позитивну практику залучення громадськості до формування нової Стратегії міста, однак на 

етапі реалізації діючих програм, особливо тих, які комплексно стосуються основних сфер 

життя мешканців – це також необхідно робити, створивши або застосовуючи існуючі зручні 

механізми з’ясування суспільної думки. Підстав зарахувати бал за цим показником, на жаль, 

немає. 

Рекомендація: 

запровадити постійно діючий механізм залучення громадськості до моніторингу 

виконання Стратегії міста, Програми соціально-економічного розвитку. 

Бал не зараховано 

 

9.2. Чи забезпечується вільний доступ населення до засідань колегіальних органів ОМС 

та можливість здійснювати їх відеофіксацію? 
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Бал зараховується якщо за результатами проведення експерименту монітор отримав 

доступ до засідання колегіального органу ради, відповідно до Регламенту засідання виступив,  

вільно здійснював відеофіксацію засідання, за результатами виступу отримав зворотній 

зв'язок від головуючого, наприклад: попередня підтримка вирішення питання, пропозиція 

щодо дати зустрічі спільно із зацікавленими сторонами, призначення відповідальних, інше 

(визначається за внутрішнім переконанням монітора).  

 

13 липня 2018 року монітор відвідав засідання Виконавчого комітету, проте виступити 

перед органом місцевого самоврядування, що передбачено в межах експерименту «Вільний 

доступ» не вдалося через брак часу на зустрічі. 

 
Фото із засідання виконавчого комітету Рівненської міської ради 

Разом з тим, експерти беруть до уваги той факт, що засідання кожної сесії та інших 

колегіальних органів ради транслюється в прямому ефірі, зокрема на місцевому телеканалі 

Рівне 1. Аналіз кількох записів сесії свідчить про те, що, згідно Регламенту Рівненської міської 

ради, бажаючі мають право взяти участь у роботі колегіальних органів, виступити зі своїми 

пропозиціями чи скаргами і отримати зворотній зв’язок від представників адміністрації у 

формі коментування.  

Отриманої інформації достатньо для зарахування балу за цим показником.  

Зараховано 1 бал 

9.3. Чи залучає ОМС  громадськість (громадські об‘єднання) до формування місцевої 

політики? 

Бал зараховується при наданні доказів залучення ОМС представників громадськості 

(громадських об’єднань чи інших організацій) до формування місцевої політики не менше як в 

три способи (за останній календарний рік перед моніторингом).  

Наприклад: включалися до складу конкурсних комісій з призначення керівників 

комунальних підприємств, установ, організацій, закладів; брали участь в підготовці та 

реалізації грантових проектів;  долучалися до організації та проведення масових заходів на 

території громади; працюють в дорадчих органах ОМС; обговорювали важливі для громади 

проекти рішень: на засіданнях постійних комісій ради, пленарних засіданнях, виконкому, через 

різні форми консультацій з громадськістю запропоновані ОМС, інше (визначається за 

внутрішнім переконанням монітора). Обов’язковою умовою є участь представників більше 

ніж однієї організації громадянського суспільства.  

 

http://www.rivne1.tv/Info/?id=75384
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1. Відповідно до Рішення Рівненської міської ради №1713 від 22 вересня 2016 року 

створено Координаційний комітет громадського бюджету Рівного до складу якого входять 

представники семи громадських організацій. З урахуванням того, що громадський бюджет діє 

до 2020 року монітори вирішили врахувати цей факт, як доказ залучення громадських 

організацій до складу координаційного комітету Рівненської міської ради.  

2. 2 липня 2018 року відбулися вибори до установи «Рівненський стерилізаційний центр 

для тварин». Кандидата на посаду відбирали: мер міста, активісти та зоозахисники. На посаду 

очільника Рівненського стерилізаційного центру подавалися двоє кандидатів, шляхом 

голосування вибрали одну кандидатуру на зайняття посади.  

3. 31 липня 2018 року відбулося спільне відкрите засідання постійних депутатських 

комісій з питань міського господарства та з питань бюджету, фінансів та управління 

комунальною власністю Рівненської міської ради щодо проекту рішення “Про впровадження 

якісного підходу до озеленення Рівного у 2018 році" у форматі публічної консультації з 

заінтересованими сторонами. Участь в засіданні взяли представники ініціативи “Сад історій у 

Рівному”, а також інші фахівці,  

Таким чином, підтверджено 3 з трьох необхідних форм залучення громадськості  

Зараховано 1 бал 

9.4. Наскільки широко ОМС передбачає практикування демократії участі у 

вирішенні справ місцевого значення? 

Бал зараховується при наявності Статуту територіальної громади, в якому 

передбачено не менше трьох форм демократії. 

 

Рішенням Рівненської міської ради №549 від 2 листопада 2001 року “Про Статут 

територіальної громади міста Рівного” (зі змінами), затверджено Статут територіальної 

громади міста Рівного, ст.ст. 15-23 якого передбачені: громадські слухання, громадські 

експертизи, громадське обговорення та інші форми прямої демократії, що є достатнім для 

зарахування балу.  

 

 

 

 

 

 
Витяг зі Статуту територіальної 

громади міста Рівного, 

Зараховано 1 бал 

9.5. Чи систематично проводяться ОМС відкриті, загальні зустрічі з населенням? 

Бал зараховується при наданні доказів проведення не менше чотирьох відкритих, 

загальних зустрічей з населенням за останній календарний рік перед моніторингом. 

 

На офіційному сайті міської ради є розділ «Громадські обговорення», однак інформація 

в ньому регулярно оновлюється лише у підрозділі “Проекти регуляторних актіів”.   

file:///C:/Users/Admin/Desktop/МІПЛ/Моніторинг%20Рівне/Downloads/rish_15347%20(1).doc
http://radiotrek.rv.ua/news/yak_u_rivnomu_obyraly_kerivnyka_u_tsentr_sterylizatsii_tvaryn_227764.html
http://radiotrek.rv.ua/news/yak_u_rivnomu_obyraly_kerivnyka_u_tsentr_sterylizatsii_tvaryn_227764.html
http://dity.my.rv.ua/hotnews/priznacheno-novogo-ochilnika-sterilizatsiynogo-tsentru-rivnogo/
https://www.facebook.com/TreesWithStories/posts/688596974819743
http://treestory.in.ua/
http://treestory.in.ua/
http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/statut.doc
http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/statut.doc
http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/statut.doc
http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/statut.doc
http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/gromad_obg.aspx
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Скріни із розділу “Громадські обговорення” Рівненської міської ради, станом на 01.08.2018 

Однак в новинному розділі сайту та інших ЗМІ можна знайти додаткову інформацію 

про проведення систематичних зустрічей з громадськістю: 

1. Громадські слухання щодо підвищення тарифів на тепло та воду, 14 листопада 2017 

року, в якому взяли участь;  

2. Обговорення нової Стратегії міста Рівного, 11 січня 2018 року; 

3. Круглий стіл “Конструктивний діалог влади й громади щодо просторового 

перетворення міста”, 24 січня 2018 року; 

4. Анонс на сайті Рівненської міської ради про публічне обговорення шляхів 

відновлення парку на Грабнику, 29.01.2018 р.;  

Підтверджено 4 з чотирьох необхідних для зарахування балу фактів зустрічей місцевої 

влади з громадськістю. 

Зараховано 1 бал 

9.6. Чи враховує ОМС пропозиції громадськості в своїх рішеннях? 

http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/gromad_obg.aspx
http://radiotrek.rv.ua/news/u_rivnomu_provedut_gromadski_sluhannya_shchodo_pidvyshchennya_taryfiv_na_teplo_y_garyachu_vodu_220353.html
http://my.rv.ua/hotnews/strategiya-rozvitku-rivnogo-naykrashhi-ideyi-ta-yih-realizatsiya/
http://vse.rv.ua/article/gromadskist-ta-vlada-obgovoruvali-ak-ne-peretvoriti-rivne-na-sanhaj.html
http://vse.rv.ua/article/gromadskist-ta-vlada-obgovoruvali-ak-ne-peretvoriti-rivne-na-sanhaj.html
http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/Units/viewcontent.aspx?upr=15&fdid=25957
http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/Units/viewcontent.aspx?upr=15&fdid=25957


Місцевий індекс прав людини в Рівненській області: м. Рівне. УГСПЛ. 2018 

112 

 

Бал зараховується при наданні доказів не менш як двох пропозицій громадськості у 

прийнятих ОМС рішеннях за останній календарний рік перед моніторингом. 

 

В Рівному діє об’єднання активних організацій міста під назвою “Рада реформ 

Рівного”. Об’єднання активно включається до формування місцевої політики шляхом 

обговорень, спільних з владою зустрічей, надсилання звернень тощо. Напередодні фіналізації 

цього звіту на сторінці РРР з’явилося повідомлення, яке підтверджує, що на крайній своїй сесії 

Рівненська міська рада врахувала обидва побажання громадськості: 1) щодо доопрацювання 

проекту рішення щодо Положення про конкурс на посаду директора комунальних закладів 

середньої освіти Рівнеради; 2) перенесення розгляду проекту рішення “Пр впровадження 

якісного підходу о озеленення Рівного у 2018 році.” 

 

 

Скріни зі сторінки у Facebook «Ради реформ Рівного» 

Зараховано 1 бал 

9.7. Чи забезпечив ОМС умови для подання електронної петиції? 

Бал зараховується, якщо ОМС виконав усі наступні умови: 

 

1) на офіційному веб-сайті розмістив рубрику подання електронних петицій – на сайті 

Острозької міської ради розміщено в колонці з лівого боку рубрику “Петиції online”. - на 

головній сторінці сайту Рівненської міської ради з правого боку розміщено рубрику 

“Електронні петиції”. Компонент зараховано. 

 
Скрін з сайту Рівненської міської ради 

 
Скрін з сайту електронних петицій 

https://www.facebook.com/RRRivne/
http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/index.aspx
http://www.city-adm.rv.ua/Petitions/
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Скрін Положення про порядок подання та розгляду 

електронних петицій 

 

2) Оприлюднив порядок розгляду 

електронних петицій – на сайті Рівненської 

міської ради розміщено інформацію про 

Положення про порядок подання та 

розгляду електронних петицій. Компонент 

зараховано.    

 

3) ця система діє на засадах безоплатності, недопущення зловживання правом (напр. 

підписання електронної петиції без ідентифікації громадянина, голосування кілька разів 

тощо). 

 
Скрін екрану, який з`являється при натисканні 

«підписати петицію» 

 
Скрін екрану, який з`являється при натисканні 

«Створити електронну петицію» 

За подання петиції плата не стягується, 

однак подати або підписати петицію може 

тільки авторизований користувач, що 

попереджує зловживання правом. 

Компонент зараховується.  

Монітор підтвердив усі необхідні показники.  

Зараховано 1 бал 

9.8. Чи залучає ОМС населення до процесу управління місцевим бюджетом та чи 

інформує про його виконання? 

Бал зараховується при наданні доказів 

1) Збирання ОМС пропозицій населення щодо напрямів фінансування або щодо 

проведення відбору ініціатив громадськості для їх фінансування з місцевого бюджету. – З 2016 

року в Рівному діє програма “Громадський бюджет”, на яку у 2017 році подано 86 проектів, з 

них переможцями стали 24 проекти загальною сумою 8 933 518 грн. На громадський бюджет 

може пропонувати свої ідеї будь-який мешканець Рівного і, у випадку успішного 

проходження, отримати фінансування або співфінансування для втілення свого проекту;  

2) Періодично, але не рідше два рази на рік, інформування громади будь-яким 

доступним способом про виконання місцевого бюджету – га сайті Рівненської міської ради 

http://www.city-adm.rv.ua/Petitions/home
http://www.city-adm.rv.ua/Petitions/home
https://rivne.pb.org.ua/
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публікується оперативна інформація про виконання бюджету міста. Звітування відбувається 

щоквартально 

 

 
Скрін зі сторінки про виконання бюджету офіційного веб-сайту Рівненської міської ради 

Зараховано 1 бал 

9.9. Чи забезпечив ОМС доступність адміністративних послуг для населення? 

Бал зараховується, якщо монітор підтвердив наявність не менше шести критеріїв 

доступності надання адміністративних послуг:  

1) оприлюднення інформації (порядок 

надання адміністративних послуг, час 

роботи, опис способу проїзду) – така 

інформація є оприлюднена на сайті 

Рівненського регіонального центру 

надання адміністративних послуг. 

Компонент зараховано. 

 
Скрін з веб-сайту ЦНАП 

2) зручне територіальне розташування 

органу надання адміністративних послуг – 

від зупинки міського транспорту до 

Центру надання адміністративних послуг 

йти приблизно 7 хвилин та знаходиться в 

десяти хвилинах від центру міста. 

Компонент зараховано.  

 
Скрін з сайту Карти Google 

http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/budget/budget_zvit.aspx
http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/budget/budget_zvit.aspx
https://www.cnaprv.gov.ua/services/
https://www.cnaprv.gov.ua/services/
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3) під`їзні шляхи та місця безкоштовного 

паркування – перед Центром надання 

адміністративних послуг розміщенні 

місця для паркування машин звичайних 

громадян, машин людей з інвалідністю та 

велопарковка. Компонент зараховано. 

 
Фото Рівненського регіонального Центру надання 

адміністративних послуг з Інтернет-видання “Радio 

Трек” 

 
Фото парковки для людей з інвалідністю перед 

будівлею ЦНАП 

 
Фото велопарковки біля будівлі ЦНАП 

4) вивіска – знаходиться безпосередньо 

над входом до будівлі та зображена у 

вигляді великих букв. Компонент 

зараховано. 

 
Фото входу до Рівненського регіонального ЦНАП (із 

інформаційного сайту ЧаРівне) 

5) безперешкодний доступ до приміщення 

(пандус, ліфт, кнопка виклику тощо) - 

праворуч від входу до будівлі знаходиться 

пандус, кут нахилу якого складає 

приблизно 35-40 градусів. Компонент 

зараховано. 

 
Фото пандусу біля Рівненського ЦНАП 
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6) можливість оплатити адміністративний 

збір в органі або поруч – насамперед 

Рівненський регіональний центр надання 

адміністративних послуг забезпечено 

терміналами ТзОВ «ПриватБанк» та ПАТ 

«Ощадбанк». Компонент зараховано. 

 
Фото терміналу ТзОВ «ПриватБанк» в ЦНАП в м. 

Рівне 

 
Фото терміналу ПАТ «Ощадбанк» в ЦНАП в м. Рівне 

7) зручний графік роботи (не менше 40 

годин на тиждень, без перерви на обід та 

не менше одного дня на тиждень) – 

монітор перевірив інформацію на 

офіційному веб-сайті та безпосередньо 

біля центру надання адміністративних 

послуг, що в підсумку склало наступне: 

понеділок, середа та четвер з 9:00- до 

18:00, вівторок з 9:00 – до 20:00, в 

п`ятницю та в суботу з 9:00 – до 16:00, 

без обідньої перерви, що становить 52 

години за тиждень. Компонент 

зараховано. 

 
Фото графіку роботи Рівненського ЦНАП 

8) можливість отримання послуги через 

Інтернет – така інформація є розміщена 

на веб-сайті органу надання 

адміністративних послуг та 

передбачається отримання 16 он-лайн 

послуг. Компонент зараховано. 

 
Скрін з веб-сайту Рівненського регіонального ЦНАП 
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9) можливість виїзду адміністратора за 

місцем проживання у раз отримання 

послуги мало мобільною особою – під час 

проведення моніторингу Рівненського 

регіонального центру надання 

адміністративних послуг адміністратор 

зміг доступно пояснити процедуру даного 

процесу та запевнив, що адміністратори в 

такому разі користуються службовим 

автомобілем. Впродовж експерименту 

монітор підтвердив наявність такого виду 

транспорту на балансі ЦНАП шляхом 

отримання відповіді на запит про доступ 

до публічної інформації. Компонент 

зараховано. 

 
Фото Запиту про доступ до публічної інформації 

 
Фото відповіді на Запит про доступ до публічної 

інформації 

 
Фото договору про закупівлю товару 

Монітори з великою приємністю відзначають, що Рівненський регіональний ЦНАП 

відповідає максимальні кількості критеріїв.  

Зараховано 1 бал 

9.10. Чи забезпечив ОМС якісне надання адміністративних послуг населенню? 

Для підтвердження цього показника монітором проводився другий етап 

експерименту, спрямований на виявлення якості надання адміністративних послуг. Монітор 

звернувся до міської ради із проханням роз’яснити порядок проведення будівельних робіт. При 

цьому бал зараховується за умови підтвердження не менше семи з десяти критеріїв якості 

надання адміністративних послуг: 
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1) Передбачена можливість 

попередньої реєстрації – попередньо 

зареєструватися для отримання 

послуги в Рівненському 

регіональному центрі надання 

адміністративних послуг можливо. 

Однак зараз - тільки особисто. 

Компонент зараховано. 
 

 Фото зі сторінки попередньої реєстрації веб-сайту 

Рівненського ЦНАПу 

2) Впроваджено електронну чергу – 

електронна черга є впроваджена в 

ЦНАП Компонент зараховано. 

 
Фото чеку з номером в електронній черзі. 

 
Фото терміналу задля реєстрації в електронній черзі 

 
Фото екранів телевізорів, де вказується порядок черги 

відповідно до номеру в чеку 

3) На інформаційних стендах 

(інфобоксах) розміщенні зразки 

документів та інформація в обсязі, 

достатньому для отримання 

адміністративної послуги без 

сторонньої допомоги – на стендах 

такої інформації не розміщено. 

Компонент не зараховано. 

 

https://www.cnaprv.gov.ua/news/2017/sprobi_zlovzhivan_ta_spekulyacii_poslugoyu_poperednoi_reestracii_cherez_oficijnij_sajt
https://www.cnaprv.gov.ua/news/2017/sprobi_zlovzhivan_ta_spekulyacii_poslugoyu_poperednoi_reestracii_cherez_oficijnij_sajt
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4) Безкоштовно надані бланки заяв та 

інших документів, необхідних для 

звернення за адміністративною 

послугою(або можливо отримати 

бланки з веб-сайту адміністративного 

органу) – монітор перед 

відвідуванням ЦНАП перевірив 

офіційний веб-сайт даної установи та 

встановив, що безкоштовні бланки 

розміщено на сайті Рівненського 

регіонального центру надання 

адміністративних послуг. Під час 

проведення моніторингу, впродовж 

здійснення консультації 

адміністратор надав монітору 

безкоштовно бланк  задля заповнення 

та отримання адміністративної 

послуги. Компонент зараховано. 

 
Фото бланку наданого монітору адміністратором 

Рівненського ЦНАП 

5) Час очікування 

прийому/консультації зайняв не 

більше 1 години – очікування в черзі 

на отримання консультації склало 

близько 20 хвилин. Компонент 

зараховано. 

 

6) Персонал продемонстрував 

готовність допомогти отримувачеві 

послуги в оформленні документів - 

даний критерій був виконаний, як 

зазначено в п.4. Компонент 

зараховано 

 

7) Персонал дотримувався принципу 

рівності – під час проведення 

експерименту, монітор не відчув 

прояву будь-якого виду 

дискримінації.  

Компонент зараховано. 

 

8) Персонал спілкувався ввічливо, з 

повагою та розумінням – 

адмінстратори спілкувалися 

ввічливо, з повагою та розумінням. 

Компонент зараховано. 

 

9) В зручному місці розміщена 

скринька для висловлення зауважень 

і пропозицій щодо якості надання 

адміністративних послуг – в 

Рівненському регіональному Центру 

надання адміністративних послуг 

відразу представлено кілька видів 

залишення відгуків про діяльність 

органу. Компонент зараховано. 

 

 
Фото з Рівненського ЦНАП 

file:///C:/Users/Admin/Desktop/МІПЛ/Моніторинг%20Рівне/Downloads/declaration_pro_gotovnist_1_1.docx
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Фото з Рівненського ЦНАП 

 
Фото книги скарг та пропозицій в Рівненському ЦНАП 

 
Фото скриньки залишення відгуків в Рівненському ЦНАП 

Монітор підтвердив 8 компонентів з 9 при необхідних семи. 

Рекомендація:  

розмістити на інформаційних стендах, а також на сайті, бланки заяв та інших 

документів, необхідних для отримання адміністративних послуг. 

Зараховано 1 бал 

9.11. Чи створив ОМС комфортні умови перебування в органі надання 

адміністративних послуг для різних вікових груп населення та людей з особливими 

потребами? 

В даному випадку бал зараховується, якщо монітор підтвердив створення не менше 

чотирьох умов для комфортного перебування отримувачів адміністративних послуг: 1) 

передбачено “дитячий куточок”; 2) температура в приміщенні є комфортною; 3) 

облаштовано та надається відкритий доступ відвідувачам до туалетної кімнати з 

урахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями; 4) зона очікування 

простора та наявна достатня кількість стільців для тих, хто очікує отримання послуги 

Під час проведення моніторингу, монітор зафіксував три з 4 необхідних компонентів: 

 Наявність «дитячого кутка»  
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 Комфортна температура забезпечувалась кондиціонуванням повітря; 

 Зона очікування є просторою, місця достатньо для тих, хто очікує послуги  

 
Фото «дитячого кутка» в ЦНАП 

 
Фото з офіційного веб-сайту ЦНАП 

 

Рекомендація: 

створити умови для відвідування туалетної кімнати з урахуванням просторових 

потреб маломобільних осіб з обмеженими фізичними можливостями, зокрема встановлення 

пандусів, поручнів та інших  для таких людей. 

Бал не зараховано 

9.12. Чи коригується кількісний склад підрозділів ОМС залежно від потреб 

отримувачів послуг? 

Бал зараховується при наданні доказів коригування ОМС штатної структури своїх 

підрозділів відповідно до завантаженості підрозділів та потреб громадян, тобто вжиття 

заходів для прискорення отримання послуг (принаймні раз за останні два роки перед 

моніторингом вносилися зміни до рішень ОМС про штатний розпис власних виконавчих 

органів, комунальних підприємств, на підставі обґрунтувань у пояснювальних  записках, 

тезах, доповідях, протоколах тощо). 

Останні зміни до складу підрозділів ОМС були здійснені  відповідно до Рішення 

Рівненської міської ради №4200 від 19 квітня 2018 року, підставою для змін була службова 

записка начальника Управління державного архітектурно-будівельного контролю від 

06.09.2017 № 01-22/53. Разом з тим,  під час здійснення дослідження було очевидно, що деякі 

підрозділи органу місцевого самоврядування недоукомплектовані, наприклад – відділ 

екології, у якому головний спеціаліст перебуває у декретній відпустці, і працює лише 

начальниця відділу. В період її відпустки місяць немає нікого, хто міг би реалізовувати функції 

цього підрозділу. 

На думку монітора, це є підставою для незарахування балу.  

Бал не зараховано 

file:///C:/Users/Admin/Desktop/МІПЛ/Моніторинг%20Рівне/Downloads/Рішення%20№4200%20від%2019.04.2018.doc
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Зараховано 

балів

9

75%

Не зараховано 

балів

3

25%

УЧАСТЬ У ВИРІШЕННІ МІСЦЕВИХ СПРАВ



 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 
Рівненський ОМС показав досить непоганий результат за підсумками моніторингу, 

попри це, експерти відмічають, що комунікація з представниками ради була досить складною. 

Працівники окремих підрозділів виконкому ради у досить категоричній формі відмовлялися 

будь-що повідомляти моніторам без попереднього погодження з керівником, натомість, 

наприклад, керівника Управління праці та соціального захисту населення не вдавалося застати 

на робочому місці 3 рази. Траплялися випадки, коли на надіслані запити монітори отримували 

неповну інформацію або коли їхні звернення перенаправлялися на органи виконавчої влади 

чи поліції, хоча запитувана інформація мала б знаходитися і в ОМС також. Наприкінці 

моніторингу експертна група більше двох тижнів очікувала погодження дати презентації 

попередніх результатів моніторингу, однак – так і не змогла отримати відповіді.  

Безперечно, окремим співробітниками та підрозділам монітори висловлюють вдячність 

за їхню готовність співпрацювати та сприяти кращому процесу дослідження.  

20 серпня 2018 року у приміщенні інформаційного громадського простору “Infohub” 

експерти презентували попередні результати моніторингу. На зустрічі були присутні 

працівники міськради, працівники правоохоронних органів та ін., а самі напрацювання 

дослідження презентували експерти Української Гельсінської спілки з прав людини.  

 
Ключові позитивні враження від моніторингу в місті Рівне 

 
1. В місті успішно запроваджені та діють кілька ефективних інструментів співпраці 

мешканців, місцевої влади та поліції (community policing ), зокрема: 

 “Сусідська варта”, коли мешканці оперативно інформують поліцію про підозрілих 

осіб або події, натомість патрульні співпрацюють із місцевими ОСББ, проводять 

профілактичні та роз’яснювальні зустрічі з мешканцями будинків, дітьми;  

 Чаювання з патрульною поліцією, хоча монітори знайшли інформацію лише про 

разовий такий захід;  

 підтримувана з боку міської ради та поліції діяльність громадських формувань 

правопорядку “Сокіл” та Рівненський загін сприяння органам поліції “СОМ”. 

2. Позитивним є те, що місцева влада починає активніше вести діалог із діалог із 

громадськістю – наприклад, щодо впровадження програми із озеленення міста; також 

активність та небайдужість виявляють місцеві депутати;  

3. Вже третій рік поспіль в Рівному дієво працює механізм Громадського бюджету, 

який дає можливість кожному активному мешканцю чи мешканці спробувати реалізувати 

свою ідею.  

 Так, в рамках Громадського бюджету профінансовано створення тренажерної зали 

для дітей та молоді з інвалідністю, також облаштовано літню естраду в міському парку 

відпочинку, діє служба таксі для людей з інвалідністю “Інватаксі”, що свідчить також і про 

зусилля у сфері дотримання прав людей, які мають інвалідність. Разом з тим, у сфер 

універсального дизайну ще існує чимало інфраструктурних проблем, які потребують 

вирішення, наприклад – доступність у закладах освіти; 

4. Рівненський регіональний центр з надання адміністративних послуг є, фактично, 

зразковим. Серед кількох десятків критерії Центр не відповідає лише двом: відсутність бланків 

документів на стендах та непристосованість вбиральні для потреб маломобільних людей. 

Однак – у всьому іншому Рівненський ЦНАП відповідає максимальним вимогам якості та 

доступності надання адміністративних послуг;  

5. Монітори відзначають, що місто виділяє значні кошти та веде активну діяльність у 

сфері охорони здоров’я:  

 міське Управління охорони здоров’я створило зручний електронний портал для 

оперативного інформування населення щодо різних питань медичної сфери (профілактики 

захворювань, щеплень, реєстру лікарів тощо); 

https://www.facebook.com/rivnepolice/posts/1187622111372379
https://rivne.dityvmisti.ua/platforma-vza-modij-prostir/chayuvannya-z-patrulnoyu-politsi-yu/
http://sokil.rv.ua/ua/police/
http://ogo.ua/dovidka/government/som
https://rivne.pb.org.ua/news/show/vidkrito-trenazhernij-zal-dlja-ditej-ta-molodi-z-invalidnistju
https://rivne.pb.org.ua/news/show/vidkrito-trenazhernij-zal-dlja-ditej-ta-molodi-z-invalidnistju
http://charivne.info/rivne-news/33666-zelenka-u-rivnomu-vzhe-insha-litnya-stsena-u-parku-zminyuyetsya-foto
http://charivne.info/rivne-news/33666-zelenka-u-rivnomu-vzhe-insha-litnya-stsena-u-parku-zminyuyetsya-foto
http://7d.rv.ua/news/2018-03-22/invataksi-ce-mozhlyvist-dlya-vizochnykiv-rozimknuty-zamknutyy-prostir
https://www.cnaprv.gov.ua/
http://medrivne.com.ua/ua/6-pacientam
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 з міського бюджету виділяться кошти на придбання медичного обладнання, 

проведення поточного та капітального ремонтів приміщень медичних закладів, інженерних та 

мереж комунікації; 

 також, у співпраці із місцевою благодійною організацією “Мережа 100 відсотків 

життя Рівне” Управління охорони здоров’я проводить регулярні роз’яснювальні зустрічі з 

населенням, наради з лікарями та іншими мед працівниками.  

6. У Рівному розвинене різноманітне культурне життя та створені умови для 

культурного й творчого розвитку, діє мережа закладів культури.  

 Так, в рамках Громадського бюджету облаштовано Ретромайданчик із зоною 

відпочинку для пенсіонерів”, що є свідчення того, що місцева влада із допомогою 

громадськості, спрямовує зусилля на покращення умов життя різних вікових категорій 

мешканців;  

 Про те, що місто стрімко розвивається в різних напрямках, свідчить також відкриття 

в липні 2018 року інформаційно-туристичного центру Рівного; 

7. Рівненська міська рада досить активно здійснює діяльність у сфері права на працю 

та умов її реалізації, розвитку малого та середнього бізнесу; спільно із міським центром 

зайнятості комплексно та корисно для громади, використовує механізм громадських робіт;   

8. Місто вживає певних зусиль для підтримки малого та середнього підприємництва, 

впровадило розумну систему оподаткування, встановивши за трьома видами податків ставки 

нижче, ніж максимально можливі згідно Податкового кодексу України. 

 

Головні позиції, що потребують доопрацювання. 

 

1. Міська влада не володіє комплексною інформацією щодо запровадження та 

реалізації заходів безпеки та співпраці із місцевою поліцією зокрема.  

 У сфері безпеки жителів міста місцева влада докладає певних зусиль (н-ад, навчання 

та інформування населення щодо дій під час надзвичайних ситуацій, запровадження сучасних 

технічно-інформаційних систем реагування на тривожні події в місті). Разом з тим, як показав 

моніторинг, міська рада не володіє інформацією про реалізацію заходів у сфері безпеки, які 

виконуються у співпраці із місцевою поліцією та іншими органами правопорядку.  

2. Дискримінаційна практика у сфері земельних відносин та дотримання прав 

учасників антитерористичної операції на свободу пересування та місця реєстрації 

 В червні 2015 року Рівненська міська рада прийняла рішення, яким обмежила право 

першочергового отримання земельної ділянки умовою обов’язкової реєстрації заявника в місті 

на момент першого направлення до участі в АТО. Така норма суперечить вимогам Конституції 

України, міжнародним актам, які закріплюють фундаментальні права людини та нормам 

Земельного кодексу.  

3. Відсутність розумного пристосування (універсального дизайну) для людей з 

інвалідністю у навчальних закладах міста. Місцевій владі слід докладати активніших зусиль 

для врегулювання питань доступності освітніх закладів для маломобільних категорій 

населення.  

4. Існування екологічних проблем, які не вирішуються через брак зусиль та 

комплексного підходу з боку влади;  

5. В Рівному існує системна прогалина у забезпеченні пожежної безпеки в дошкільних 

та середніх загальноосвітніх навчальних закладах Рівного. 

 Як показав моніторинг, це системна прогалина, яка пов’язана із недостатністю 

фінансування для проведення відповідного оновлення протипожежних систем у навальних 

закладах. Водночас, питання безпеки дітей під час навчання є надзвичайно важливим, а тому 

місцевій владі необхідно приділити його вирішенню першочергову увагу, в тому числі й 

шляхом пошуку альтернативних джерел фінансування.  

https://rivne.pb.org.ua/news/show/v-parku-im.t.g.shevchenka-oblashtuvali-retromajdanchik
https://rivne.pb.org.ua/news/show/v-parku-im.t.g.shevchenka-oblashtuvali-retromajdanchik
https://www.facebook.com/ticrv/
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6. У місцевих медичних та навчальних закладах продовжує існувати практика збору 

“благодійних” внесків, а тому місцева влада повинна посилити контроль у даному аспекті, 

запроваджувати дієві кампанії на протидію таким практикам;  

7. Необхідно розширити мережу дошкільних навчальних закладів та оптимізувати 

кількість учнів у середніх навчальних закладах.  

8. Доцільно більш активно залучати громадськість до моніторингу виконання місцевих 

програм;  

9. Налагодити та модернізувати роботу інформаційних ресурсів, зокрема – веб-сайту 

Рівненської міської ради; стежити за регулярним оновленням інформації; дотриманням вимог 

законодавства про доступ до публічної інформації.  
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