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Місцевий індекс прав людини у м. Острозі Рівненської обл.: Звіт моніторингу / 

О.Романова, А.Преподобний, А.Іщик, І.Мельникович / ред. М.Цип’ящук, проф. А.Галай. – 

Рівне: Українська Гельсінська спілка з прав людини, 2018.– 114 c.  

 

Період проведення: 15.05 – 10.08.2018 року 

 

Управлінська команда проекту: проф. Олег Мартиненко, проф. Андрій Галай, 

доц. Богдан Мойса. 

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 місті Острозі Рівненської області 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 ОСТРОГ 

 

 
 

Статус – місто обласного значення, центр Острозького району Рівненської області,  

розташоване за 3,2 км від Хмельницької атомної електростанції. 

Населення – 15,6 тис. жителів (станом на 01 січня 2018 року) 

Площа – 10,9 км2 

 

Орган місцевого самоврядування:  

Острозька міська рада:  

Адреса: вул. Героїв Майдану, 4, м.Острог, Рівненська обл., 35800 Україна 

Сайт: https://www.ostroh.rv.ua/  

Телефон для довідок: (03654) 2 22 60  

E-mail: ostrog_amu@ukr.net 

Міський голова: Шикер Олександр Федорович 

 

Економіка та промисловість:  

Діюче промислове підприємство – 1 (ТОВ “Острозький завод мінеральної води”) 

Кількість діючих малих підприємств – 124, діючих 66 

Кількість фізичних осіб-підприємців – 600 

Об’єкти торгівлі – 220 

Заклади ресторанного господарства – 29 

Сфера побутового обслуговування міста – 28 об’єктів 

 

Освітня система включає:  

3 заклади загальної середньої освіти 

2 заклади дошкільної освіти  

2 заклади позашкільної освіти  –  дитячо-юнацька спортивна школа та школа мистецтв 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://www.ostroh.rv.ua/
mailto:ostrog_amu@ukr.net
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ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ МОНІТОРИНГУ ЗА НАПРЯМАМИ 

ПЕРШИЙ 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. 

 

Рішенням Острозької міської ради Рівненської області сьомого скликання №199 від 

29.07.2016 року прийнято Міську комплексну програму профілактики правопорушень та 

боротьби зі злочинністю на 2016-2020 роки, зі змінами внесеними Рішеннями №384 від 

31.03.2017, Рішенням №440 від 30.06.2017 року. 

Метою Програми є забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері 

профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю шляхом розроблення та здійснення 

комплексу заходів, спрямованих на забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, 

свобод і законних інтересів громадян, усунення причин та умов вчинення протиправних діянь 

а також налагодження дієвої співпраці правоохоронних органів з органом місцевого 

самоврядування.  

Програма містить заходи різнопланового спрямування: 

- створення у громадськості нетерпимості до злочинів та формування 

правосвідомості; 

- активізацію участі громадськості в забезпеченні правопорядку в місті; 

- підвищення реагування на факти порушення прав, свобод і законних інтересів 

громадян; 

- запобігання втягненню у злочинну діяльність нових соціальних груп, особливо 

неповнолітніх; 

- протидію корупції, зменшення кримінального тиску на економічні відносини; 

- забезпечення безпеки дорожнього руху; 

- обмеження незаконного обігу зброї та наркотичних засобів. 

На виконання цих завдань розроблено відповідні заходи та визначено їх виконавців. 

Терміни виконання узагальнено лише 2016-2020 роками (рис.1.1.1).  

 

Рис.1.1.1. Скан-витяг прикладу заходів з 

програми. 

Програма містить очікувані результати реалізації, проте не визначає способів оцінки 

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

виглядає декларативними, наприклад: “Проводити оперативно-розшукові та профілактичні 

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

вибухових речовин та вибухових пристроїв”, “Вживати заходів до осіб, які перебувають під 

адміністративним наглядом, та осіб, схильних до скоєння злочинів, засуджених до покарань, 

https://www.ostroh.rv.ua/doc/nd/2016/11/rish_199.docx
https://www.ostroh.rv.ua/doc/nd/2016/11/rish_199.docx
https://www.ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/23/rish_384.docx
https://www.ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/27/rish_440.docx
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не пов’язаних із позбавленням волі, з метою недопущення впливу на криміногенну обстановку 

в місті”, тощо.  

Фінансування заходів Програми передбачає витрати на: 

- встановлення системи відеоспостереження в місті Острог. Рішенням Острозької 

міської ради Рівненської області №439 від 30.06.2017 р. Острозькому відділу поліції 

Головного управління поліції в Рівненській області передано 5 камер відеоспостереження та 

комплексну систему відеоспостереження в безоплатне користування. Відповідно до 

інформації у ЗМІ, всього планується встановити 48 камер. 

- проведення превентивних заходів, спрямованих на підвищення рівня захисту життя 

і здоров’я людей, громадської безпеки, охорони особливо важливих об’єктів та недопущення 

проявів тероризму в м. Острозі а саме: придбання комп’ютерної техніки, оргтехніки для 

співробітника, який обслуговує Острозький район та м. Острог, закупівля будівельних 

матеріалів для проведення поточного ремонту службового приміщення Здолбунівського МРВ 

УСБУ в Рівненській області за адресою: м. Острог, пр. Незалежності, 24А.  

Це бюджетне асигнування спрямоване на поліпшення матеріально-технічної бази 

Здолбунівського МРВ УСБУ і фактично не відповідає поставленому завданню.  

- Проведення заходів з громадської та публічної безпеки, профілактики злочинності – 

без деталізації. 

Розділ V Програми визначає коло суб'єктів відповідальних за координацію та контроль 

за ходом її виконання (Рис.1.1.2.) передбачає обов'язок виконавців Програми інформувати до 

5 січня та 5 липня виконавчий комітет Острозької міської ради про стан виконання заходів, 

визначених Програмою. 

 

 

Рис.1.1.2. Скан-витяг з інформацією про 

контроль за реалізацією програми. 

Враховуючи відсутність способів оцінки ефективності реалізації програми, 

декларативність деяких завдань, та невідповідність певних видів асигнувань поставленим 

завданням, монітором прийнято рішення про не зарахування балу.  

Рекомендація:  

розробити та внести зміни до Програми з визначенням індикаторів оцінки 

ефективності реалізації завдань, наприклад, кількість камер яка має бути встановлена, 

встановити чіткі терміни виконання.  

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 на 2016-2020 роки у 

відкритих джерелах, зокрема на сайті Острозької міської ради. Адміністрацією міської ради 

при особистому спілкуванні також відповідних підтверджень не надано.  

https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/27/rish_439.doc
http://ostrog.rayon.in.ua/news/26908-na-vulitsiah-ostroga-vstanovliat-48-videokamer
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Рекомендація: 

при розробці та впровадженні програми важливо з’ясовувати думку та потреби 

мешканців міста. Для цих цілей слід проводити регулярні опитування, зустрічі з населенням 

та представниками правоохоронних органів; опрацьовувати їх результати; залучати 

громадськість до здійснення заходів з безпеки та реалізації програмних безпекових завдань.  

У зв’язку із компонентом 1.5 цього Розділу, корисними можуть бути ці матеріали.  

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, у даному випадку, зараховується при наданні доказів впровадження (або 

виділеного фінансування, оформленого технічного завдання на виготовлення) трьох 

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 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 працівниками Острозької міської ради та при 

вивченні відкритих джерел, виявлено наступні технічно-інформаційні системи у місті 

Острозі: 

1. Камери відеоспостереження системи “Відеоконтроль Рубіж” - встановлення яких 

передбачено Програмою, про яку йдеться в п.1 розділу “Безпека громади” цього Звіту.  

2. Автоматизовану систему централізованого оповіщення цивільного захисту міста 

Острога “Сигнал ВО”. 

Також в Острозькій міській раді є черговий, який здійснює прийом дзвінків у поза 

робочий час. Інших технічно-інформаційних систем при вивченні відкритих джерел, 

візуальному спостереженні не виявлено та не підтверджено факт їх наявності адміністрацією 

міської ради. 

Оскільки наявні лише 2 системи, бал не зараховано. 

Рекомендація: 

впровадити актуальні для громади технічно-інформаційні системи безпеки. 

Наприклад, створення короткого номера оперативного інформування, встановлення 

тривожних кнопок 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).  

 

Виконкомом Острозької міської ради прийнято рішення від 21.03.2018 №42 “Про план 

першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру у місті Острозі 

на 2018 рік”. Ним, з-поміж іншого, передбачено освітні заходи щодо попередження загибелі 

http://ecpl.com.ua/wp-content/uploads/2017/03/Community-Safety-Office.pdf
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/3/rish_v_42.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/3/rish_v_42.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/3/rish_v_42.doc
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людей на воді, електричного струму, газу, надзвичайних ситуацій, пожеж; попередження 

дитячого травматизму та інші (Рис. 1.4.1.). 

 
Рис. 1.4.1. Скрін-витяг з Рішення виконкому із переліком заходів. 

Відповідно до інформації наданої відділом освіти, на виконання цього рішення, у 

квітні 2018 року у закладах освіти міста проведено Тиждень знань з основ безпеки 

життєдіяльності, День цивільного захисту, Тиждень безпеки дитини. З метою пропагуванням 

правил дорожнього руху дітьми та безпечної поведінки учнів на вулицях і дорогах 

проводиться Тиждень безпеки дорожнього руху. Протягом 2018 року всі керівники закладів 

освіти пройшли навчання з питань пожежної безпеки.  

В Острозькій міські раді на стенді розміщено куточок протипожежної безпеки (Рис. 

1.4.2.). 

 

 

 

 

Рис 1.4.2. Фото частини з куточком протипожежної 

безпеки.  

Враховуючи наявність відповідного рішення виконкому з визначеними строками 

виконання та відповідальними особами, інформацією наданою відділом освіти, – монітором 

прийняте рішення зарахувати бал. 

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). 

 

Деякі заходи взаємодії місцевої влади з поліцією передбачені Програмою 

профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на 2016-2020 роки (детальніше про 

Програму див. п.1 Розділу “Безпека громади” цього Звіту), наприклад: проводити 

пропагандистські заходи щодо популяризації участі громадян у громадських формуваннях з 

охорони публічної безпеки та порядку; Рішенням виконкому “Про план першочергових 

заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру у місті Острозі на 2018 рік” 

https://www.ostroh.rv.ua/doc/nd/2016/11/rish_199.docx
https://www.ostroh.rv.ua/doc/nd/2016/11/rish_199.docx
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/3/rish_v_42.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/3/rish_v_42.doc
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(детальніше про Рішення див. п.4 Розділу “Безпека громади” цього Звіту), наприклад: 

проведення місячників з правил дорожнього руху; конкурсів на знання правил дорожнього 

руху, малюнків, газет; Днів та Тижнів безпеки руху перед закінченням навчального року та 

на його початку у співпраці із поліцією. 

Острозьким навчально-виховним комплексом затверджено та реалізовано план 

спільних дій між адміністрацією Острозького НВК та Острозького МВ УМВС України у 

Рівненській області та здійснювалась просвітницька робота з учнями щодо профілактики 

правопорушень, про що зазначено у Наказі директора НВК №201-о/д від 22.06.2018 р. “Про 

підсумки виховної діяльності за 2017-2018 н.р.”. У роботі з дітьми Острозька поліція 

використовує і креативні методи, наприклад, з хлопчиком який полюбляє тікати з дому 

очільник місцевої поліції провів спільно день та патрулювання.  

Відповідно до інформації наданої в Острозькому відділі поліції спільно з Острозькою 

міською радою створено робочі групи по запобіганню домашньому насильству, перевірці 

закладів торгівлі, опікунські ради, поліція звітує на сесіях міської ради. 

Також, як вже згадувалося, Острозькою міською радою передано в безоплатне 

користування Острозькому відділу поліції систему відеоспостереження у місті Острог.  

Центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Острозької міської ради укладено 

Угоду про партнерство №2 від 01.06.2017 року з Острозьким районним сектором з питань 

пробації Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань 

та пробації Міністерства юстиції, якою, зокрема, передбачено соціальний супровід 

неповнолітніх та молоді, що повернулися з місць позбавлення волі, засуджених до покарань 

не пов'язаних з позбавленням волі, звільнених від відбування покарань з випробуванням. 

Відповідно до інформації в листі спостережної комісії виконавчого комітету 

Острозької міської ради за 2 квартал 2018 року надано 16 соціальних послуг трьом особам, 

що повернулася з місць позбавлення волі, 20 послуг особам, що перебувають на обліку. На 

засідання спостережної комісії запрошуються працівники Острозького районного сектору з 

питань пробації та Острозького відділу поліції. 

Також корисною для вдосконалення практики community policing може бути 

інформація: 1.; 2.   

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. 

 

 Рішенням виконавчого комітету Острозької міської ради Рівненської області № 24 від 

20.02.2018 року “Про план основних заходів цивільного захисту міста Острога на 2018 рік” 

передбачено розроблення (коригування) планів евакуації (приймання та розміщення) 

населення до 20 лютого 2018 року. 

 Про те, що Острозькою міською радою здійснюються дії в цьому напрямку, свідчить і 

звіт начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та 

мобілізаційної роботи. 

 Разом з тим, відповідно до пояснення начальника відділу, безпосередньо сам план 

належить до інформації з обмеженим доступом і тому до ознайомлення не наданий.  

 Водночас, враховуючи той факт, що міською радою прийняті відповідні нормативні 

акти та ведеться активна робота в напрямку розробки та оновлення планів евакуації, прийнято 

рішення зарахувати бал.  

Зараховано 1 бал 

 

http://vse.rv.ua/article/novij-nacalnik-ostrozkoi-policii-ta-hlopcik-vtikac-proveli-razom-den.html
http://ecpl.com.ua/wp-content/uploads/2017/02/com_pol.pdf
http://pravo.org.ua/img/books/files/14586534582015_community_oriented_policing_in_europe.pdf
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/2/rish_v_24.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/41/rish_612.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. 

 

Рішенням Острозької міської ради від 23.12.2016 року № 301 затверджено “Міську 

програму охорони навколишнього природного середовища на 2017-2020 роки”. Також на сайті 

Острозької міськради опублікований Додаток до цієї Програми.  

Мета визначена у Розділі ІІ Програми: Мета Програми - поліпшення екологічного стану 

довкілля та зниження екологічних ризиків шляхом забезпечення охорони, 

раціонального використання і відтворення природних ресурсів в умовах економічного 

розвитку виробничого комплексу та муніципальної інфраструктури. Зокрема:  

1. збереження та відновлення природного стану водних ресурсів; 

2. підвищення якості атмосферного повітря; 

3. захист територій від затоплення і підтоплення; 

4. зменшення кількості відходів та їх негативного впливу на навколишнє природне 

середовище і здоров'я людини; 

5. збереження ландшафтного різноманіття міста; 

6. підвищення рівня екологічної культури, знань та інформованості населення міста.  

Таким чином, мета Програми відповідає її спрямованості, оскільки охоплює основні 

сфери охорони довкілля.  

В паспорті Програми перераховані очікувані результати:  

1) покращення якості поверхневих вод внаслідок реконструкції (ремонту, модернізації, 

будівництво, реконструкція) існуючих очисних споруд, каналізаційних систем; 

2) зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря; 

3) припинення втрат біотичного та ландшафтного різноманіття, формування 

регіональної екомережі; 

4) захоронення промислових і твердих побутових відходів внаслідок запровадження 

новітніх технологій, системи роздільного збору відходів, будівництва, реконструкції об’єктів 

поводження з відходами, посилення контролю за експлуатацією полігонів твердих побутових 

відходів; 

5) створення ефективної системи екологічної освіти та інформування населення з 

питання охорони навколишнього природного середовища. 

Завдання конкретизовані у Додатку до Програми, як і обсяг фінансування за тим або 

іншим заходом. Наприклад, реконструкцію сміттєзвалища для захоронення твердих 

побутових відходів м.Острога в с.Слобідка Острозького району планується провести до 

закінчення 2020 року із залученням 100 000 грн. з місцевого, та коштів з державного і 

обласного бюджетів (Рис. 2.1.1).   

Джерела та обсяг фінансування Програми визначені у розділі IV, і передбачають 

залучення коштів з бюджетів усіх рівнів. Зокрема, Програмою передбачається виконання 

заходів на загальну суму 31783,6111 тисячі гривень, з: державного бюджету – 17136,0 тисячі 

гривень; обласного бюджету – 13203,2311 тисячі гривень; місцевих бюджетів (районний, 

міський, селищний, сільський) – 1444,38 тисячі гривень. При цьому найбільший відсоток 

коштів передбачено для екологічно безпечного поводження з відходами виробництва, 

побутовими відходами - 47,4%; майже стільки ж - 47,24% - для охорони і раціонального 

використання водних ресурсів; 5,3% для охорони і раціонального використання земель та 0,06 

% для охорони і раціонального використання біоресурсів.  

https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2016/19/rish_301.docx
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2016/19/rish_301.docx
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2016/19/dod_301.xlsx
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Координацію виконання заходів Програми покладено на начальника міської інспекції 

з благоустрою департаменту містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою та 

землекористування виконкому Острозької міської ради. Конкретних виконавців відповідно до 

запланованих заходів не визначено – зазначено лише відділи, підприємство або орган, які 

беруть участь у реалізації завдань.  

 

 
Рис. 2.1.1. Скрін-витяг з Додатку до Рішення Острозької міськради від 23.12.2016 р. №301 

Разом з тим, за інформацією, наданою фінансовим управлінням виконкому ради, у 2017 

році для реалізації цієї програми було виділено кошти в сумі 100 044 грн. на придбання 

сміттєвих контейнерів та впорядкування сміттєвого полігону у с. Слобідка Острозького 

району. Коштів за іншими напрямами програми виділено не було. 

Окрім названої, в Острозі діють й інші програми екологічного спрямування, 

затверджені рішеннями міськради, серед яких: Програма регулювання чисельності 

безпритульних тварин у м.Острог на 2016-2020 р., затверджена рішенням міськради від 

25.12.2015 р. №42 – Програма була профінансована (50 000 грн. у 2018 році) і у співпраці із 

зоозахисниками та волонтерами міста та області, впродовж 2017-2018 років було 

простерилізовано більше 100 безпритульних тварин; Програми розвитку та збереження 

зелених насаджень, рішення від 22.12.2017 р. № 565 та ін. З повним переліком програм можна 

ознайомитися у звіті депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, 

благоустрою, екології, торгівлі та побуту.  

Попри окремі позитивні тенденції у реалізації комплексної Програми охорони 

довкілля, через брак фінансування (фактично, фінансується лише один напрям програм), що 

призводить до фрагментарності її виконання, а також нечіткість визначення відповідальних 

осіб, механізмів моніторингу реалізації Програми, вона – на жаль – не може бути оцінена як 

дієва.  

Рекомендації:  

1) Острозькій міській раді слід приділяти більшої уваги питанням екології та 

забезпечення прав людей на безпечне природне середовище і визначити цей напрям серед 

пріоритетних в діяльності органу місцевого самоврядування;  

2) з урахуванням реальної фінансової ситуації в м. Острозі доцільно розглянути 

покроковий підхід в реалізації завдань Програми. Замість того, щоб планувати – умовно – 10 

заходів на рік і виконувати лише 1-2 – можливо визначати завдання на конкретний рік, які 

будуть реалістичними, виходячи з можливостей бюджету(ів).  

3) визначити перелік заходів у сфері охорони довкілля, які не потребують фінансових 

затрат та коло суб’єктів, які можуть виконувати такі заходи – в тому числі й із залученням 

мешканців громади, суб’єктів підприємництва до реалізації соціально-екологічних ініціатив 

тощо;  

https://www.ostroh.rv.ua/doc/nd/2015/rish_42.docx
https://www.ostroh.rv.ua/doc/nd/2015/rish_42.docx
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/37/rish_565.docx
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/37/rish_565.docx
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/41/rish_610.doc
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4) задля більш ефективного впровадження Програми охорони довкілля доцільно 

конкретизувати план заходів щодо її виконання, із визначенням строків в межах конкретного 

року, механізму перегляду та коригування заходів; 

5) визначити виконавців за відповідними заходами та розподіл функцій і обов’язків 

між ними; 

6) особливу увагу слід приділити актуалізації теми про необхідність збереження  

навколишнього природного середовища, більш активно інформувати мешканців громади про 

стан довкілля, способи його збереження, екологічного споживання тощо;  

7) більш активно шукати фінансування заходів Програми з альтернативних джерел 

(спільні проекти, грантування тощо).  

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 двох 

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).  

 

У паспорті Програми відсутня інформація про її попереднє громадське обговорення. За 

результатом аналізу відкритих джерел (новинної рубрики сайту Острозької міської ради, 

сторінки Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, 

благоустрою та землекористування виконкому Острозької міської ради, сторінки міськради у 

мережі Facebook) та спілкування з представниками виконавчого комітету ОМС монітори, на 

жаль, не знайшли підтвердження фактів врахування потреб громади під час розробки місцевої 

програми охорони довкілля.  

Разом з тим, монітори відзначають позитивну практику взаємодії місцевих мешканців, 

громадських активістів та представників Острозької міської ради у вирішенні питання 

стерилізації безпритульних тварин, результатом якого стало затвердження та впровадження 

дієвої програми з даного питання.   

Рекомендації:  

1) Острозька міська рада вже має гарний досвід співпраці з місцевою громадою у 

питаннях стерилізації тварин.  

2) враховуючи те, що діюча Програма із охорони навколишнього природного 

середовища запланована до 2021 року – вона може потребувати певного коригування в ході 

реалізації. З’ясування потреб та думки мешканців щодо того чи іншого питання у сфері 

охорони довкілля сприятиме актуальності впроваджуваних заходів і покращенню екологічної 

ситуації в місті в цілому. Тому, важливо налагодити механізм систематичного обміну 

інформацією між органом місцевого самоврядування та місцевої громади. Сучасні технології 

дозволяють швидко збирати та обробляти інформацію (Google-форми, опитування у 

соц.мережах тощо); також можна публікувати опитування у місцевій газеті “Замкова 

гора” для відповідної цільової аудиторії.  

3) окрім того, доцільно запровадити окрему рубрику чи сторінку на сайті або у 

соц.мережі, де б усі охочі могли залишати свої пропозиції щодо актуальних екологічних 

питань або ж питань у сфері благоустрою. Це дасть змогу оперативно реагувати на 

потреби місцевих мешканців. Гарним прикладом є проект-портал “Відкрите місто”, до якого 

можна долучитися за допомогою лише реєстрації.  

Бал не зараховано 

https://ostrog.rayon.in.ua/topics/981-iak-v-ostrozi-vidbuvatimetsia-sterilizatsiia-bezpritulnih-sobak
https://ostrog.rayon.in.ua/topics/981-iak-v-ostrozi-vidbuvatimetsia-sterilizatsiia-bezpritulnih-sobak
https://ostrog.rayon.in.ua/topics/981-iak-v-ostrozi-vidbuvatimetsia-sterilizatsiia-bezpritulnih-sobak
http://www.opencity.in.ua/#r=UA
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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. 

Під час особистого спілкування з начальником інспекції з благоустрою Управління 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та 

землекористування Острозької міськради монітор з’ясував, що за період 2017-2018 років 

інспекцією складено та передано на розгляд Постійної комісії з питань житлово-комунального 

господарства, благоустрою, екології, торгівлі та побуту 18 протоколів (9 у 2017 році та 9 - за 

перше півріччя 2018 року) про адміністративні правопорушення за ст. 152 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення (Порушення державних стандартів, норм і правил у 

сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів). 

Інших актів реагування чи контролю по дотриманню природоохоронного законодавства з 

боку міської влади не здійснюється.  

Також інформація за 2017 рік підтверджується інформацією, наведеною у звіті міського 

голови за 2017 рік, де зазначено наступне (с.16): “За результатами перевірок було складено 9 

протоколів про адміністративні правопорушення за ст.152 КУпАП (2040 грн. грошових 

стягнень). Також, було видано 42 приписи щодо ліквідації у встановлений термін порушень 

“Правил благоустрою території м. Острога”. 

Правопорушення у сфері благоустрою можна, частково, віднести до природоохоронної 

сфери, оскільки вони можуть полягати, з-поміж іншого, у порушенні встановлених 

законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час 

проектування, розміщення, будівництва та експлуатації об'єктів благоустрою; знищенні або 

пошкодженні зелених насаджень чи інших об'єктів озеленення міста, крім випадків, 

передбачених законом; забрудненні (засміченні) території міста тощо.  

Винесення приписів свідчить про зусилля врахування з боку місцевої влади інформації 

про виявлені порушення у сфері благоустрою міста.  

Отож, аналіз інформації за даним показником, в цілому, дає підстави зарахувати бал. 

Разом з тим, монітори відзначають, що діяльність у сфері контролю за дотриманням 

природоохоронного законодавства буде більш дієвою за наявності та виконання планів 

здійснення такого контролю.  

Рекомендації:  

1) в межах повноважень розробити план заходів громадського контролю з боку 

місцевої влади за дотриманням різних аспектів природоохоронного законодавства (не лише у 

сфері благоустрою) на території міста Острога.  

2) передбачити механізм обговорення результатів такого контролю з метою їх 

врахування під час прийняття рішень місцевою владою.  

Зараховано 1 бал 

2.4. Чи забезпечується інформування населення про стан навколишнього природного 

середовища?  

https://ostroh.rv.ua/doc/zvit/zvit_2017.docx


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

11 

 

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. 

У загальній частині, згаданої у п.1 цього розділу, Програми наведена досить змістовна 

та комплексна інформація про стан навколишнього середовища у місті Острозі та Рівненській 

області, що дає можливість порівняти екологічну ситуацію в різних населених пунктах цього 

регіону. Так, до опису включена інформація про: фізико-географічну характеристику м. 

Острога; інформація щодо водних ресурсів (забір води з природних водних об’єктів, динаміка 

скидів зворотних вод у поверхневі водні об’єкти за останні 5 років, інформація про стан 

очищення вод); інформація про стан атмосферного повітря (динаміка викидів, їх щільність 

тощо); дані про використання і охорону земельних ресурсів та ґрунтів; інформація про 

поводження з промисловими та побутовими відходами; інформація про природно-заповідні 

території та формування екологічної мережі.  

Монітори звернули увагу на те, що підрозділ про доступ до екологічної інформації та 

залучення громадськості до прийняття рішень з питань охорони довкілля є теоретичним 

описом загальних принципів доступу до інформації й огляду ключових засад Орхуської 

Конвенції, важливості їх імплементації та екологічної освіти. Цей блок не містить відомостей 

про те, як саме Острожани можуть отримувати таку інформацію, а також – як можуть 

долучитися до прийняття рішень у даній сфері.  

Окрім згаданої програми, комплексна інформація про стан довкілля міститься й у звіті 

міського голови за 2017 рік.  

Тим не менше, оскільки текст зазначеної Програми є у вільному доступі, опублікований 

на сайті Острозької міськради, а інформація про стан навколишнього природного середовища, 

наведена у ній, є комплексною – монітори знаходять підстави зарахувати бал.  

Рекомендації:  

1) розміщувати комплексну інформацію про стан природного навколишнього 

середовища не рідше одного разу на рік.  

2) додавати відомості про те, де мешканці можуть ознайомлюватися із поточною 

інформацією про екологічний стан у місті та поза його межами, а також – яким чином вони 

можуть висловити власні пропозиції щодо впровадження місцевих екологічних програм або 

долучитися до їх впровадження.  

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).  

https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2016/19/rish_301.docx
https://ostroh.rv.ua/doc/zvit/zvit_2017.docx
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У випадку кількох заходів аналогічного змісту для різних аудиторій або таких, що 

проводяться періодично, вони рахуються як один захід. 

 

В ході аналізу відкритих джерел та спілкування з начальником інспекції благоустрою 

та співробітниками інших підрозділів Острозької міськради монітори з’ясували, що 

організація еколого-просвітницьких таборів, клубів; проведення обговорень, круглих столів; 

організація екологічних виставок; друк екологічних часописів або видань в Острозі не 

здійснюється.  

Водночас, моніторам вдалося знайти наступну інформацію щодо проведення 

екологічних правопросвітніх заходів:  

1) 26 квітня 2018 року у річницю аварії на Чорнобильській АЕС, на базі Острозької 

ЗОШ І-ІІІ ст. проведено День захисту та об’єктивного тренування (Рис.2.5.1.); 

2) У випуску газети “Замкова гора” №29 (1046) від 21 липня 2018 року опубліковано 

дві статті: головного спеціаліста фітосаніатрної безпеки та начальника Острозького міського 

сектору ГУ ДСНС України в Рівненській області щодо небезпеки амброзії (Рис. 2.5.2.);  

  
Рис. 2.5.1. Публікація в газеті “Замкова гора”, від 

05.05.2018 р. (Вип.№18 (1035)) 

Рис. 2.5.2. Публікація в газеті “Замкова гора”, від 

21.07.2018 р. (Вип. №29  (1046)) 
  

3) Начальник інспекції з благоустрою повідомив, що у період з 15 квітня по 15 травня 

2018 року відбувалися масові заходи із прибирання територій в місті Острозі, приурочені до 

Дня довкілля, згідно Указу Президента України від 06.08.1998 р. №855/98. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/855/98
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4) Проведення в липні 2018 року виставки природоохоронного плаката “Ми повернемо 

землі веселкові кольори” та вікторини “Природа в загадках та прислів’ях”.  

Оскільки підтверджено 4 види заходів на екологічну тематику – бал зараховано.  

Рекомендації:  

1) приділяти більшої уваги організації та проведенню екологічних заходів різного 

формату. Для цього потрібно провести аналіз складу цільових груп серед мешканців міста, 

їхніх екологічних потреб в розрізі стану локального та глобального навколишнього природного 

середовища. Після цього можна підібрати відповідний формат екологічних просвітніх заходів 

(акції, табори, покази тематичних фільмів, розробка, публікація та розповсюдження 

буклетів тощо), визначити їх бажану періодичність.  

2) враховуючи кількість учнів та студентів у місті Острозі, а також розвиток 

громадської активності – Острозька міськрада може налагоджувати співпрацю із 

навчальними закладами та громадськими ініціативами задля реалізації таких заходів, в тому 

числі й шляхом проведення уроків з Практичного права (“Street Law”) на екологічну тематику 

студентами-консультантами юридичної клініки “Pro Bono”, яка діє у Національному 

університеті “Острозька академія”.  

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 про поводження з твердими побутовими відходами Острозькою 

міською радою не приймалася, про що, зокрема, свідчить вже згаданий звіті депутатської 

комісії з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, екології, торгівлі та 

побуту, а також відсутність відповідного рішення на сайті міськради.  

Разом з тим, як слідує із описової частини “Міської програми охорони навколишнього 

природного середовища на 2017-2020 роки” (підрозділ 5 Розділу 1, с.6), “у м.Острозі    послуги 

з вивезення ТПВ надаються Острозьким комунальним підприємством “Водоканал”. Місто 

користується сміттєзвалищем твердих побутових відходів, розташованим в с.Слобідка 

Острозького району. Міський полігон для твердих побутових відходів знаходиться в 

експлуатації з 1994 року. Основним способом видалення твердих побутових відходів на 

сьогодні в області − є їх захоронення на полігонах і сміттєзвалищах. Складування відходів 

проводиться за схемою: розрівнювання, ущільнення, ізоляція ґрунтом. Згідно цієї ж 

інформації, у м.Острозі запроваджено роздільне збирання 2 компонентів: пластику та скла.”  

За інформацією, наданою начальником інспекції з благоустрою Острозької міської ради 

та директорком ОКП “Водоканал”, за 2017 рік в Острозі встановлено 19 сміттєвих 

контейнерів, 11 з яких – для скла та 8 для твердих побутових відходів. Також, за договором, 

укладеним між ОКП “Водоканал” та приватним підприємцем з міста Нетішина, ним 

встановлено 48 контейнерів для пластику (Рис. 2.7.1.) та здійснюється самостійний вивіз цього 

виду відходів на переробку та утилізацію.   

https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/41/rish_610.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2016/19/rish_301.docx
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2016/19/rish_301.docx
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Рис.2.7.1. Фото сміттєвого контейнеру для пластику у м. Острозі по вул. Академічна 

Також, в ході моніторингу з’ясувалося, що в районі Острога “Нове місто” мешканця не 

вистачає контейнерів для сміття, їм доводиться виставляти відходи просто на дорогах. Окрім 

того, це призводить до значного забруднення території, оскільки дорогою через “Нове місто” 

ходить та проїздить чимало людей і, в тому числі черезі малу кількість сміттєвих контейнерів, 

вони викидають сміття просто на дорогу.  

Разом з тим, попри відсутність програми, яка б передбачала впровадження системи 

роздільного сортування сміття із налагодженням процесу його подальшої безпечної утилізації 

та переробки, моніторинг демонструє досить значні зусилля місцевої влади з питань 

роздільного збирання та утилізації відходів, що дає підставу зарахувати бал.    

Рекомендації:  

1) встановити достатню кількість сміттєвих контейнерів у всіх районах міста; 

2) дослідити альтернативні можливості впровадження місцевої Програми із 

роздільного сортування та переробки сміття, наприклад співпрацю з проектом “Країна 

зелених мрій”, “Україна без сміття” тощо.  

Зараховано 1 бал 

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. 

 

Рішенням Острозької міської ради від 22.12.2017 р. №565 затверджено Програму 

розвитку та збереження зелених насаджень міста Острога на 2018-2020 роки. Метою програми 

є є охорона, збереження та відтворення існуючих зелених насаджень, їх гармонійне поєднання 

з урболандшафтом м. Острога, утримання у здоровому впорядкованому стані, створення та 

формування високодекоративних, стійких до несприятливих умов навколишнього природного 

середовища насаджень, що забезпечить збалансований розвиток міської зеленої зони та 

виконання нею екологічних, соціально-економічних та урбаністично-планувальних функцій.  

Однак, завдання та шляхи реалізації Програми сформульовані, здебільшого, 

декларативно та у формі процесу, а не прогнозованого конкретного результату, наприклад: 

досягнення рівня збалансованості в системі природно-економічного розвитку, збереження 

біологічного та ландшафтного різноманіття, формування безперервної зеленої стільникової 

системи міста, як невід ємної складової єдиної регіональної екологічної мережі; врахування 

екологічних факторів (біотичних, абіотичних, антропогенних) при озелененні об'єктів 

благоустрою міста, покращення екологічних та екоосвітніх функцій зелених зон міста шляхом 

проведення робіт з інвентаризації і паспортизації об'єктів зеленого господарства міста для 

https://zeleni-zminy.com.ua/
https://zeleni-zminy.com.ua/
http://nowaste.com.ua/#about
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/37/rish_565.docx
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/37/rish_565.docx
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потреб поточного менеджменту, модернізації та перспективного планування тощо (Рис. 

2.7.1.). 

 

 
Рис.2.7.1 Скрін-витяг з Рішення Острозької міськради від 22.12.2017 р. №565 

Разом з тим, описова частина Програми містить досить детальну та змістовну 

характеристику стану зелених насаджень міста, що дає підстави вважати, що місцева влада 

приділяє певну увагу питанням контролю за дотриманням законодавства із озеленення міста.  

Також, за інформацією, наданою Управлінням фінансів Острозького міськвиконкому, 

за 2017-перше півріччя 2018 року за Програмою із озеленення міста виділено 41 862,33 грн.  

З великою приємністю монітори відзначають, що Острозькою міською радою здійснено 

інвентаризацію зелених насаджень міста, їх облік постійно оновлюється, що дає змогу 

здійснювати ефективний контроль за станом рослин.  

У звіті міського голови за 2017 рік зазначено (с.16): “В результаті розгляду звернень, 

було обстежено 149 дерев різних порід, про що складено 37 актів обстеження зелених 

насаджень, згідно яких було видано 22 ордера на видалення 135 одиниць дерев. За 

вищевказаний період ОКП “Водоканал” були проведені роботи щодо видалення 42 одиниць  

аварійних дерев, а також здійснено часткову обрізку крон 37 дерев. З метою покращення 

екологічної ситуації міста, в рамках Всеукраїнської акції “Зелений паросток майбутнього” 

проведено місячник з озеленення та санітарної очистки міста із залученням навчальних 

закладів, підприємств, установ та громадських організацій, в якому взяли участь близько двох 

тисяч осіб. Під час даних заходів висаджено 882 саджанців (282 - кущів, 600 -  дерев) на 

власних територіях закладів та територіях міських парків і скверів”. 

За сукупністю проаналізованої інформації, з урахуванням реального проведення заходів 

у сфері охорони зелених насаджень, моніторами прийнято рішення про зарахування балу.   

Зараховано 1 бал 

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

водопостачання?  

https://ostroh.rv.ua/doc/zvit/zvit_2017.docx
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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. 

 

Рішенням Острозької міської ради від 22.12.2017 року №574 затверджено заходи на 

2018 рік до міської Програми “Питна вода” на 2006-2020 роки. Передбачено наступні заходи: 

Виготовлення ПКД “Добудова конструкцій  резервуару чистої води”; ремонт пожежних 

гідрантів; реконструкція водопровідних мереж на трьох вулицях; розробка схем оптимізації 

систем централізованого водопостачання та водовідведення; придбання засобів обліку води на 

свердловини – загальною прогнозованою вартістю 691 000 грн. Станом на 09 липня 2018 року 

з міського бюджету вже виділено 47 990 грн. на придбавання засобів обліку води на 

свердловинах.  

Наприкінці 2016 року затверджувалися подібні заходи на 2017 рік: (виготовлення 

проектів зон санітарної охорони Острозького водозабору; виготовлення проектно-

кошторисної документації “Будівництво водопровідної мережі по вул. 900-річчя в м.Острозі” 

на умовах спів фінансування; встановлення насосного обладнання для покращення тиску води 

в житловому будинку за адресою вул. Валова, 12 (в т.ч. виготовлення ПКД) та ін.) 

прогнозованою вартістю 330 000 грн. Фактично було виділено близько 360 000 грн.  

Разом з тим, Острозька міська рада не здійснює безпосереднього контролю за якістю 

питної води. Як пояснили моніторам співробітники відділу з питань житлово-комунального 

господарства, щоденний контроль за якістю води здійснює Острозький міжрайонний відділ 

ДУ “Рівненський обласний лабораторний центр”. При цьому, якщо дані про стан питної води 

свідчать про необхідність її покращення, КП “Водоканал” вживає відповідних заходів, 

застосовуючи спеціальні реагенти.  

З огляду на комплексну діяльність Острозької міської ради у сфері питної води та 

питного водопостачання, моніторами прийнято рішення про зарахування балу.  

Зараховано 1 бал 
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https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/37/rish_574.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2016/19/rish_305.doc
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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 Острозькою міською радою рішень, оприлюднених на веб-сайті 

ради, а також особисте спілкування з представниками Острозької міськради підтвердило, що 

окрема програма з реалізації права на охорону здоров’я на рівні громади в місті не 

затверджувалася. Також питання сфери охорони здоров’я жителів міста не були включені до 

інших, вже діючих міських програм Острога. 

Рекомендація: 

розробити та затвердити програму/план заходів по забезпеченню реалізації права 

мешканців міста на охорону здоров’я. Така програма може вміщати в одному документі ті 

заходи у сфері охорони здоров’я, що вже проводяться Острозькою міською радою, а також 

додаткові напрями діяльності, виходячи із фінансових, кадрових та організаційних 

можливостей громади. В будь-якому випадку, така програма повинна бути реалістичною.  

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). 

 

Підрозділом міськвиконкому Острозької міської ради, на який серед інших завдань 

покладені функції формування здорового способу життя дітей та молоді, проведення 

фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять 

фізичною культурою і спортом; сприяння розвитку олімпійського, неолімпійського, 

параолімпійського та дефлімпійського руху, що забезпечує створення умов для пропагування 

здорового способу життя є відділ з питань молоді та спорту. Також на сайті міської ради 

розміщена публікація “Здоровий спосіб життя” мотиваційного характеру. Також в публікації 

згадується про заходи, що проводились відділом з питань сім’ї, молоді та спорту серед 

населення міста шляхом проведення тренінгів, лекцій, бесід та акцій. Серед них: 

“Відповідальність починається з тебе”, “Міняю цигарку на цукерку”. В іншій публікації  

згадується про тренінг “Здорові діти – здорова планета!” для дітей КЗ “Острозька спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат №2 І-ІІ ст.”. Цей захід проводився Острозьким міським 

https://www.ostroh.rv.ua/index.php?id=3635
https://www.ostroh.rv.ua/news/2018/8427
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центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді спільно з Рівненським обласним центром. 

Разом з тим, з публікацій не зрозумілі дати їх розміщення, що унеможливлює визначення 

систематичності проведення таких заходів. Більше про роботу відділу молоді та спорту, а 

також про зусилля в напрямку пропаганди здорового способу життя серед молоді та про 

заходи з оздоровлення мешканців Острога можна дізнатись з опублікованого інтерв’ю з 

начальницею цього відділу.  

Відповідно до Рішення Острозької міської ради № 322 від 23.12.2016 “Про 

затвердження міського бюджету на 2017 рік” (Додаток 5) передбачались видатки на 

фінансування Програми розвитку фізичної культури і спорту в місті Острозі на 2014-2017 роки 

в розмірі 5000 гривень на проведення спортивної роботи. 

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 

травлення; профілактика захворювань органів дихання; профілактика інсультів та 

інфарктів, інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора). 

 

При оцінці цього індикатора, аналізувався розподіл видатків міського бюджету 

конкретно на забезпечення проведення таких ІПЗ для жителів громади міста, спрямованих на 

профілактику захворювань або надання іншої організаційної підтримки у проведенні таких 

заходів. Кошти з місцевого бюджету на вказані цілі не виділялися. Рішенням міської ради   від 

31.08.2015 р. № 806 затверджена Міська цільова соціальна програма протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки, але кошти на реалізацію заходів цієї програми також не 

виділялись. В Острозі функціонує підлітковий клуб “Надія”, де організовано два гуртки для 

дітей з особливими потребами за освітньо-виховним та спортивним напрямками. На прохання 

представника моніторингової міським відділом з питань молоді та спорту був надісланий 

список заходів, що проводились на базі клубу. Серед таких заходів:  

- виховний захід “Здолаємо туберкульоз разом” до Всесвітнього дня боротьби із 

захворювань; 

- спортивно-розважальне свято “Живи активно, живи спортивно” до Всесвітнього дня 

здоров’я; 

- виховна година на тему “Тютюн здоров’ю не товариш” до Всесвітнього дня  боротьби 

з тютюнопалінням; 

- виховна година на тему “Спасибі-НІ!” до Дня боротьби зі СНІДом. 

Загальна кількість дітей, що відвідують заходи клубу становить 100 осіб.  

Вказані факти свідчать про певні зусилля відділу ОМС щодо пропагування здорового 

способу життя, тому бал зараховується.   

Рекомендації: 

1. забезпечити регулярне (з розумною періодичністю) проведення інформаційних з 

профілактики захворювань відповідно до потреб та рівня захворюваності в громаді, а також 

– з охопленням усіх категорій населення, в тому числі людей старшого віку. Залучати до 

проведення таких заходів громадські/благодійні організації, що здійснюють свою діяльність 

в сфері охорони здоров’я та профілактики певних хвороб.  

https://ostroh.info/misto/vlada/chym-zhyve-viddil-molodi-ta-sportu-ta-chom/
https://ostroh.info/misto/vlada/chym-zhyve-viddil-molodi-ta-sportu-ta-chom/
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2016/19/rish_322.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2016/19/dod_322.xls
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2015/rish_806.doc
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2. організувати проведення масових оздоровчих заходів в громаді та висвітлювати 

інформацію про них на різних інформаційних ресурсах.  

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) 

 

Зі спілкування із заступницею міського голови із гуманітарних питань вдалося 

з’ясувати, що системні заходи щодо забезпечення своєчасного проведення масових 

профілактичних щеплень з боку Острозької міської ради не проводилися та додатково з 

міського бюджету не фінансувалися. Кошти на закупівлю вакцин не виділялися. Також не 

вдалося встановити та підтвердити факти пропагування своєчасного профілактичного 

щеплення на сайті Острозької міськради та інформування населення про наявність вакцини в 

закладі охорони здоров’я, графік і місце проведення таких щеплень.  

Рекомендація: 

забезпечити проведення заходів з пропагування проведення масових профілактичних 

щеплень серед громади міста. 

Бал не зараховано 

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. 

 

У 2017 році Острозькою міською радою кошти для забезпечення мешканців громади 

соціальними ліками від гострих інфекційних хвороб не виділялися. Збір та облік інформації 

щодо потреб громади в таких ліках органом місцевого самоврядування  не ведеться.  

Рекомендації:  

1) організувати співпрацю із КЗ “Острозький районний центр ПМСД” щодо 

можливості отримання мешканцями ліків безпосереднього на території міста наприклад – у 

медичному кабінеті Острозького територіального центру соціального обслуговування 

населення.  

2) передбачати, за можливості, додаткові кошти в бюджеті міста на закупівлю ліків 

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

захворювання категорій населення громади. 
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Бал не зараховано 

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. 

 

Відповідно до розподілу видатків з місцевого бюджету на 2017 рік, фінансування 

передбачалось на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи в розмірі 6800 гривень (Рис.3.6.1.).  

 

 
Рис. 3.6.1. Скрін-витяг з Додатку 3 “Розподіл видатків на 2017 р.” до рішення Острозької міської ради "Про 

міський бюджет на 2017 рік” від 23.12.2016 № 322 

Системної практики закупівлі таких ліків іншим категоріям населення, так як і закупівлі 

ліків за індивідуальними зверненнями, в ОМС не впроваджено. За результатами оцінки 

індикатора бал не зараховується. 

Разом з тим, монітори беруть до уваги наступне:  

Рішенням Острозької міської ради від 31 довтня 2014 року №670 затверджене  

Положення про надання адресної матеріальної допомоги малозахищеним верствам населення 

міста Острога  та особам, які потрапили в складні життєві обставини. Згідно цього Положення, 

Острозька міська рада може виділяти адресну допомогу на лікування мешканцям, які належать 

до вразливих категорій, включаючи постраждалих учасників АТО, членів сімей загиблих та 

ін., за їхніми індивідуальними зверненнями. Регулярність надання такої допомоги  

підтверджується низкою цільових рішень міськради про надання фінансової допомоги на 

лікування, н-ад: Рішення від 27 січня 2017 року №332; Рішення від 31 березня 2017 року №383; 

Рішення від 28 квітня 2017 року №407; Рішення від 29 вересня 2017 року №486 та ін. 

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 

https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2016/19/dod_322.xls
https://www.ostroh.rv.ua/doc/nd/2014/rish_679.docx
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/20/rish_332.docx
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/23/rish_383.docx
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/25/rish_406.docx
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/32/rish_486.doc
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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). 

 

При особистому спілкуванні з представницею міської ради, остання пояснила, що 

функція ОМС зводиться до перерахування коштів медичної субвенції держави на рахунок 

Центральної районної лікарні Острозької районної ради, де обслуговується населення міста. 

Таким чином лікарня самостійно розпоряджається коштами та визначає їх спрямування 

виходячи з конкретних потреб у кожному поточному році.  

Разом з тим, монітори з’ясували наступну інформацію: 

1. Рішенням Острозької міської ради від 26 січня 2018 року №600 передано 300 000 грн. 

до районного бюджету на утримання закладів охорони здоров’я в сумі 500000,00 грн., в тому 

числі: комунальний заклад ”Острозький районний центр медичної (медико-санітарної) 

допомоги” Острозької районної ради Рівненської   області – 200000,00 грн., комунальний 

заклад “Острозька центральна районна лікарня” Острозької районної ради Рівненської 

області;  
2. З 18 червня по 06 липня 2018 році в Острозі працював мобільний медичний пункт 

“Клініка на колесах”, в якому мешканці Острога, які належать до вразливих категорій, 

включаючи дітей, могли безоплатно отримати різні види медичної допомоги. Організація 

цього пункту відбулася за співфінансуванн Острозької міської ради (20 000 грн.);  

3. Також заступниця міського голови з гуманітарних питань повідомила, що у 2017 

році, завдяки залучення грантових коштів та часткового фінансування з міського бюджету, 

вдалося провести поточний ремонт та придбати додаткове обладнання для кабінету денного 

лікування Острозького міського територіального центру обслуговування населення.  

Враховуючи те, що в м. Острозі немає власних медичних закладів, окрім – хіба, 

медичного кабінету денного перебування, монітори відзначають зусилля місцевої влади як 

достатні для зарахування балу за цим показником.  

Рекомендація: 

проводити аналіз потреб громади міста в покращенні умов перебування та 

обслуговування в закладах охорони здоров’я та активно долучатись до процесу розподілу 

коштів медичної субвенції на такі цілі.  

Зараховано 1 бал 

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

закладу охорони здоров’я та лікаря? 

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.  

 

В Острозькій районній лікарні працюють п’ять сімейних лікарів, які обслуговують 

жителів Острога. 

Для досягнення цілей експерименту, монітор спробував записатися на прийом до 

лікаря-отоларинголога, для чого звернувся в реєстратуру закладу приблизно об 11 год. 30 хв. 

https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/39/rish_600.doc
https://www.ostroh.rv.ua/news/2018/8699
https://www.ostroh.rv.ua/socio_policy/omtcso
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Як виявилося лікар цієї спеціальності лише один і зі слів працівниці реєстратури, приймає 

щодня, але до 11.00 год. Також в реєстратурі монітора почали запитувати про конкретні скарги 

на здоров’я, що не може відноситись до компетенції працівника реєстратури. Після цього 

монітору запропонували звернутися до приватного лікаря – отоларинголога за плату, який 

проводить прийом за межами лікарні і люб’язно надали його візитку з контактами. Такий 

порядок “перенаправлення” пацієнта до приватного лікаря працівниками комунального 

закладу не може бути оцінено позитивно, тому прийняте рішення не зараховувати бал. 

Рекомендація:  

вживати заходів контролю та сприяння у дотриманні права мешканців міста 

Острога у вільному виборі лікаря, з недопущенням зловживань чи порушень лікарської етики 

з боку медичних закладів та їх працівників.  

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 Острозької районної лікарні з проханням 

роз'яснити йому порядок поміщення “хворої особи” до стаціонарного відділення для 

подальшого лікування. Також монітор акцентував увагу працівниці 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 в місті Рівному, але тимчасово проживає в Острозі.  

Працівниця приймального відділення чітко роз'яснила порядок поміщення особи в 

стаціонарне відділення. Також додала, що всі ліки за призначенням лікаря доведеться 

купувати за власний рахунок, а місце у відділенні буде надане безкоштовно.  

Також монітором зафіксований факт наявності каси в приміщенні приймального 

відділення, біля якої розміщене оголошення, з якого слідує, що лікарня пропонує “перелік 

пільгових категорій населення, які не залучаються до здачі добровільних внесків” (Рис.3.9.1.), 

що автоматично означає те, що в цій лікарні “добровільні внески” носять доволі імперативний 

характер і практика їх стягнення системна.  
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Рис. 3.9.1. Фото каси для благодійних внесків в приміщенні Острозької центральної районної лікарні 

Однозначно бал за цим індикатором не може бути зарахований.  

Рекомендації:  

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

Острога 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. 

 

При особистому спілкуванні з посадовою особою ОМС, остання пояснила, що такі 

дезінфекційні (дезінсекційні, дератизаційні) заходи не проводяться у зв’язку з відсутністю 

місць масового відпочинку людей на території населеного пункту. Також не вдалося знайти 

підтвердження фактів проведення таких заходів в інших закладах комунальної власності. 

Відповідно, план таких заходів не розроблявся, а кошти з міського бюджету на вказані цілі не 

виділялися.  

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 



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

24 

 

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 двох 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 

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. 
 

Рішенням сесії Острозької міської ради № 807 від 31.08.2015 затверджена Міська 

програма розвитку паліативної допомоги та догляду на 2015-2020 роки. В Програмі зазначені 

проблемні питання, на вирішення яких вона повинна спрямована. Мета та очікувані 

результати Програми не конкретизуються та не орієнтовані на кінцевий результат.  

Крім того програма не фінансується, в тому числі й за рахунок коштів міського 

бюджету, тому не може вважатися дієвою і такою, що реально передбачає заходи з надання 

паліативної допомоги.  

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 хоспісне відділення на території ОТГ або сприяти у 

можливості отримання паліативної допомоги у районному медичному закладі. 

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

обмежуватися: 

 організацію навчання медичного персоналу громади із надання первинної 

паліативної допомоги та забезпечити виїзд таких медичних працівників за місцем 

проживання відповідних осіб;  

 створення або налагодження співпраці із існуючими в районі (області) 

мультидисциплінарними мобільними бригадами 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 

тощо. 

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

досвід у наданні таких послуг хворим. 

Бал не зараховано 

https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2015/rish_807.doc
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ПЕРШИЙ 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. 

 

Спеціальної програми з подолання бідності в м. Острог, яка б передбачала системні 

(регулярні, доступні для різних категорій осіб) узагальнені в єдиному документі заходи 

підтримки мешканців, що опинились за межею бідності, не існує. Проте, в м. Острог діють 

наступні програми соціального спрямування: 

- Програма “Ветеран” на 2014-2018 роки (Рішення міської ради від 27.12.2013 № 564); 

- Програма щодо реалізації Конвенції про права інвалідів на період до 2020 року 

(рішення міської ради №379 від 28.12.2012 № 379); 

- Програма соціального захисту учасників антитерористичної операції  (Рішення 

міської ради №787 від 26.06.2015 року); 

- Програма розвитку паліативної допомоги та догляду на 2015-2020 роки (Рішення 

міської ради № 807 від 31.08.2015 року); 

- Програма підтримки інвалідів з вадами зору та слуху на 2014-2018 роки (Рішення 

міської ради від 28.02.2014 № 599); 

- Міська програма здійснення компенсаційних виплат на пільговий проїзд окремих 

категорій громадян та відшкодування пільг з оплати послуг зв’язку на 2017-2018 роки 

(Рішення міської ради № 345 від 24.02.2017 року); 

- Програма соціальної та матеріальної підтримки громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2017-2021 роки (Рішення міської ради № 351 від 

24.02.2017 року). 

- Програма економічного та соціального розвитку Острога на 2018 рік (Рішення 

міської ради №556 від 22 грудня 2017 року). 

Програми спрямовані на наступні категорії мешканців громади: 

- ветерани війни та праці; 

- політв'язні та репресовані, вояки УПА; 

- особи, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

- пенсіонери; 

- малозабезпечені; 

- особи з інвалідністю; 

- учасники антитерористичної операції; 

- внутрішньо переміщені особи; 

- багатодітні сім’ї; 

- сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах. 

Позитивним є наявність чітких цілей та завдань програм із визначеними актуальними 

виконавцями, очікуваними результатами (Рис.4.1.1.- 4.1.4.). 

Відповідно до Програми економічного та соціального розвитку Острога на 2018 рік 

основними цілями в сфері соціального захисту населення є: 

1. забезпечення соціальної підтримки незаможних верств населення (надання 

соціальних пільг, соціальної допомоги й субсидії) і раціонального використання бюджетних 

коштів; 

https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2013/rish_564.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2012/rish_379.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2015/rish_787.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2015/rish_787.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2015/rish_807.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2015/rish_807.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2014/rish_599.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2014/rish_599.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/21/rish_345.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/21/rish_351.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/21/rish_351.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/37/rish_556.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/37/rish_556.doc
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2. підвищення ефективності системи соціальної допомоги населенню міста шляхом 

максимального спрощення процедури надання соціальних виплат; 

3. підтримання належних стандартів життя населення; 

4. продовження роботи по пристосуванню об’єктів соціальної інфраструктури  до 

потреб людей з обмеженими фізичними можливостями; 

5. соціальний захист учасників антитерористичної операції; 

6. соціальна підтримка внутрішньо переміщених осіб; 

7. встановлення опіки над недієздатними особами для захисту їх прав; 

8. соціальний захист багатодітних сімей, сімей, які опинилися в складних життєвих 

обставинах та попередження насильства в сім’ї. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Рис.4.1.1. Витяг з програми 

економічного та соціального 

розвитку Острога на 2018 рік 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1.2. Витяг з Програми 

“Ветеран” на 2014-2018 роки 

 

 

 

 

Рис. 4.1.3. Витяг з Міської програми 

здійснення компенсаційних виплат на 

пільговий проїзд окремих категорій 

громадян та відшкодування пільг з 

оплати послуг зв’язку на 2017-2018 

роки 

 

 

https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/econ-soc.program.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/econ-soc.program.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/econ-soc.program.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2013/rish_564.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2013/rish_564.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/21/rish_345.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/21/rish_345.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/21/rish_345.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/21/rish_345.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/21/rish_345.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/21/rish_345.doc
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Рис. 4.1.4. Витяг з Програми 

соціальної та матеріальної 

підтримки громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

на 2017-2021 роки) 

Фінансування заходів щодо виконання програм здійснюється за рахунок коштів 

міського бюджету із залученням інших, не заборонених законодавством, джерел 

фінансування.  

Для оцінки повноти та якості реалізації програмних завдань і заходів відділом 

економіки, торгівлі та побутового обслуговування населення Острозької міської ради 

здійснюватиметься моніторинг виконання Програми економічного та соціального розвитку 

Острога на 2018 рік за підсумками року.  

Окрім цього, формальний контроль передбачений у всіх вищезгаданих програмах, 

проте неможливо прослідкувати його дієвість. 

В програмах відсутні способи оцінки ефективності реалізації завдань (Рис. 4.1.5). 

 
Рис. 4.1.5. Витяг з Програми соціального захисту учасників антитерористичної операції  

З огляду на комплексність заходів, їх реальне виконання в Острозькій міській громаді, 

монітори приймають рішення про зарахування балу за цим показником.  

Рекомендації:  

розробити дієвий механізм контролю за виконанням завдань програм із зазначенням 

конкретних строків, способів оцінки ефективності реалізації завдань.   

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 при підтвердженні здійснення органом 

місцевого самоврядування не менш як чотирьох заходів із запропонованого переліку. 

 

1. На офіційному сайті Острозької міської ради розміщена інформація про соціальні 

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

потрапили за межу бідності. Зокрема, соціальні послуги, які надає Острозький міський 

територіальний центр соціального обслуговування (Рис. 4.2.1. - 4.2.3.).  

https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/21/rish_351.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/21/rish_351.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/21/rish_351.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/21/rish_351.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/21/rish_351.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/21/rish_351.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2015/rish_787.doc
https://www.ostroh.rv.ua/
https://www.ostroh.rv.ua/socio_policy/omtcso
https://www.ostroh.rv.ua/socio_policy/omtcso
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Рис.4.2.1. Перелік соціальних послуг, що надає відділення соціальної допомоги вдома 

 

Рис.4.2.2. Перелік соціальних послуг, що надає відділення соціально-побутової адаптації 

 

Рис.4.2.3. Перелік соціальних послуг, що надає відділення адресної допомоги 

2. Острозькою міською радою організовано розміщення на власному сайті контактної 

інформації суб’єктів, що надають соціальні послуги (Рис. 4.2.4., 4.2.5): 
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Рис.4.2.4. Контакти Острозького міського центру соціального обслуговування на сайті міської 

ради 
 

 

Рис.4.2.5. Контакти УПСЗН на сайті міської ради 

3. На офіційному сайті Острозької міської ради публікується річний звіт про соціально-

економічне становище м. Острог. Окрім цього інформацію про роботу з особами, що за рівнем 

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

можна знайти в звітах, що публікуються щомісячно (наприклад, Звіт про соціально-

економічне становище в м. Острог у січні-квітні 2018 року). 

4. Проаналізувавши відкриті дані на сайті Острозької міської ради та на офіційній 

сторінці УПСЗН у Facebook можна дійти висновку, що представники Острозької міської ради 

співпрацюють із Острозьким міськрайонним центром зайнятості. Так, 27 лютого 2018 року 

заступник начальника управління праці та соціального захисту населення Острозької міської 

ради, директор Острозького міського територіального центру соціального обслуговування 

взяли участь в роботі семінару-наради з питань працевлаштування безробітних осіб, що 

здійснюється за підходом кейс-менеджменту, який відбувся в приміщенні Острозького 

міськрайонного центру зайнятості (Рис. 4.2.6.). 
 

Рис.4.2.6. Фото з семінару-наради з питань працевлаштування безробітних осіб 

Потреби досліджувати інші напрями діяльності для оцінювання цього індикатора не 

було. 

Зараховано 1 бал 

https://www.ostroh.rv.ua/news/2018/8325
https://www.ostroh.rv.ua/news/2018/8325
https://www.ostroh.rv.ua/news/2018/8640
https://www.ostroh.rv.ua/news/2018/8640
https://www.facebook.com/%D0%A3%D0%9F%D0%A1%D0%97%D0%9D-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-979320982143979/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1550699838339421&id=979320982143979
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4.3. Чи передбачає ОМС фінансування заходів соціальної допомоги з подолання 

бідності? 

Бал за цим індикатором зараховується при підтвердженні здійснення органом 

місцевого самоврядування заходів соціального захисту не менш як трьох напрямів із 

запропонованого переліку. 

 

1. Острозька міська рада надає пільги на безоплатний проїзд. 

Рішенням Острозької міської ради №345 від 24 лютого 2017 року прийнята Програма 

здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян та 

відшкодування пільг з оплати послуг зв’язку на 2017-2018 роки (Рис. 4.3.1.).  

Відповідно до цієї програми компенсаційні виплати за пільговий проїзд здійснюються 

для наступних категорій громадян: 

- осіб з інвалідністю, внаслідок війни; 

- учасників бойових дій; 

- членів сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни; 

- учасників війни; 

- осіб, які віднесені до категорій постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС I-II категорії; 

- дітей з багатодітних сімей; 

- пенсіонерам за віком. 

 

Рис.4.3.1. Витяг із Міської програми здійснення компенсаційних виплат на пільговий проїзд окремих 

категорій громадян та відшкодування пільг з оплати послуг зв’язку на 2017-2018 роки 

2. Острозька міська рада надає додаткові пільги на оплату житлово-комунальних 

послуг. Відповідно до інформації про хід виконання програми економічного та соціального 

розвитку міста Острога на 2017 рік, яка зазначена в однойменній програмі на 2018 рік, за 

січень-вересень 2017 року для 2348 господарств призначена субсидія на житлово-комунальні 

послуги на загальну суму 27376,3 тис. грн. Окрім цього, для 163 господарств – надана субсидія 

на тверде паливо та скраплений газ на загальну суму 629,7 тис. грн. (Рис.4.3.2.) 

 
Рис.4.3.2. Витяг із Програми економічного та соціального розвитку Острога на 2018 рік 

3. Острозька міська рада надає адресну матеріальну допомогу для осіб, що за рівнем 

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

а також, щомісячну адресну допомогу особам, які переміщуються з тимчасово окупованої 

території України та районів проведення АТО (Рис.4.3.3., 4.3.4.).  

https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/21/rish_345.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/21/rish_345.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/21/rish_345.doc
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Рис.4.3.3. Витяг із Програми економічного та соціального розвитку Острога на 2018 рік 

 

Рис.4.3.4. Надання матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи (витяг з розпорядження міського голови №50-р від 20.04.2018) 

Конкретні випадки надання матеріальної допомоги у 2018 році затверджені рішеннями 

міської ради №599, №620, №650, №674, №693. 

Потреби досліджувати інші напрями діяльності для оцінювання цього індикатора не 

було. 

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. 

 

Аналіз відповіді на запит про публічну інформацію та опрацювання відкритих джерел 

дозволили підтвердити наступне: 

1. У м. Острог ведеться облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов. 

Загальна черга на отримання житла станом на 30.06.2017 складає 278 осіб, з них, 46 – 

позачергові, а 140 першочергові. 

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

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

Такий фонд в Острозі відсутній. 

Рішенням Острозької міської ради від 24.02.2017 №363 затверджений Детальний план 

території по вул. Пухова у м. Острозі для житлового будівництва. 

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

Згідно з планом виділено земельні ділянки у власність для будівництва 92 учасникам 

бойових дій. На даний час 50% громадян отримали земельні ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.  

https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/orders/Rozp_50r.pdf
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/39/rish_599.docx
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/41/rish_620.docx
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/42/rish_650.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/43/rish_674.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/44/rish_693.docx
https://www.ostroh.rv.ua/kvartirna
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/21/rish_363.doc
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4. Щодо наявності діючих інвестиційних програм із підприємствами та організаціями, 

що здійснюють будівництво житлових будівель, зокрема через виділення житла або заходів із 

сприяння його придбанню (або надання земельних ділянок для будівництва житла) 

мешканцям громади, які цього потребують (перебувають на обліку). 

Рішенням Острозької міської ради №689 від 24 травня 2018 року затверджено Міську 

програму забезпечення молоді житлом на 2018-2023 роки. Програма спрямована на створення 

додаткових умов для забезпечення молоді житлом, активізації інвестиційної діяльності у сфері 

іпотечного кредитування та житлового будівництва для молодих сімей і одиноких молодих 

громадян. 

Оскільки програма була затверджена під час проведення моніторингу – неможливо 

оцінити стан її виконання. Проте, в програмі передбачено ресурсне забезпечення на надання 

відповідних кредитів (Рис. 4.4.1.). 

 
Рис. 4.4.1. Витяг з програми забезпечення молоді житлом на 2018-2023 роки 

Рішенням Острозької міської ради №222 від 26 серпня 2016 року  затверджено Міську 

програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та 

осіб з їх числа на 2016-2018 роки. Проте, інформації про виконання цієї програми у відкритому 

доступі немає. 

За сукупністю показників Зараховано 1 бал. Потреби досліджувати інші напрями 

діяльності для оцінювання цього індикатора не було. 

Рекомендації: створення фонду тимчасового житла, що може надаватись у 

користування особам, які цього потребують. Приклад – Маріупольський міський соціальний 

гуртожиток. 

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). 

 

В м. Острог наразі діють кілька програм щодо технологічного покращення умов 

проживання жителів громади, зокрема: 

1. Програма відшкодування відсоткових ставок за залученими у фінансових установах 

короткостроковими кредитами, що надаються об’єднаннями співвласників багатоквартирних 

будинків та фізичним особам на реалізацію енергозберігаючих проектів в житлово-

комунальному господарстві на 2016-2018 роки (рішення міської ради №83 від 29.01.2016). 

(Рис. 4.5.1.). 

https://www.ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/44/rish_689.docx
https://www.ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/44/rish_689.docx
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2016/13/rish_222.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2016/13/rish_222.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2016/13/rish_222.doc
https://polilog.com.ua/ukr/2017/u-mariupoli-vidkryvsya-pershiy-v-ukraini-socialniy-gurtozhytok-dlya-vpo/
https://polilog.com.ua/ukr/2017/u-mariupoli-vidkryvsya-pershiy-v-ukraini-socialniy-gurtozhytok-dlya-vpo/
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2016/rish_83.doc
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Рис.4.5.1. Витяг з рішення Острозької міської ради № 571 від 22 грудня 2017 року “  

2. Рішенням Острозької міської ради від 22 грудня  2017 року № 570 затверджено 

Програму енергозбереження та енергоефективності міста Острога на 2018 – 2022 роки. Також, 

рішенням Острозької міської ради від 30 березня 2018 року № 647 затверджено заходи на 2018 

рік до Програми енергозбереження та енергоефективності міста Острога на 2017-2018 роки.  

Оскільки, програма була затверджена нещодавно, то звіту щодо її виконання немає.  

3. Програма підтримки проектних ініціатив громади міста Острога на 2017-2020 роки 

(рішення міської ради №358 від 24.02.2017). Відповідно до Програми, фінансування з міського 

бюджету м.Острога проводиться згідно з вимогами бюджетного законодавства, після  

укладення договору в наступному відсотковому співвідношенні (Рис. 4.5.2.): 

 
Рис.4.5.2. Витяг з Програми підтримки проектних ініціатив громади міста Острога на 2017-2020 роки 

Звіт щодо виконання заходів цієї програми описаний у рішенні міської ради №556 від 

22 грудня 2017 року “Про Програму економічного і соціального розвитку міста Острога на 

2018 рік” (Рис. 4.5.3) 

 

Рис.4.5.3. Витяг із Програми соціально-економічного розвитку м. Острога на 2018 рік 

4. Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Острог 

на 2017 - 2018 роки (рішення міської ради №302 від 23.12.2016). В 2017 році відповідно до цієї 

Програми були проведені наступні заходи (Рис. 4.5.4): 

https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/37/rish_570.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/42/rish_647.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/21/rish_358.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/21/rish_358.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/econ-soc.program.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/econ-soc.program.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2016/19/rish_302.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2016/19/rish_302.doc
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Рис.4.5.4. Витяг із Програми соціально-економічного розвитку м. Острога 

Окрім цього, в 2017 році Острозьким комунальним підприємством “Водоканал” в 

житлових будинках було встановлено 122 лічильника холодної води, 336 енергозберігаючих 

ламп вуличного освітлення. Проводились роботи щодо скорочення часу витоку при пориві.  

На офіційному сайті Острозької міської ради розміщені відео про енергоефективні 

поради (зокрема, “Відстоюй свої права на якісні житлово-комунальні послуги”, “Будь 

відповідальним власником - створи ОСББ”, “Утеплення будинку” та інші).  

Аналіз описаної діяльності Острозької міської ради дозволяє зробити висновок про 

системність місцевих заходів підтримки технічного переоснащення житла, у тому числі, з 

кредитуванням (утеплення, забезпечення енергозберігаючими технологіями).   

Зараховано 1 бал 

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

Бал зараховується за наявності принаймні чотирьох умов з переліку. На час 

моніторингу інформація про ромські поселення у місті Острозі у відкритих джерелах та під 

час спілкування з представниками ОМС не виявлена.  

 

1) Існування об’єктів тимчасового розміщення бездомних громадян. 

З метою підтримання життєдіяльності і соціальної активності пенсіонерів, осіб з 

інвалідністю та одиноких непрацездатних громадян в Територіальному центрі соціального 

обслуговування функціонує відділення денного перебування, де надаються соціально-медичні 

послуги, консультування, представництво інтересів, соціальна адаптація, допомога у 

врегулюванні конфлікту. У 2017 році такі послуги отримали 877 осіб. 

Згідно з інформацією, що розміщена на сайті Острозької міської ради, на соціальне 

обслуговування (надання соціальних послуг)  в територіальному центрі мають право: 

- громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, хворі, які не здатні до 

самообслуговування і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу; 

- громадяни, 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 (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб 

похилого віку, осіб з інвалідністю), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей вищий 

ніж прожитковий мінімум для сім’ї. 

Зважаючи, що в переліку осіб, що мають право на отримання соціальних послуг  в 

територіальному центрі відсутні бездомні особи – зарахувати дотримання цієї умови органом 

місцевого самоврядування неможливо. 

2) Інформація про забезпечення можливості для здійснення бездомними особами 

особистої гігієни на сайті Острозької міської ради та у ЗМІ відсутня. 

https://www.ostroh.rv.ua/utility-sector/8213
https://www.ostroh.rv.ua/utility-sector/8213
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3) Обігрів у холодну пору року. 

В лютому 2018 року в Острозі почав функціонувати пункт обігріву, що знаходився в 

приміщенні районного Будинку культури (м.Острог, проспект Незалежності, 14), (Рис.4.6.1.).  

 
Рис.4.6.1. Стаття з місцевої газети “Замкова гора” 

4. Підтримка ОМС на постійній основі власних або організовуваних іншими 

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

Відповідно до звіту директора Острозького міського територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) про проведену роботу за 2017 рік та 

за І квартал 2018 року, 91 особа отримала безкоштовно гуманітарну допомогу  одягом та 

взуттям бувшими у використанні на суму 15566,00 грн. за І квартал 2018 року. 

При територіальному центрі функціонує пункт прийому від населення одягу, взуття 

бувшого вжитку для резервного запасу гуманітарної допомоги. 

Окрім цього, Територіальний центр співпрацює у сфері соціального обслуговування і 

соціальних послуг з благодійними організаціями, релігійними конфесіями для поповнення 

банків одягу та взуття, а також отримує речі бувші у користуванні від громадян міста. За  2017 

рік від жителів міста, Міжнародного Благодійного Фонду «Мир», КЗ «РОЦ з надання 

соціальних послуг» було отримано благодійну допомогу речами бувшими у вжитку   на суму 

27529,30 грн.;  

5. Для одержання  (відновлення) персональних документів громадяни можуть 

звернутись до Центру надання адміністративних послуг в м. Острог. Окрім цього, Управління 

праці та соціального захисту населення видає посвідчення: 

- постраждалого від Чорнобильської катастрофи; 

- дітям, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

- особам з інвалідністю з дитинства або дітям з інвалідністю; 

- посвідчення “Учасник війни”; 

- посвідчень  “Особа з інвалідністю внаслідок війни”; 

- посвідчення “Ветеран праці”; 

https://ostrog.rayon.in.ua/news/20157-v-ostrozi-die-punkt-obigrivu
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/43/rish_662.docx
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- “Жертва нацистських переслідувань”; 

- Член сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни та ін. 
Зважаючи на підтвердження трьох напрямів цього індикатора 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. Інформація про реагування ОМС на випадки надання послуг нижчої, визначеного 

нормативами, нормами та стандартами якості на сайті Острозької міської ради та інших 

відкритих інформаційних ресурсах відсутня. 

2. Участь ОМС у визначенні підприємствами справедливих тарифів на водопостачання 

та водовідведення, утримання будинків, вивозу побутового сміття. 

Послуги з водопостачання, водовідведення, обслуговування житлового фонду, 

вивезення ТПВ та утримання вуличного освітлення надає Острозьке комунальне  

підприємство “Водоканал”. Рішенням Виконавчого комітету Острозької міської ради №13 від 

13 лютого 2018 року затверджено тарифи на послуги із утримання будинків, споруд та 

прибудинкових територій. Окрім цього, цим рішенням також було затверджено структуру, 

періодичність та строки надання послуг із утримання будинків, споруд та прибудинкових 

територій.Послуги з теплопостачання надає мешканцям Острога підприємство “Тепло-

Енергія”. На балансі цього підприємства знаходиться 5 котелень. Відповідно до рішення 

Виконавчого комітету Острозької міської ради № 11 від 16.01.2018 було погоджено тариф на 

послуги теплопостачання для КЗ “Острозька обласна психіатрична лікарня”, які надає 

приватне підприємство “Тепло-Енергія”, в сумі 1 677,13 грн. з ПДВ за 1 Гкал. 

Інформація про встановлення тарифів на водопостачання та водовідведення, утримання 

будинків, вивозу побутового сміття публікується в місцевих ЗМІ (Рис. 4.7.1.). 

 

Рис.4.7.1. Стаття з місцевої газети “Замкова гора” 

https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/2/rish_v_13.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/2/rish_v_13.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/1/rish_v_11.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/1/rish_v_11.doc
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3. Острозька міська рада сприяє відновленню надання житлово-комунальних послуг, у 

разі їх припинення. Наприклад, розпорядженням міського голови №48-ар від 19 квітня 2017 

року було відновленню теплопостачання у зв’язку з погіршенням погодних умов (Рис. 4.7.2.). 

 

Рис.4.7.2. Розпорядження міського голови №48-ар від 19 квітня 2017 року 

У разі припинення надання послуг у зв’язку з проведенням ремонтних робіт 

підприємства сповіщають про це, шляхом опублікування відповідної інформації в засобах 

масової інформації. Також, повідомлення про припинення надання послуг розміщуються на 

офіційному сайті Острозької міської ради. В оповіщенні вказується інформація про терміни 

проведення робіт і відновлення надання призупиненої послуги (Рис. 4.7.3.).  

 

Рис.4.7.3. Приклад інформування про відключення газопостачання  

4. Інформації про відповідність якості житлово-комунальних послуг нормативам, 

нормам, стандартам та правилам за результатами досліджень немає ні на сайті Острозької 

міської ради, ні в засобах масової інформації. 

Враховуючи підтвердження органом місцевого самоврядування лише двох заходів з 

трьох необхідних – бал не зараховано. 

Рекомендації: 

1) слід запровадити систему, за якої мешканці зможуть розуміти та оцінювати 

якість надаваних житлово-комунальних послуг. Щонайменше, зрозумілу систематизовану 

інформацію про стандарти якості таких послуг доцільно опублікувати на сайті міської ради, 

https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/orders/Rozp_48ar.pdf
https://www.ostroh.rv.ua/news/2018/8669
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розмістити на інших інформаційних ресурсах. Можливо оформити такі інформацію як 

інфографіку.  

2) систематичне відстеження та інформування населення про відповідність чи 

невідповідність якості житлово-комунальних послуг нормативам, нормам, стандартам та 

правилам за результатами досліджень. 

3) забезпечити можливість містянам перевіряти якість житлово-комунальних 

послуг за їх звернення та обізнаність мешканців із порядком таких звернень та їх розгляду.  

Бал не зараховано 

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 Острозької міської ради (соціальні 

послуги), Острозької центральної районної лікарні (медичні послуги), Центру надання 

адміністративних послуг (адміністративні послуги). Допустимим критерієм було – 300 метрів 

від найближчої зупинки до відповідної установи. 

В Острозі громадський транспорт працює тільки по одному єдиному маршруту.  

Відстань від одного з найвіддаленіших будинків міста (м.Острог, вул.Лісова, буд.71) 

становить 2,4 км (Рис.4.8.2.). 

 
Рис 4.8.1. Відстань від зупинки до будинку за адресою м.Острог, вул.Лісова, буд.71 

Відстань від найближчої зупинки до Центру надання адміністративних послуг 

становить  450 м (Рис. 4.8.2.). 

 
Рис.4.8.2. Відстань від зупинки до ЦНАПу 
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2. Острозька центральна районна лікарня знаходиться за адресою – м. Острог, вул. 

Татарська, 185. 

Відстань від найближчої зупинки до Острозької центральної районної лікарні 

становить 240 м (Рис. 4.8.3.). 

 
Рис.4.8.3. Відстань від зупинки до лікарні 

 

3. Управління праці та соціального захисту населення знаходиться за адресою – 

м.Острог, вул. Князів Острозьких, 22г. 

Відстань від найближчої зупинки до Управління праці та соціального захисту 

населення становить 500 м (Рис. 4.8.4.). 

 
Рис.4.8.4. Відстань від зупинки до УПСЗН 

Відстань від найближчої зупинки до Центру надання адміністративних послуг (450 м.) 

та до Управління праці та соціального захисту населення (500 м.) перевищує допустиму норму 

(300 м.).  

Рекомендація:  

забезпечити належний доступ до амідінстративних, соціальних та медичних послуг 

шляхом організації зручного транспортного сполучення у м.Острозі, в тому числі й з 

віддалених районів міста. 

Бал не зараховано 
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Гідний рівень життя



 

 

ДРУГИЙ 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 Острозі діє Програма розвитку освіти міста Острога на 2016-2018 роки, 

затверджена Рішенням №21 від 04.12.2015 року Острозької міської ради VII скликання, зі 

змінами внесеними, Рішенням №99 від 19.02.2016, Рішенням №157 від 27.05.2016, Рішенням 

№587 від 26.01.2018.  

Мета програми - удосконалення розвитку системи освіти відповідно до потреб держави 

та запитів громадян міста, формування позитивного іміджу освітньої галузі та перспектив її 

розвитку, підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог 

інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки, забезпечення особистісного розвитку 

дитини згідно з її індивідуальними здібностями та потребами, створення належних умов для 

навчання та комфортного перебування дітей у навчальних закладах, забезпечення якісного 

функціонування навчального процесу та збереження здоров’я дітей шляхом поновлення 

обладнання та навчально-методичного забезпечення навчальних кабінетів, шкільних меблів, 

технологічного обладнання їдалень дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, 

придбання спортивного інвентарю та обладнання відповідно до санітарно-гігієнічних правил 

та норм, приведення у відповідність систем протипожежного захисту об’єктів навчальних 

закладів відповідно до вимог нормативно-правових актів, норм і правил.  

Програма містить 9 розділів та охоплює широкий спектр питань: дошкільна освіта, 

загальна середня освіта, позашкільна освіта, освіта дітей з особливими освітніми потребами, 

психологічний супровід освітнього процесу, виховна робота, фізкультурно-оздоровча робота, 

охорона життя і здоров'я учасників навально-виховного процесу тощо.  

Визначені результати виконання Програми, проте без способів оцінки ефективності 

реалізації завдань.  

Фінансування Програми передбачається з міського бюджету на три роки та коригується 

майже щороку внесенням змін до програми.  

Термін виконання узагальнено 2016-2018 роками.  

Контроль за виконанням покладено на постійну комісію з питань духовності, освіти, 

культури, охорони здоров'я, соціального захисту населення, молодіжної політики, фізкультури 

та спорту та відділ освіти виконкому Острозької міської ради. Передбачено щорічну звітність. 

Кожен розділ містить перелік завдань, відповідальних виконавців. Проте внаслідок 

відсутності чітких індикаторів ефективності деякі заходи виглядають декларативними.  

Наприклад, “поглиблення співпраці в галузі дошкільної освіти з міжнародними 

організаціями, фондами, участь у програмах та проектах”, “забезпечення умов для здобуття 

позашкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами”, тощо (Рис.5.1.1). 

 

Рис.5.1.1 Скрін-витяг з 

прикладами заходів та 

очікуваними 

результатами з 

Програми. 

https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2015/rish_21.docx
https://www.ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/39/rish_587.docx
https://www.ostroh.rv.ua/doc/nd/2016/rish_157.docx
https://www.ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/39/rish_587.docx
https://www.ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/39/rish_587.docx
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Відсутність чітких індикаторів реалізації завдань унеможливлює зарахування балу за 

цим показником.  

Рекомендація:  

розробити та внести зміни до програми з визначенням способів оцінки ефективності 

реалізації завдань та моніторингу їх реалізації.  

Бал не зараховано 

5.2. Чи відповідає мережа навчальних закладів та кількісний склад педагогічного 

персоналу потребам громади? 

Бал зараховується, якщо у громаді досягнуто двох умов з переліку: 

 

1) можливість влаштувати дитину у дошкільний заклад – оцінюється у межах 

експерименту; 

Монітором проведено експеримент “Дитячий садок”, в рамках якого здійснено дзвінок 

до Острозького дитячого садка №1 “Ромашка” з метою з’ясувати можливість влаштування до 

дитсадка п’ятирічної дитини. В дитсадку повідомили, що реєстрація дітей до дитсадка 

здійснюється в порядку електронної черги. Вільних місць немає і влаштування наразі 

неможливе, порадили зателефонувати в кінці літа, оскільки можливо з’являться вільні місця.  

2) достатня мережа загальноосвітніх закладів, свідченням чого є розумна 

наповнюваність класів – не більше 30-ти дітей у класі; 

Відповідно до інформації наданої у Острозькому відділі освіти наповнюваність класів 

у місті Острог не перевищує показник ‘не більше 30-ти дітей у класі’, що підтверджується 

Рішенням №145 “Про затвердження мережі класів і контингенту учнів в Острозьких 

загальноосвітніх навчальних закладах на 2017-2018 рік” від 19.09.2017 року Виконавчого 

комітету Острозької міської ради. Середній показник наповнюваності учнів у класах 

становить 22,6.  

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 усіх Острозьких шкіл, та ДНЗ “Ромашка” щодо 

наявності вакансій педагогічного персоналу. 

На сайтах Острозької ЗОШ №1, Острозької ЗОШ №3, Навчально-виховного комплексу 

“Школа І-ІІІ ступенів - гімназія” інформації про відкриті вакансії не виявлено.  

На сайті ДНЗ “Ромашка” відкритих вакансій не виявлено.  

Представники відділу освіти та адміністрацією школи при особистому спілкуванні з 

монітором повідомляють про наявність достатнього складу педагогічного персоналу. 

Актуальних повідомлень у ЗМІ, щодо нестачі педагогів за 2017-2018 рік не виявлено.  

Зараховано 1 бал 

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.  
 

http://romashkasad.at.ua/
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/09/rish_v_145.docx
http://ostrogzosh1.rv.ua/
http://zosh3ostrog.ucoz.ua/
https://ostroggimnaziya1.wixsite.com/gnost
https://ostroggimnaziya1.wixsite.com/gnost
http://romashkasad.at.ua/
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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 Острозі шкільний автобус відсутній, про що свідчить відсутність інформації у 

відкритих джерелах та було підтверджено відділом освіти.   

2. У разі пішохідної досяжності навчального закладу відстань від найбільш віддаленого 

будинку до навчальних закладів повинна відповідати вказаним нижче показникам  

Слід зазначити, що у місті Острог фактично відсутній внутрішній громадський 

транспорт. Через місто курсують маршрутні таксі до інших міст та сіл, автобуси підприємств. 

При цьому система автобусних зупинок належним чином не налагоджена, зупинки не 

відмічені на онлайн-картах (зокрема у сервісі Google maps).  

Частково зупинки відмічені на карті сайту “Відвідай Острог” (Рис. 5.3.1.). 

 

 

Рис.5.3.1. Скрін карти зупинок на 

сайті “Відвідай Острог” 

 

- дошкільні навчальні заклади (в інших населених пунктах 500 м, якщо існує 

можливість використати громадський транспорт – вимірюється відстань від найбільш 

віддаленої будівлі до зупинки громадського транспорту та від неї до дитячого садка).  

У місті Острог діє електронна черга, відтак існує можливість обрати один ДНЗ з двох 

існуючих в місті.  

В рамках експерименту “Дитсадок” було обрано ДНЗ “Ромашка” м.Острог, вул. Героїв 

Майдану 14. Відстань до найближчої зупинки біля Острозького РАЦСу становить 160 м (Рис. 

5.3.2.).  

 
Рис.5.3.2. Скрін із сервісу Google maps з відстанню від ДНЗ “Ромашка” до найближчої зупинки. 

- загальноосвітні навчальні заклади. 

http://visitostroh.info/
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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). 

 В рамках експерименту “Школа” обрано Острозький НВК, який знаходиться за 

адресою: м.Острог, площа Декабристів 6. Для дослідження обрано вулицю Володимира 

Сальського, яка належить до території обслуговування навчального закладу. Відстань від 

школи до останнього будинку вулиці складає 2,6 км (Рис. 5.3.3.).  

 

Рис.5.3.3 Скрін з онлайн-

сервісу відстані від вул. 

В.Сальського до НВК. 

Як вже було зазначено вище, в Острозі відсутній внутрішній громадський транспорт. 

Відповідно до пояснень відділу освіти, частково ситуація вирішується за допомогою 

транзитного транспорту. Наприклад, по вулиці Бельмаж проїздять автобуси в напрямку на 

Шумськ, Межиріч, Тернопіль (Рис. 5.3.4.).  

 

Рис.5.3.4. Зупинка з напрямком руху 

на Межиріч, Шумськ, Тернопіль. 

Оскільки на онлайн-картах відсутні позначки зупинок на вулиці Бельмаж, а відстань 

від найближчої відміченої зупинки у цьому напрямку на вул. Героїв Майдану, 4 до школи – 

складає 500 метрів, зарахування балу за цим індикатором не є можливим (Рис.5.3.5.).  

 

Рис.5.3.5 Скрін з онлайн-сервісу 

відстані від зупинки до НВК. 

Рекомендація: 

обладнати належним чином всі автобусні зупинки у місті з розміщенням цієї 

інформації на онлайн-сервісах та офіційних сайтах міської ради. Розробити системний підхід 

щодо забезпечення можливості школярів діставатися до школи шляхом: придбання 

шкільного автобусу, укладення договорів з перевізниками, тощо.  

https://docs.wixstatic.com/ugd/0ee57d_75d7b1fbeeea4a029edb787152c24f04.docx?dn=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.docx
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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 з боку Острозької міської ради щодо 

відмови від добровільно-примусових внесків, розпоряджень, програм тощо. Не підтвердили 

їх наявність і працівники відділу освіти. 

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 “Ромашка”, - завідуючою закладу сплата добровільних внесків 

не пропонувалась. Натомість наголошувалася інформація про існування електронної черги.  

Оскільки зарахування балу можливе лише у разі дотримання обох умов – бал не 

зараховано. 

Рекомендація:  

розробити та впроваджувати регулярні масштабні кампанії по протидії 

добровільно-примусовим батьківським грошовим внескам у закладах освіти та серед 

мешканців міста.  

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 Острозький навчально-виховний 

комплекс “Школа І-ІІІ ступенів-гімназія”, оскільки у ній створений інклюзивний клас. Слід 

зазначити, що моніторинг здійснювався під час проведення планових ремонтних робіт.  

1) Наявність світлофорів та дорожніх знаків “Діти поблизу”. 

Світлофори поблизу відсутні (в місті Острог є лише один світлофор), дорожні знаки 

діти поблизу НВК відсутні. Натомість, наявний знак “Рух заборонено” безпосередньо поблизу 

НВК та пішохідний перехід в напрямку руху до школи. (Рис.5.5.1). 

  

 

 

 

Рис.5.5.1 Пішохідний 

перехід в напрямку руху 

до школи та знак “Рух 

заборонено” перед 

шкільним подвір’ям.  

2). Школа має актуальний висновок компетентних органів щодо створення у ній 

безпечного середовища. 

https://ostroggimnaziya1.wixsite.com/gnost
https://ostroggimnaziya1.wixsite.com/gnost
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Адміністрацією школи надано до ознайомлення акти (висновки) компетентних органів 

щодо протипожежної, технологічної, біологічної безпеки, а також акти реагування на них. 

Слід зазначити, що адміністрація реагує на приписи і вказівки відповідних інстанцій. 

Разом з тим, виявлено системну проблему щодо встановлення системи протипожежного 

захисту, про що регулярно виносяться приписи, адміністрація школи в свою чергу подає 

відповідні клопотання до відділу освіти про виділення фінансування на встановлення 

сигналізації та інші заходи протипожежної безпеки (Рис.5.5.2). 

  
Рис.5.5.2 Припис щодо усунення недоліків у сфері пожежної безпеки та лист керівництва школи до відділу 

освіти з проханням надати здійснення відповідних робіт. Було б непогано трохи висвітлити ці світлини, але 

так теж може бути, в принципі 

Наразі сучасна протипожежна сигналізація встановлена у приміщенні де навчаються 

молодші класи. 

3). Наявність внутрішнього туалету для учнів, обладнаного системою водопостачання 

та водовідведення. 

У школі є внутрішні туалетні кімнати, обладнані системами водопостачання та 

водовідведення (Рис. 5.5.3). 

  
Рис. 5.5.3 Фото туалетної кімнати Острозького НВК 

4). Наявність найманого медичного працівника, режим роботи якого відповідає часу 

перебування учнів у школі (під час уроків + півгодини).  

У школі є медичний працівник, який працює з 9:00 до 17:00 (Рис.5.5.4). Заняття 

тривають з 8:30 до 15:15.  
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Рис.5.5.4 Графік роботи медичної сестри та медкабінет. 

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 (Рис.5.5.5.).  

 

 
Рис.5.5.5. Внутрішній спортзал та зовнішній майданчик. 

7). Наявність у школі доглянутих місць у приміщенні навчального закладу для 

проведення публічних заходів.  

В Острозькому НВК є актова зала (Рис.5.5.6.)  

 

Рис. 5.5.6. Актова зала НВК. 

Таким чином, Острозький НВК відповідає усім семи критеріям безпечного та 

комфортного перебування дитини у школі.  

Рекомендація:  
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Виділити фінансування на встановлення необхідної системи протипожежної безпеки, 

встановити знак “Діти” та нанести відповідну дорожню розмітку поблизу школи. 

Зараховано 1 бал 

5.6. Чи вживаються заходи із запобігання та протидії дискримінації в здобутті освіти? 

Бал зараховується, якщо монітор підтвердив наявність не менше трьох критеріїв. 

Оцінка критеріїв згідно методики проведена в рамках експерименту “Школа”.  

Моніторинг здійснено на базі Острозького навчально-виховного комплексу “Школа І-

ІІІ ступенів-гімназія”. 

1. Безперешкодний доступ дітей з інвалідністю (з порушеннями здоров’я) до 

навчального закладу (зараховується у разі дотримання усіх зазначених ознак):  

- наявність місць для паркування осіб з інвалідністю якнайближче до входу (якщо 

технічно є автопарковка) – автопарковка біля входу до НВК відсутня; 

- пологий вхід або наявність пандусу – біля входу до НВК пандус чи пологий вхід 

відсутні, проте, за твердженням директора, у школі є переносний пандус, побачити який не 

вдалося через ремонтні роботи (Рис. 5.6.1. – 5.6.3.).  

 

 

 

 

 

 

Рис.5.6.1. – вхід до НВК  

 

  

- в НВК просторі до 90 см завширшки 

коридори 

Рис.5.6.2. – коридори у НВК є 

достатньо просторими  
 

- в НВК відсутні пороги  

до класів 

 

Рис.5.6.3. – 

відсутність порогів до класів 

- доступний для маломобільних груп туалет наразі відсутній.  

2. Функціонування створених на рівні громади або району інклюзивно-ресурсних 

центрів. В ОТГ, у яких послуги надаються у ІРЦ району або інших громад, оцінюється 

можливість безпосереднього надання послуг працівниками центру дітям з порушеннями 

здоров’я. 



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

50 

 

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. 

Острозькою міською радою сьомого скликання прийнято Рішення від 27 квітня 2018 року 

№668 “Про створення комунальної установи “Інклюзивно-ресурсний центр міста Острога 

Острозької міської ради Рівненської області”.   

На момент моніторингу Центр перебуває у процесі створення і наразі повноцінно не 

функціонує, що унеможливлює врахування п.2-4, відповідно до методики інструменту 

оцінювання.  

Слід зазначити, що в Острозькому НВК є інклюзивний клас, для дитини, що навчається 

у ньому забезпечено послуги асистента вчителя, складена індивідуальна програма розвитку на 

підтвердження чого адміністрацією надано для ознайомлення відповідні документи.  

6. У школах проводяться кампанії із ненасильства, поваги до різноманіття та 

запобігання дискримінації дітей за певною ознакою та відсутні у відкритих джерелах 

інформацйні 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 №201-о/д від 22.06.2018 директора Острозького НВК 

впродовж 2017-2018 навчального року учнівським самоврядуванням реалізовувався проект з 

попередження булінгу в школі, відбулося навчання учнів в рамках проекту “Медіація – твій 

шлях до порозуміння”, в рамках якого підготовлено 6 учнів 9 класу для допомоги учням 

закладу вирішувати конфліктні ситуації мирним шляхом.  

Відтак можливим є зарахування лише одного критерію з трьох.  

Рекомендація:  

забезпечити якнайшвидше повноцінне функціонування інклюзивно-ресурсного центру із 

забезпеченням персоналом та засобами навчання. Впроваджувати заходи для забезпечення 

інклюзивної освіти, зокрема пристосувати приміщення Острозького НВК та інших 

навчальних закладів Острога для маломобільних осіб відповідно до вимог універсального 

дизайну, зокрема, наявність пандусів, пристосованих вбиралень, як це передбачено ст.19, 

ст.20 ЗУ “Про освіту”.  

Бал не зараховано 

5.7. Чи ОМС створює умови для розвитку позашкільної освіти мешканців 

територіальної громади? 

Бал зараховується, якщо монітор підтвердив здійснення ОМС не менше трьох 

критеріїв в інших населених пунктах:  

 

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 відділу освіти, Острозької міської ради – у місті 

Острозі діють наступні комунальні заклади:  

- Острозька дитячо-юнацька спортивна школа – в Острозькій ДЮСШ функціонують 

наступні відділення: волейболу, футболу, баскетболу, легкої атлетики. 

- Центр культури і дозвілля – число клубних формувань – 10, учасників -158. 

https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/43/rish_668.docx
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/43/rish_668.docx
https://ostroggimnaziya1.wixsite.com/gnost/single-post/2018/04/24/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%83
https://ostroggimnaziya1.wixsite.com/gnost/single-post/2018/04/24/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%83
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/paran296#n296
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/paran296#n296
http://ostsport.at.ua/
https://www.facebook.com/pg/Центр-культури-і-дозвілля-м-Острог-830758783627246/
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- Острозька дитяча школа мистецтв – де діє капела бандуристів, духовий оркестр, 

ансамбль скрипалів, хор, і т.д (Рис. 5.7.1.). 

   

Рис. 5.7.1. Фото з офіційних сайтів закладів та Інтернет-видання район.острог 

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).  

На сайті Острозької дитячо-юнацької спортивної школи розміщено кошториси за 2017-

2018 роки, якими передбачено видатки на предмети, матеріали, обладнання, інвентар 

(рис.5.7.2.).  

До прикладу в травні 2018 року було придбано обладнання та матеріалів на 15394,00 

грн. 

 
 

Рис.5.7.2. Витяг з кошторисів за 2017-2018 рік Острозької ДЮСШ. 

Відповідно до інформації наданої Острозькою міською радою на відповідний запит - 

дитячій школі мистецтв у 2016 році виділено 10780 грн, у 2017 – 1710 грн на придбання 

сценічних костюмів колективам. 

Разом з тим, існують в громаді і проблеми з фінансуванням позашкільної освіти про що 

у своєму інтерв’ю за 2016 рік розповідає керівник відділу культури і туризму. 

3). ОМС впродовж року, що передує моніторингу проводив консультації щодо 

формування та розвитку мережі позашкільних закладів принаймні одним способом: 

опитування, онлайн анкети, організація громадських слухань, розгляд петицій, інше.  

Фактів проведення консультацій щодо формування та розвитку мережі позашкільних 

закладів – не виявлено у відкритих джерелах, відповідних підтверджень не надано у міській 

раді.  

4). Виділяється фінансова допомога для обдарованих дітей шкільного віку на участь в 

змаганнях, конкурсах, тощо.  

Рішенням Острозької міської ради №618 від 23.02.2018 року, затверджено Програму 

розвитку футболу в місті Острозі на 2018 - 2021 роки, якою зокрема передбачено розвиток 

дитячого та юнацького футболу та матеріальну підтримку командам для участі в регіональних 

і обласних змаганнях. Подібна програма діяла і в 2017 році. 

Також, відповідно до інформації наданої у відділі освіти – міська влада допомагає 

організаційно залучати меценатів – звертається за допомогою до місцевих підприємців. 

Залучення зовнішніх джерел фінансування – є загалом позитивною практикою, проте не може 

гарантувати системного забезпечення такої потреби. 

http://ostsport.at.ua/index/finansova_zvitnist/0-7
http://ostsport.at.ua/index/finansova_zvitnist/0-7
https://ostroh.info/aktsenty/olga-lozyuk-nestacha-finansuvannya-i-prymishhen-nasha-gostra-i-postijna-problema/
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/41/rish_618.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/30/rish_466.doc
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5). Надає фінансову підтримку громадським ініціативам на розвиток інноваційних та 

традиційних для громади форм розвитку позашкільної освіти. 

Відповідно до інформації наданої у відділі культури і туризму, міська влада здійснює 

організаційну, а не фінансову підтримку громадським освітнім ініціативам, як от надання 

обладнання, приміщення, інформування тощо.  

Рекомендація: 

використовувати “Батьківський форум”, який щорічно відбувається в Острозі і для 

консультацій щодо розвитку позашкільної освіти; забезпечити організаційну та фінансову 

підтримку для громадських ініціатив для розвитку інноваційних форм розвитку позашкільної 

освіти, залучати грантові кошти та інвестиції; системно підтримувати обдаровану молодь, 

наприклад, запровадити стипендії від міської ради.  

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 трьох 

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 розміщеної на офіційному сайті Острозької міської ради – у 

місті діють такі комунальні заклади як: Острозька міська і міська для дітей бібліотеки, центр 

культури і дозвілля.  

Окрім цього у місті знаходяться: Державний історико-культурний заповідник міста 

Острога, Краєзнавчий музей м.Острога (замок князів Острозьких), Музей книги та друкарства 

знаходиться в пам’ятці архітектури XVI ст., музей нумізматики, Музей книги та друкарства 

знаходиться в пам’ятці архітектури XVI ст. – більш детальна інформація на сайті від 

туристично-інформаційного центру Острога (Рис.5.8.1.).  

 

Рис. 5.8.1. Фото із сайту 

“Відвідай Острог” з 

панорамним видом Острога 

 

2). Підтримка заходів розвитку культури гостьового або тимчасового типу – виставки, 

фестивалі, концерти, ярмарки, інше. Два факти протягом року.  

“Острог – Ренесанс” - перший на Острожчині культорологічний щорічний фестиваль, 

що присвячений 440-ій річниці заснування Острозької Академії. Острозька міська рада 

входить до складу засновників-організаторів.  

Конкурс пам`яті вчителя Острозької школи мистецтв Леоніда Матюка – щорічний 

регіональний конкурс скрипалів.  

3). ОМС фінансово та організаційно підтримує ініціативи громадських інституцій в 

проведені культурних заходів, організації комунікативних майданчиків, третій простір, анти-

кафе, хаби, кінотеатри під відкритим небом, дебатні клуби, тощо).  

http://voostrog.at.ua/news/vidbuvsja_zagalnomiskij_batkivskij_forum/2018-05-30-929
https://ostrohcastle.com.ua/
https://ostrohcastle.com.ua/
http://visitostroh.info/
https://www.facebook.com/ostroh.renaissance/
http://ostrog.rayon.in.ua/news/25839-v-ostrozi-vidbudetsia-konkurs-pamiati-vchitelia-ostrozkoyi-shkol-mistetstv-leonida-matiuka
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Підбір заходів здійснено з відкритих джерел, в тому числі, соціальних мереж де 

організатори заходів висловлюють подяку за підтримку представникам міськвиконкому, 

відділу культури і туризму, або де міська влада долучалась як партнер заходу, тощо. 

Проект “Культурний барбакан” - переможець конкурсу “Малі міста – великі враження”, 

суть якого полягає у створенні арт-простору на території Татарської вежі.  

Підтримка відділу культури і туризму в проведенні IV Всеукраїнського Фестивалю-

конкурсу естрадної пісні “МАМИНА ВЕСНА” для воїнів АТО та їх матерів. 

Підтримка ХІV турніру з шахів пам’яті Йосипа Григоровича Аршинова. 

Вільний Простір в Острозі – організаційна підтримка. 

Виставка: “Острог – єврейська історія”. 

Відділ культури і туризму на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук регулярно 

надає інформаційну підтримку громадським заходам Острога.  

Рекомендація: 

Системно здійснювати заходи на підтримку та розвиток культурних ініціатив 

громадських інституцій, зокрема надання фінансової підтримки. 

Зараховано 1 бал 

5.9.Чи вживаються ОМС заходи із запобігання та протидії дискримінації у сфері 

особистого чи культурного розвитку? 

Бал зараховується у разі підтвердження принаймні двох прикладів запобігання та 

протидії дискримінації у сфері участі у культурному житті за повний рік, що передує 

моніторингу.  

 

1). Надання фінансової підтримки культурним організаціям національних меншин – 

відповідно до пояснень керівника відділу культури і туризму організаціям національних 

меншин надається організаційна підтримка, зокрема єврейській общині, наприклад, скасовано 

статус у парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Острозький парк» 

і відновлено єврейське кладовище, проводяться мітинги пам’яті на роковини геноциду, проте 

фінансування не здійснюється.  

2). ОМС купує білети або пропонує пільгові умови участі у культурних заходах 

особам/сім’ям, що перебувають у складних життєвих обставинах - відповідно до інформації 

наданої у відділі культури і туризму, організовуються спільні новорічні ранки для 

малозабезпечних сімей спільно з відділом з питань молоді та спорту.  

Інших заходів по цьому індикатору не виявлено у відкритих джерелах та не 

підтверджено представниками ОМС.  

Бал не зараховано 

5.10. Чи вживає ОМС заходи щодо доступу до інформації, спрямованої на особистий 

розвиток? 

Бал зараховується, якщо монітор підтвердив не менше трьох прикладів доступу до 

інформації, спрямованої на особистий розвиток за повний рік, що передує моніторингу. 

 

1) 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 Острозі на визначних будівлях розміщені таблички з інформацією, встановлено 

вказівники до культурних пам’яток (Рис.5.10.1. – 5.10.2.). Підтримується сайт “Відвідай 

Острог” з інтерактивною картою пам’яток міста (Рис.5.10.3.). Відкрито перший у Рівненській 

області інформаційно-туристичний центр (Рис.5.10.4.).  

http://ostrog.rayon.in.ua/news/54898-kulturnii-barbakan-tvortsi-rozkrili-taemnitsi-proektu
http://ostrog.rayon.in.ua/news/61874-mamina-vesna-v-ostrozi-startuvav-konkurs-estradnoyi-pisni
http://ostrog.rayon.in.ua/news/61874-mamina-vesna-v-ostrozi-startuvav-konkurs-estradnoyi-pisni
https://www.ostroh.rv.ua/news/4918/7127
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1180561462073895&set=a.671987412931305.1073741828.100003601566710&type=3
https://www.facebook.com/events/289644898210023/
https://www.facebook.com/pg/Відділ-культури-і-туризму-мОстрог-964143330324674/
https://www.ostroh.rv.ua/news/7200/7716
https://www.ostroh.rv.ua/news/7200/7716
https://www.ostroh.rv.ua/news/4918/5621
http://visitostroh.info/
http://visitostroh.info/
https://www.facebook.com/visitostroh.info/
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Рис.5.10.1. – інформаційні таблички 

 

 
Рис. 5.10.2. – вказівники до пам’яток міста 

 
Рис.5.10.3. Інтерактивна карта Острога. 

 
Рис.5.10.4. Інформаційно-туристичний центр 

2) ОМС у медіа поширює інформацію про культурні заходи та популяризує культурні 

заклади (ЗМІ, сайт ОМС, інше). 

Інформація про культурні заходи міста розміщується в офіційних спільнотах в 

соціальних мережах відділу культури і туризму, на сайті Острозької міської ради, місцевих 

ЗМІ. 

3) ОМС виділяє кошти із місцевого бюджету на поновлення бібліотечних фондів та 

поліпшення матеріально-технічного становища бібліотек. 

У 2017 році здійснено капітальний ремонт системи опалення дитячої бібліотеки в 

м.Острог по вул. Героїв Майдану 7 з застосуванням альтернативних джерел енергії. 

Загальна кошторисна вартість – 371 077 грн. (Рис. 5.10.5.).  

 

5.10.5. – Лист міського голови Острога щодо 

гарантії у відділені суми коштів на ремонт 

бібліотеки. 

Зараховано 1 бал 

https://www.facebook.com/pg/Відділ-культури-і-туризму-мОстрог-964143330324674/
https://www.facebook.com/pg/Відділ-культури-і-туризму-мОстрог-964143330324674/
https://www.ostroh.rv.ua/
http://ostrog.rayon.in.ua/news/30731-den-vulichnoyi-muziki-v-ostrozi-naikrashchii-den-u-rotsi
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Освіта та культурний розвиток



 

 

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 при формуванні заходів/програм соціального 

захисту? 

В даному випадку, бал зараховується при наданні доказів проведення не менш як двох 

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 особистого спілкування, представник міської ради пояснив, що думка та 

потреби громади враховуються через механізм аналізу звернень (скарг, пропозицій) громадян 

за попередній період роботи і виокремлення найбільш важливих питань соціального захисту. 

Формування таких заходів/програм відбувається без проведення громадських слухань, 

експертних обговорень, анкетного опитування, електронного опитування чи інших способів 

залучення громади до вираження думки. Разом з тим, на сайті Острозької міської ради 

публікується інформація про засідання комісій з відповідних питань. За словами працівника 

ради, мешканці міста чи окремих громадських організацій міста спеціально не запрошуються 

на такі засідання, але безперешкодно можуть їх відвідати. 

Отже, місцевою владою не забезпечуються механізми активного залучення громади до 

формування програм/заходів соціального захисту, що не дає можливість зарахувати бал за 

індикатором. 

Рекомендація:  

при формуванні заходів/програм соціального захисту населення доцільно проводити 

цільові зустрічі, опитування мешканців міста не лише щодо проблем, які вони бажають 

вирішити, чи їхніх потреб, але й бачення та пропозиції містян щодо організації та 

впровадження таких заходів.  

Бал не зараховано 

6.2. Чи дбає ОМС про підтримку малозабезпечених осіб похилого віку? 

Бал, в даному випадку, зараховується при наданні доказів вживання ОМС протягом 

останнього календарного року перед моніторингом не менше двох 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).  

 

В п.5 Рішення Острозької міської ради від 23 грудня 2016 року №322 “Про міський 

бюджет на 2017 рік” серед переліку захищених статей видатків загального фонду міського 

https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2016/19/rish_322.doc
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бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою Заходи з підтримки передбачені такі статті 

як: придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; забезпечення продуктами 

харчування; поточні трансферти населенню.  

Для того, щоб визначити фінансову підкріпленість тих чи інших заходів, передбачених 

міськими програмами, планами тощо, монітори проаналізували дохідну частину бюджету 

міста на 2017 рік.  

Так, згідно із Додатком 1 до Рішення №322 від 23 грудня 2016 року, запланований обсяг 

доходів бюджету міста Острога на 2017 рік складав 80 808 900 грн., з яких власних доходів 29 

487 400 (податкових надходжень – 28 290 000 грн.; неподаткових надходжень – 1 197 400 грн.); 

офіційних трансфертів 51 321 500 грн. (2 120 300 грн. – дотацій; 49 201 200 грн. – субвенцій 

на виплати державних допомог вразливим категоріям населення, оплату житлових субсидій та 

послуг у житлово-комунальній сфері, придбання твердого та рідкого побутового палива, 

освітня та інші субвенції).  

З цього можна зробити висновок про те, на що скеровуються державні кошти і, 

відповідно – які витрати покриватимуться за рахунок власних надходжень.  

Згідно Звіту міського голови за 2017 рік, надходження до бюджету перевищили 

заплановані (Рис.6.2.1.). 

В Додатку 3 до бюджету міста Острога на 2017 рік затверджені статті витрат по 

забезпеченню соціальними послугами людей похилого віку (Рис.6.2.2.). 

 
Рис.6.2.2. Витяг з Додатку 3 до Рішення №332 від 23 грудня 2016 р. 

Відповідно до Звіту начальника управління праці та соціального захисту населення 

виконкому Острозької міської ради про роботу управління за 2017 рік та I квартал 2018 року, 

затвердженого Рішенням Острозької міської ради №711 від 27 червня 2018 р., у 2017 році 

проведено фінансування витрат, пов’язаних із похованням 1 інваліда війни на суму 1.6 тис. 

грн. (с.4).  

Окрім того, в Острозі діє Програма “Ветеран” на 2014-2018 роки, затверджена 

Рішенням Острозької міської ради від 27 грудня 2013 року №564. Заходи Програми 

 
Рис.6.2.1. Витяг зі Звіту Острозького міського голови за 2017 р., сс.4-5 

https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2016/19/dod_322.xls
https://ostroh.rv.ua/doc/zvit/zvit_2017.docx
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2016/19/dod_322.xls
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2016/19/dod_322.xls
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/45/rish_711.doc
http://ostroh.rv.ua/doc/nd/2013/rish_564.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/zvit/zvit_2017.docx
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передбачають ритуальних послуг в зв’язку з похованням осіб похилого віку, що були 

самотніми, надання матеріальної допомоги за особистими зверненнями, закупівлю продуктів 

харчування та подарунків для людей похилого віку до державних свят. Згідно Додатку 5 до 

міського бюджету на 2017 рік, на фінансування цієї програми виділено 27 200 грн. (Рис.6.2.3.).  

 
Рис.6.2.3. Додатку 5 до Рішення №332 від 23 грудня 2016 р. 

Також, Рішенням Острозької міської ради від 28 липня 2017 року №448 затверджено 

Програму підтримки статутної діяльності Острозької міськрайонної організації Товариства 

Червоного Хреста України на 2017-2019 роки. Серед завдань Програми: медико-соціальної 

допомога одиноким громадянам похилого віку, інвалідам та іншим соціально незахищеним 

верствам населення. Визначений обсяг фінансової підтримки патронажної служби Острозької 

міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України з коштів місцевого бюджету 

склав 46 900 грн.  та 3 100 грн. для підтримки діяльності організації. За повідомленням 

співробітниці Фінансового управління Острозького міськвиконкому за цією програмою у 2017 

році фактично було виділено 21 232 грн. 
На додаток, соціальні послуги особам похилого віку надає міський територіальний 

центр соціального обслуговування, про що детальніше йтиметься в наступному пункті цього 

Звіту. 

За цим показником монітори вбачають достатньо підстав для зарахування балу.  

Зараховано 1 бал 

6.3. Чи сприяє ОМС наданню послуг з догляду особам, які цього потребують? 

В даному випадку бал зараховується у разі вживання ОМС щодо отримання особами, 

які потребують стороннього догляду не менше двох послуг з такого переліку: догляд вдома; 

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. 

 

Надання соціальних послуг населенню м. Острога забезпечує міський територіальний 

центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі - Центр), робота якого 

фінансується за кошти місцевого бюджету.  

Згідно інформації на сайті Острозької міської ради, Центр обслуговує наступні 

категорії населення:  

- громадян похилого віку, інваліди, хворі, які не здатні до самообслуговування і мають 

рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу; 

- громадян, 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 (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого 

віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей вищий ніж прожитковий 

мінімум для сім’ї. 

Також відділення соціальної допомоги вдома обслуговує: 

 - одиноких громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з частковою 

втратою рухової активності (мають III, IV і V групу рухової активності) і потребують 

сторонньої допомоги, соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в  домашніх 

умовах згідно з медичним висновком; 

- громадян похилого віку; 

https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2016/19/dod_322.xls
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/28/rish_448.doc
https://www.ostroh.rv.ua/socio_policy/omtcso
https://www.ostroh.rv.ua/socio_policy/omtcso
https://www.ostroh.rv.ua/socio_policy/omtcso
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- людей з інвалідністю (які досягли 18-річного віку), крім людей з інвалідністю 

унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які отримують 

соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне медичне 

обслуговування відповідно до Закону України “Про загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності”; 

- хворих (з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи 

інвалідності). 

Центр має три структурних підрозділи: 

1. відділення соціальної допомоги вдома; 

2. відділення денного перебування; 

3. відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги. 

Тобто, фактично, робота Центру ведеться за трьома напрямками.  
Відповідно до Звіту директора Острозького міського територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Грищук О. В. про виконання 

посадових обов’язків, “за 11 місяців 2017 року відділенням соціальної допомоги вдома було 

надано платних послуг на суму 43612,72 грн. для 75 підопічних. У відділенні працює 21 

соціальний робітник. За звітний період соціальними робітниками відділення  надано послуги 

для 230 одиноких непрацездатних громадян.” (с.3). 

Також зі звіту слідує, що за наказом директора центру здійснюється 

систематичний моніторинг якості наданих соціальних послуг, шляхом опитування їх 

отримувачів та надавачів. Щоправда, результати такого моніторингу не відображені у 

звіті.  
При відділенні денного перебування функціонує медичний кабінет, де надаються 

платні медичні послуги: масаж, електрофорез, УВЧ, інгаляція, “Солюкс” та безкоштовні 

медичні послуги: вимірювання артеріального тиску, температури, внутрішньо м’язеві ін’єкції, 

прев’язки та первинна невідкладна допомога. Також надається допомога консультаційного 

характеру, проводиться санітарно-освітня робота – навчальні бесіди з основ надання 

первинної медичної допомоги серед підопічних щодо профілактики захворювань та їх 

ускладнень. (Звіт, с.3). 

Статистичні дані по роботі цього кабінету наведені на Рис.6.3.1. – витягу зі згаданого 

Звіту:  

 

 
Рис.6.3.1. Витяг зі Звіту Директора Острозького терцентру за 2017 рік (сс.3-4) 

https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/12/rish_v_200.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/12/rish_v_200.doc
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На думку моніторів, отриманої інформації достатньо, щоб зарахувати бал за цим 

індикатором. 

Зараховано 1 бал 

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 двох 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).  

 

Аналіз документів Острозької міської ради, які знаходяться у відкритому доступі та 

спілкування зі співробітниками УПСЗН Острозького міськвиконкому підтвердили, що 

послуги з супроводу та безперешкодного доступу людей з інвалідністю не забезпечуються 

окремими видатками з міського бюджету. Підтримка таких людей здійснюється соціальними 

працівниками територіального центру, які допомагають в оформленні необхідних документів 

людям з інвалідністю, вирішенні інших побутових питань. Також і з інформації, яка наведена 

в пунктах 6.2., 6.3., слідує, що місцева влада здійснює певні заходи щодо фізичного супроводу 

людей з інвалідністю, однак для зарахування балу за цим показником лише одного заходу з 

переліку недостатньо. 

Бал не зараховано 

6.5. Чи живаються 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 трьох фінансово підкріплених 

системних заходів з реабілітації осіб з порушеннями здоров’я. Фінансова 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 
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спрямування осіб з порушеннями здоров’я до установ за останній календарний рік, що передує 

моніторингу. 

 

Моніторинг показав, що з боку Острозької міської ради здійснюються певні заходи із 

надання реабілітаційних послуг особам із порушенням здоров’я. 

1. На сайті міської ради розміщена інформація про можливість проходження курсу 

безкоштовної соціальної реабілітації з медичним супроводом для осіб з інвалідністю в 

Рівненському обласному центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів (Рис.6.5.1.). 

 
Рис.6.5.1. Інформація з сайту Острозької міської ради станом на 03.08.2018 р. 

2. Також серед переліку соціально-побутових послуг, які надаються відділенням 

соціальної допомоги вдома Острозького міського територіального центру, міститься 

інформація про сприяння у забезпеченні необхідними технічними та іншими засобами 

реабілітації для осіб, які обслуговуються (Рис.6.5.2.). 

3. При відділенні соціально-побутової адаптації функціонує Пункт прокату технічних 

та інших засобів реабілітації.  
4. Силами місцевої громади, а саме однієї з церков, функціонує реабілітаційний центр 

“Свобода”, який допомагає людям, що хворіють на алкоголізм чи наркоманію звільнитись від 

залежності. Така допомога хворим надається безкоштовно, однак не є проявом зусиль місцевої 

влади (Рис.6.5.4.).  

 
Рис.6.5.2. Інформація з сайту Острозької міської ради станом на 03.08.2018 

http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/publication/content/10675
https://www.ostroh.rv.ua/socio_policy/omtcso
https://www.ostroh.rv.ua/socio_policy/omtcso
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Рис.6.5.4. Фото з сайту Рівненського обласного об’єднання церков Євангельських християн-баптистів станом на 

03.08.2018 р. 

5. У згаданому Звіті начальника УПСЗН Острозького міськвиконокому також наведена 

інформація щодо надання послуг реабілітації для мешканців міста Острога, які мають 

порушення здоров’я (Рис.6.5.4.). 

 
Рис.6.5.4. Витяг зі Звіту начальника УПСЗН Острозького міськвиконкому за 2017 - І квартал 2018 року, с.4. 

Згідно Рішення Острозької міської ради від 26 січня 2018 року №600, для соціальної 

реабілітації людей з інвалідністю, із загального фонду місцевого бюджету здійснено 

міжбюджетний трансферт у сумі 60 000 грн. (Рис.6.5.5.). 

 
Рис.6.5.5. Витяг з Рішення Острозької міської ради від 26 січня 2018 року №600 

Таким чином, за сукупністю зібраної інформації, монітори прийняли рішення про 

зарахування балу.  

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 трьох 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://ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/45/rish_711.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/39/rish_600.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/39/rish_600.doc
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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). 

 

За даними, що наводяться у Звіті міського голови за 2017 рік, на обліку в УПСЗН 

перебуває 122 багатодітні сім’ї, де виховується 382 дитини.  

1. За поданням відділу освіти міськвиконкому від 26.12.2016 р., Рішенням Острозької 

міської ради від 27.01.2017 року №325 продовжено безкоштовне харчування дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

із сімей, які отримують допомогу відповідно Закону України “Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям”, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються 

у спеціальних та інклюзивних класах та учнів, батьки яких є учасниками антитерористичної 

операції (Рис.6.6.1.). 

  
Рис.6.6.1. Рішення Острозької міської ради від 27.01.2017 року №325 

2. Також в УПСЗН ведеться облік сімей, які прибули з тимчасово окупованої території 

на тимчасове проживання до міста Острога. Станом на 01.01.2018 р. на обліку перебуває 31 

сім’я (40 осіб). Для цих родин вирішуються питання влаштування дітей у шкільні та дошкільні 

навчальні заклади. Загалом протягом 2017 року для ВПО було виплачено адресної допомоги 

22 особам на суму 212,9 тис. грн. для покриття витрат на проживання,в тому числі на сплату 

ЖКП; 

3. Субвенція державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з 

дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової 

державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок 

психічного розладу склала 14342,7 тис. грн. (Рис.6.6.2.). Проте монітори не розцінюють цей 

факт як прояв зусиль місцевої влади.  

 

 
Рис.6.6.2. Витяг з Додатку 1 до Рішення Острозької міської ради № 322 від 23.12.2016 року 

4. З досліджених рішень Острозької міської ради вбачається, що з місцевого бюджету 

досить регулярно (систематично) виділяються кошти мешканцям міста на лікування їхніх 

https://ostroh.rv.ua/doc/zvit/zvit_2017.docx
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/20/rish_325.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/20/rish_325.doc
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дітей, н-ад, Рішення міськради від 26 травня 2017 року №423 (Рис.6.6.3.), Рішення від 28 липня 

2017 року №452 (Рис.6.6.4.) та ін.  

  

Рис.6.6.3. Витяг з Рішення міськради від 26 травня 

2017 року №423 

Рис.6.6.3. Витяг з Рішення від 28 липня 2017 року 

№452 

Таким чином підтверджено три необхідні напрями діяльності за цим індикатором, а 

отже бал зараховано.  

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 зараховуватиметься за наявності доказів залучення ОМС 

протягом останнього календарного року перед моніторингом до реалізації трьох напрямів, 

які здійснюються самостійно та у співпраці з іншими надавачами соціальних послуг: 

діяльність “гарячої” телефонної лінії з питань подолання складних життєвих обставин за 

наслідками 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)) 

 

І. Інформування громади та співпраця з місцевими органами виконавчої влади.  

1. У листопаді 2017 року Острог долучився до всесвітньої акції “16 днів проти 

насильства” і провів низку заходів в рамках цієї акції; 

2. Острозький центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді організовує заходи з 

профілактики серед молоді. Працівники Центру розповіли учням училища про свою роботу, 

про  категорії клієнтів, види та форми соціальної допомоги та послуг, які їм надаються. Цей 

захід проводився у співпраці з молодіжною ГО “Територія змін”. У Звіті міського голови за 

2017 рік вказано, що “завдяки скоординованій роботі підрозділів виконкому, які відповідають 

https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/26/rish_423.docx
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/28/rish_452.docx
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/26/rish_423.docx
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/28/rish_452.docx
https://www.ostroh.rv.ua/news/7200/8053
https://www.ostroh.rv.ua/news/2018/8454
https://www.ostroh.rv.ua/news/2018/8454
https://ostroh.rv.ua/doc/zvit/zvit_2017.docx
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за даний напрямок роботи, у 2017 році не було допущено фактів бездоглядності, бродяжності, 

безпритульності серед дітей та насильства щодо них.” (с.24).  

3. Центр разом з представниками виконавчої служби району та Острозького бюро 

правової допомоги провели круглий стіл на тему протидії насильству. Під час зустрічі 

наголошувалось про важливість консолідації зусиль для протидії такому ганебному явищу в 

суспільстві, а також належне інформування острожна про механізми правового та соціального 

захисту жертв насильства. Також на заході було презентовано правопросвітній проект 

Міністерства юстиції “Я маю право”.  

 4. Зусиллями центру була організована благодійна акція “Зігрій дітей теплом” по 

організації збору теплих речей та взуття для дітей з сімей, що опинились в складних життєвих 

обставинах.  

ІІ. Матеріальна підтримка  

1. Видатки з міського бюджету (в гривнях) на організацію послуг дітям та молоді, що 

опинились у складних життєвих обставинах (Рис.6.7.1.): 

 
Рис.6.7.1. Витяг із Додатку 3 до міського бюджету на 2017 рік 

2. Перелік місцевих програм, які фінансувались за кошти місцевого бюджету у 2017 

році (в гривнях) (Рис.6.7.2.): 

 
Рис.6.7.2. Витяг з  Додатку № 5 до рішення Острозької міської ради “Про міський бюджет на 2017 рік” від 

23.12.2016 р. № 322 

За результатами моніторингу прийнято рішення про зарахування балу за цим 

показником, однак рекомендують посилити заходи місцевої влади в цьому напрямку.  

Рекомендації:  

1) створити безкоштовну “гарячу” телефонну лінію з питань подолання складних 

життєвих обставин за наслідками домашнього насильства; 

2) більш активно співпрацювати з правоохоронними органами щодо підтримки дітей 

з неблагополучних сімей, протидії домашньому насильству; 

3) регулярніше проводити публічні інформаційно-просвітні заходи серед школярів, 

бездоглядних дітей щодо протидії домашньому насильству; 

4) забезпечити організацію послуг психологічної допомоги жертвам домашнього 

насилля, насилля в сім’ї, соціального супроводу таких сімей; 

5) забезпечити організацію соціальних послуг із ресоціалізації наркозалежної молоді, в 

тому числі й шляхом посилення співпраці із місцевими ініціативами, які вже здійснюють таку 

діяльність.  

Зараховано 1 бал 

6.8. Чи дбає ОМС про захист прав дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського 

піклування? 

http://ostrog.rayon.in.ua/news/80847-vidbuvsia-kruglii-stil-shchodo-protidiyi-domashnomu-nasilstvu
http://ostrog.rayon.in.ua/news/46076-zigrii-ditei-teplom-ostrozhan-prosiat-doluchitisia-do-zboru-teplogo-odiagu-dlia-ditei
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2016/19/dod_322.xls
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2016/19/dod_322.xls
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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 чотирма 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 

 

Структурним підрозділом Острозької міської ради, який займається питаннями 

забезпечення прав дітей-сиріт та дітей, що позбавлені батьківського піклування, є служба в 

справах дітей. На сайті ради зазначена інформація про розпорядок роботи служби, адреса, 

контактні дані керівника (Рис.6.8.1.). 

 
Рис.6.8.1. Інформація з сайту Острозької міської ради станом на 03.08.2018 

1. У Звіті міського голови за 2017 рік (с.24) міститься інформація про те, що на обліку 

в службі справах перебувало 12 дітей, що є сиротами чи позбавлені батьківського піклування. 

Протягом 2017 року здійснювались заходи з матеріальної підтримки таких дітей. Так, 

напередодні навчального року 7 дітей отримали по 700 гривень для придбання шкільного 

приладдя, а для 4 – проводилась виплата одноразової грошової допомоги по досягненню 

повноліття у розмірі 1810 гривень кожному. Кошти на такі виплати передбачалися у місцевому 

бюджеті (Рис.6.8.2.). 

 
Рис.6.8.2. Витяг з Додатку № 3 до рішення Острозької міської ради “Про міський бюджет на 2017 рік”  

від 23.12.2016 № 322  

https://www.ostroh.rv.ua/executive_committee/viddili
https://ostroh.rv.ua/doc/zvit/zvit_2017.docx
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2. Острозьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

проводиться інформаційна кампанія щодо створення патронатних сімей у місті. Метою 

кампанії є інформування та залучення жителів громади до участі в створенні патронатних 

сімей, підвищення рівня захищеності дітей та попередження випадків бездоглядності. З 

матеріалом можна ознайомитись за посиланням.  

3. В міському бюджеті також передбачені видатки для надання допомоги дітям, над 

якими встановлено опіку чи піклування, для дітей, що виховуються одиноким матерям та 

допомогу при усиновлені дитини (Рис.6.8.3.).  

 
Рис.6.8.3. Витяг з Додатку № 3 до рішення Острозької міської ради “Про міський бюджет на 2017 рік”  

від 23.12.2016 р. № 322  

Разом з тим з опублікованої інформації неможливо визначити, які суми коштів 

виділялись саме з місцевого бюджету, а які надходили до бюджету через державну субвенцію 

для надання саме таких видів допомоги жителям міста. 

Таким чином, моніторам не вдалося підтвердити достатню кількість напрямів 

діяльності (4) для зарахування балу за цим показником.  

Бал не зараховано 

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. У 

цьому разі вжиті заходи оцінюються за документами, що передбачають передачу коштів на 

фінансування зазначених заходів за останній календарний рік, що передує моніторингу 

 

Аналіз інформаційних ресурсів Острозької міської ради (розділу Соціальна сфера, 

публікацій у газеті “Замкова гора” за останні два роки) показав, що Острозька міськрада не 

залучає недержавних учасників до надання соціальних послуг населенню міста та не 

створювала нормативних підстав для такого залучення. Інформація також була підтверджена 

представниками УПСЗН Острозького міськвиконкому. Разом з тим, як зазначено в  п.6.2. цього 

Звіту, у 2017 році Острозька міська рада виділила кошти для фінансування діяльності та 

надання соціальних послуг для Острозької районної організації Товариства Червоного Хреста 

України, однак для зарахування балу за цим показником необхідно підтвердити обидва 

критерії, а тому бал не може бути зарахований.  

Бал не зараховано 

 

 

6.10. Чи зручною є організація надання послуг органом соціального захисту? 

Бал зараховується, якщо монітор, під час проведеного експерименту, підтвердив 

наявність не менше дванадцяти критеріїв зручності надання послуг органом соціального 

захисту населення з наступного переліку: 

https://www.ostroh.rv.ua/news/2018/8340
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1. Чи забезпечується можливість виїзду адміністратора за місцем проживання у разі 

потреби отримання послуги маломобільною особою? - Безпосередньо у УПСЗН Острозького 

міськвиконкому було з’ясовано, що така можливість не забезпечена. Компонент не 

зараховано.  

2. Чи здійснюється прийом документів (у сільських радах, філіях) уповноваженими 

особами у громадян, що мешкають у віддалених селах (мікрорайонах)? – Даний компонент не 

є актуальним для м. Острога, оскільки усі острожани проживають в межах міста. Компонент 

не оцінювався.  

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 монітором 

з'ясовувався порядок отримання субсидії на оплату комунальних  послуг. Фахівцем органу 

соцзахисту було роз'яснено порядок отримання субсидії та названий перелік документів, які 

необхідно надати для отримання послуги. Компонент зараховано.  

4. Чи на приміщенні органу є вивіска, яка інформує про графік роботи та дозволяє 

зрозуміти як потрапити до сектору прийому громадян та отримання послуг? - На час візиту до 

органу проводилися ремонтні роботи і вивіска була відсутньою, але при зверненні до 

працівника органу, монітору було роз'яснено, як потрапити до сектору прийому громадян для 

отримання послуги. Компонент зараховано. 

5. Чи дотримані ознаки безперешкодного доступу до органу соцзахисту                      

маломобільних груп населення? - Територія перед органом соцзахисту є достатньо просторою 

та зручною для паркування автомобілів, однак відсутня розмітка, що визначає місця 

паркування для людей з інвалідністю. Наявний пологий пандус достатньої ширини для заїзду 

до приміщення людей на інвалідних візках, але відсутня кнопка виклику перед входом. 

Приміщення УПСЗН є одноповерховим, двері до приміщення та коридори завширшки більше 

ніж 90 см, що дає можливість безперешкодного доступу до нього людей з інвалідністю, які 

пересуваються на візках та для маломобільних осіб. Компонент зараховано. 

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. 

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. Такі беджі були 

помічені в керівника та працівника фінансового відділу, але були прикріплені до 

канцелярського пристосування на робочому столі. Компонент не зараховано. 

8. Чи на стендах (при вході до установи) наявна довідкова інформація: повна назва, 

підпорядкованість органу соціального захисту населення, його поштова та електронна адреса; 

прізвище, ім'я, по батькові керівників та відповідальних спеціалістів органу соціального 

захисту населення; структурний поділ та напрями роботи; основні принципи організації 

прийому населення; розклад роботи; номери телефонів, за якими можна отримати 

консультацію чи записатися на прийом; місця розташування філій (інших пунктів прийому 

заяв та документів); місця розташування відповідних (секторів) кімнат? - На час 

моніторингового візиту, інформаційний стенд при вході до органу соцзахисту був відсутній, 

хоча ремонтні роботи на той момент не проводились або були завершені. Компонент не 

зараховано. 

9. Чи зручні умови реєстрації на прийом та отримання консультації – робоче місце 

консультанта обладнане зазначенням прізвища та ім’я спеціаліста, наявний стілець для 

відвідувача, в тому числі простір для особи, що користується допоміжними засобами руху? - 

Під час візиту, лише деякі робочі місця консультантів були обладнані із зазначенням прізвища 

та ім’я спеціаліста органу. В кабінетах, де проводиться прийом громадян простору достатньо 
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для переміщення осіб з допоміжними засобами руху, але не для людей, які пересуваються на 

візках. Наявний стілець для відвідувачів, як у кабінетах консультантів, так і в коридорі 

управління. Компонент не зараховано. 

10. Чи наявні на стенді (інфобоксах) зразки та бланки документів? - На столі, поруч з 

інформаційним стендом в коридорі управління були наявні зразки для заповнення заяв, а 

бланки таких заяв надавались працівниками на вимогу відвідувачів. Компонент зараховано. 

11. Чи є можливості надання допомоги особам, які через порушення здоров’я 

самостійно не можуть заповнити заяви? - Управління не укомплектоване відповідними 

спеціалістами для надання допомоги у заповненні документів особами з серйозними 

порушеннями здоров’я, проте працівники роз'яснюють такій людині можливі альтернативні 

способи подачі заяви, виходячи з обставин конкретного звернення, пропонують заповнити 

заяву за особу. На думку моніторів, цього не достатньо для зарахування цього компоненту.  

12. Чи надається відкритий доступ відвідувачам до туалетної кімнати з урахуванням 

потреб осіб з інвалідністю? - На час візиту до управління туалет був закритий, ключі 

знаходились у працівників і надавались на прохання монітора. Туалетна кімната не 

пристосована для потреб людей з інвалідністю. Компонент не зараховано.  

13. Чи достатня кількість місць у секторі очікування та чи комфортною є температура 

повітря у секторі очікування? Сектором очікування являється коридор управління, в якому 

були розташовані сім стільців. Враховуючи, що середня кількість відвідувачів цього УПСЗН 

не є великою, такої кількості стільців для очікування є достатньо. Разом з тим, влітку 

перебування чи очікування в секторі не є комфортним, оскільки повітря не охолоджується. 

Компонент не зараховано. 

14. Чи виділено окремий куточок для перебування дітей із столиком, стільцями, 

книжками, тощо? В органі соцзахисту не виділено окремий куточок для перебування дітей. 

Компонент не зараховано. 

15. Чи забезпечено умови приватності під час прийняття заяв (означає наявність міні-

келій, перегородок, візуально достатньої відстані між столами для прийому)? - Умови 

приватності під час прийому заяв не забезпечені, так як в коридорі наявний лише один стіл. 

Стіл не обладнаний перегородками, тому заповнення заяви знаходиться під візуальним 

контролем інших відвідувачів. Компонент не зараховано. 

16. З’ясовано у фахівців-інформаторів чи створені умови для діяльності мобільних 

офісів – спільний прийом фахівців соцзахисту, центрів зайнятості, Пенсійного фонду. - 

Спільний прийом спеціалістами не ведеться через відсутність віддалених районів у місті та 

компактність розташування вказаних органів в межах міста. Однак, на думку моніторів, 

періодична організація таких мобільних офісів, все ж, значно спростила б доступ до отримання 

соціальних послуг для  Компонент не зараховано. 

Оскільки підтверджено лише 5 з 12 необхідних компонентів, бал за цим показником не 

може бути зарахований.  

Рекомендації: 

1) розглянути створення можливості виїзду адміністратора за місцем проживання 

у разі потреби отримання послуги маломобільною особою; 

2) оптимізувати графік роботи УПСЗН таким чином, щоб, хоча б один день в 

тиждень, мешканці могли скористатися послугами Управління до 20.00; 

3) забезпечити ідентифікацію усіх співробітників Управління, які працюють з 

громадянами (іменні беджі, жетони тощо із зазначенням імені та прізвища, посади тощо); 

4) облаштувати при вході до установи стенди чи таблички із довідковою 

інформацією про Управління: повну назву, підпорядкованість органу соціального захисту 

населення, його поштову та електронну адреси; прізвище, ім'я, по батькові керівників та 

відповідальних спеціалістів органу соціального захисту населення; структурний поділ та 

напрями роботи; основні принципи організації прийому населення; розклад роботи; номери 

телефонів, за якими можна отримати консультацію чи записатися на прийом; місця 
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розташування філій (інших пунктів прийому заяв та документів); місця розташування 

відповідних (секторів) кімнат; 

5) обладнати внутрішній простір Управління таким чином, щоб він був зручним та 

доступним для пересування мало мобільним людям, в тому числі й людям з візками та на 

візках;  

6) забезпечити надання допомоги особам, які через порушення здоров’я самостійно 

не можуть заповнити заяви; 

7) зробити доступ до вбиральні вільним, а саму вбиральню пристосувати для потреб 

людей з інвалідністю;  

8) забезпечити комфортний температурний режим у приміщенні;  

9) облаштувати “дитячий куточок” в Управлінні;  

10) забезпечити приватність під час оформлення та прийом заяв громадян, шляхом 

встановлення більшої кількості столів на достатній відстані або перегородок між ними / 

можливістю прийняття заяв в різних кабінетах;  

11) розглянути можливість періодичного прийому громадян у форматі спільно з 

фахівцями інших органів – пенсійного фонду, органів надання адміністративних послуг, 

центру зайнятості, військкомату, органів Державної фіскальної служби.  

Бал не зараховано 
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ТРЕТІЙ РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ОКРЕМИМ ВЕРСТВАМ НАСЕЛЕННЯ 

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 Острозької міської ради Рівненської області (далі – Острозької міської ради) 

від 27 вересня 2013 року №515 затверджено 5-річну Міську програму зайнятості населення 

до 2017 року, яка реалізувалася спільно виконавчим комітетом Острозької міської ради та 

міськрайонним центром зайнятості у взаємодії із роботодавцями. Метою Програми визначено 

закріплення позитивних тенденцій до стабілізації регіонального ринку праці, зменшення 

безробіття і збільшення попиту на робочу силу, підвищення конкурентоспроможності 

безробітних шляхом їх професійного навчання. 

Також рішенням визначені відповідальні за реалізацію заходів Програми та 

контролюючі особи, строки, в які відповідальні особи повинні інформувати про стан 

виконання Програми, та органи, яких вони інформують (Рис.7.1.1.).  

 

Рис.7.1.1.Рішення Острозької міської ради про міську Програму зайнятості населення на 2013-2017 

роки 

Систематичність виконання заходів визначена або у роках (2013-2017 роки), або 

терміном “постійно” – такі терміни, однак, не є достатньо конкретизованими. 

На виконання заходів програми передбачалися, переважно, кошти Фонду 

загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, 

Пенсійного фонду України та кошти роботодавців. Таким чином, виконання Програми майже 

повністю залежало від асигнувань з державного бюджету України. Фактично, кошти 

місцевого бюджету виділялися лише для покриття частини витрат на організацію проведення 

громадських робіт.  

Досить цікавими для порівняння є показники зайнятості мешканців міста Острога у 

2012 та 2017 роках. Так, у 2012 році, згідно описової частини зазначеної Програми, до 
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громадських робіт залучалися 156 осіб, а у 2017 із 160 запланованих – лише 7 (дані за 2017 рік 

взято із описової частини Програми зайнятості населення міста Острога на 2018-2022 роки, 

згадану нижче). У 2012 році було працевлаштовано 7 осіб з інвалідністю, а разом 22 особи з 

інвалідністю скористалися послугами центру зайнятості. У 2017 році лише одна особа з 

інвалідністю за направленням міськрайонного центру зайнятості проходила профнавчання. У 

2012 році 21 особа отримала одноразову грошову допомогу по безробіттю для зайняття 

підприємницькою діяльністю, у 2017 році таку допомогу отримала тільки одна особа. Разом з 

тим, зросла кількість працевлаштованих осіб: у 2012 році їхня кількість складала 416, а у 2017 

році – 526 осіб, що характеризує позитивну динаміку в даному напрямку.  

Серед інших запланованих заходів Програми у 2017 році передбачалося укласти 226 

договорів про стажування між роботодавцями та особами, які продовжують навчатися, однак 

інформацію про факти укладення таких договорів чи їх кількість, на жаль, не вдалося 

з’ясувати.  

27 червня 2018 року Острозька міська рада Рішенням №713 затвердила Програму 

зайнятості населення до 2022 року, в основу якої покладені основні тенденції Стратегії 

розвитку міста на період до 2020 року, визначено головні напрямки її реалізації. Мета 

визначена комплексно та доволі узагальнено, хоча, з урахуванням аналізу ситуації у сфері 

праці в місті на момент її затвердження – досягнення мети можна буде оцінити. Разом з тим, 

у оновленій Програмі не конкретизовані джерела її фінансування за видами заходів. 

Інформація щодо прогнозованого чи фактичного фінансування Програми також відсутня.  

Співробітники Острозької міської ради повідомили, що на реалізацію програм із 

зайнятості населення кошти міського бюджету майже не виділяються через брак фінансових 

надходжень. Винятком можна вважати організацію громадських робіт у 2017 році, про що 

йтиметься в п.7.2. Однак – це лише один напрямів Програми.   

В обох програмах вказується на актуальність працевлаштування осіб з різними 

формами інвалідності, однак – як бачимо – тенденція їх зайнятості за 5 років досить істотно 

погіршилася.  

Аналіз двох зазначених програм та результатів їх впровадження, на жаль, не дає змоги 

дійти висновку про те, що в місті Острозі існує дієва програма органу місцевого 

самоврядування зі сприяння зайнятості населення, тому бал за даним показником не може 

бути зарахований. 

 

Задля підвищення дієвості програм із зайнятості населення група моніторів 

сформувала ключові рекомендації: 

1) розробити детальний план дій щодо кожного пріоритетного напрямку реалізації 

Програми;  

2) визначити обсяг реалістичного фінансування, яке дозволить досягти цілей в 

кожному конкретному напрямку, дослідити потенційну та реальну можливість залучення 

такого фінансування, в тому числі й за кошти місцевого бюджету та з інших джерел; 

3) встановити чіткі строки виконання кожного завдання та відповідальних за їх 

виконання осіб;  

4) розглянути можливість більш активного залучення різних стейкхолдерів до 

реалізації Програми – представників громадського сектору, бізнесу, студентського 

потенціалу для проведення профорієнтаційних та освітніх заходів, в тому числі й шляхом 

розширення організації громадських робіт; 

5) посилити інформування різних категорій населення про можливості 

працевлаштування та професійного навчання; 

6) серед причин низького рівня працевлаштування людей з інвалідністю варто 

розглянути не лише проблему недосконалості механізму стимулювання роботодавців до 

створення робочих місць для таких осіб, але й більш глибоко вивчити ширше коло питань 

інклюзивності: дійсні потреби та можливості людей з інвалідністю в місті Острозі, 

https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/45/rish_713.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/45/rish_713.doc
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пристосування умов праці для їхньої роботи, перетворення міського простору та 

інфраструктури у більш дружній для маломобільних категорій населення тощо.  

Бал не зараховано 

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. За цим показником оцінюється попередній перед 

моніторингом календарний рік. 

 

10 січня 2017 року між Острозьким міськрайонним центром зайнятості та Управлінням 

праці та соціального захисту населення укладено Договір №176017011000001 про організацію 

громадських робіт та фінансування їх організації. Згідно цього Договору УПСЗН Острозької 

міської ради створила 6 тимчасових робочих місць для проведення громадських робіт на 3 

місяці, які полягали в інформуванні населення міста про порядок отримання житлових 

субсидій, пільг та інших компенсаційних виплат, а також роботи з документацією. Таким 

чином, критерій соціальної користі таких робіт для громади дотримано, також заплановані 

обсяги організації були цілком реалістичними.  

Оплата праці за цим договором встановлювалася на рівні мінімальної заробітної плати, 

а саме: 3200 гривень. Згідно п.2.1.4 Договору, з кожним працівником укладалися строкові 

трудові договори. Організація громадських робіт здійснювалася в рівних частках (50/50%) за 

рахунок місцевого бюджету та Фонду загальнообов’язокового державного соціального 

страхування України на випадок безробіття з січня по березень 2017 року (Рис.7.2.1).  

 

 

Рис.7.2.1. Договір про організацію громадських робіт та їх фінансування в м. Острозі,  

січень-березень 2017 року 

Дію даного договору було пролонговано до липня 2017 року включно та фактично 

залучено до роботи 7 працівників із відповідною оплатою їх праці.   
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Оскільки у 2017 році громадські роботи за сприяння Острозької міської ради проходили 

впродовж 7-ми місяців поспіль - можна стверджувати про систематичність організації таких 

робіт, що, в сукупності з іншими даними, дає змогу зарахувати бал за цим показником. 

Монітори, однак, звертають увагу на те, що у 2018 році громадські роботи за участю 

органу місцевого самоврядування не проводилися. З огляду на це, рекомендується розглянути 

механізм організації громадських робіт як потенційне середовище комплексного вирішення 

різних питань, які належать до сфери місцевого самоврядування. Наприклад, більш глибоке 

вивчення екологічних, соціальних та культурних потреб громади дозволить визначити 

конкретні заходи, які дозволять задовольнити такі потреби. Частина таких заходів, 

вочевидь, може виконуватися за рахунок проведення громадських робіт (наприклад, 

прибирання територій лісових насаджень та/або інших рекреаційних зон, допомога у 

соціальному супроводі осіб, які його потребують, інформування мешканців щодо різних 

питань соціального характеру і т.і.). Це допоможе не лише вирішувати кілька проблем 

одночасно, але й сприятиме налагодженню діалогу між місцевою владою та різними групами 

мешканців громади.  

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 Острозької міської ради від 27 квітня 2018 року №665 затверджено 

“Програму розвитку малого і середнього підприємництва в місті Острозі на 2018-2020 роки”.  

Програма має досить чітку мету, релевантні заходи для реалізації кожного 

пріоритетного завдання, визначені відділи виконавчого комітету міської є виконавцями за 

кожним заходом. В питаннях, пов’язаних зі сприянням безробітним в організації 

підприємницької діяльності виконавцем визначено Острозький міськрайонний центр 

зайнятості. Прогнозовані результати Програми є реалістичними (наприклад, збільшення 

кількості діючих малих підприємств на 4 одиниці щороку, а фізичних осіб-підприємців на 10 у 

2018-2019 роках, та на 15 – у 2020 році; відповідно до цих показників спрогнозоване зростання 

надходження коштів до міського бюджету від малого бізнесу). 

У Програмі передбачений механізм моніторингу та контролю за виконанням її заходів.  

На реалізацію Програми у ній передбачено щорічно лише по 7 000 гривень з міського 

бюджету (для залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до участі в обласних, 

всеукраїнських, міжнародних виставково-ярмаркових заходах, нарадах, бізнес-форумах та 

конференціях; підтримки інноваційної діяльності суб’єктів малого і середнього 

підприємництва, для сприяння в  організації проведення бізнес-тренінгів для підприємців 

міста, у тому числі із залученням викладачів із провідних бізнес-шкіл області). Решта 

фінансування – це кошти виконавців (наприклад, для розроблення та оприлюднення у засобах 

масової інформації та на офіційному веб-сайті Острозької міської ради щорічних планів 

підготовки проектів регуляторних актів, ведення міського реєстру регуляторних актів на 

офіційному веб-сайті міської ради; організації аукціонного продажу земельних ділянок та 

надання в оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення суб’єктам малого 

та середнього підприємництва та ін.), кошти державного бюджету (зокрема, щодо залучення 

підприємців до публічних торгів, стимулювання підприємницької діяльності серед 

безробітних, компенсація ЄСВ за створення нових робочих місць тощо), міського бюджету 

або кошти самих підприємців. 

Як пояснила начальниця відділу економіки, торгівлі та побутового обслуговування 

населення виконкому Острозької міської ради, кошти міського бюджету для реалізації 

попередньої подібної програми на 2015-2017 роки та для цієї Програми поки не виділялися, 

https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/43/rish_665.doc
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однак, силами відділу та, за рахунок співпраці з іншими стейкхолдерами, вдається 

реалізовувати заплановані заходи. 

Строки виконання завдань визначені, переважно, терміном “постійно”, що, не є 

достатньо конкретизованим.  

З великою приємністю монітори відзначили проведення, під час розроблення 

Програми, її SWOT-аналізу, результати якого також включені до тексту документу.  

В різних відкритих джерелах (наприклад, Звіт Острозького міського голови за 2017 рік, 

рішень Острозької міської ради про встановлення податкових пільг для суб’єктів 

підприємництва, новин на сайті ради тощо) міститься чимало інформації про фактичні заходи 

із підтримки міською радою Острога суб’єктів малого бізнесу. Разом з тим, як зазначається у 

згаданому звіті мера міста Острога (с.8), “ТОВ “Перша Острозька друкарня” через фінансові 

труднощі ще в грудні 2016 року тимчасово припинила свою діяльність і до цього часу не має 

можливості її відновити. За інформацією директора друкарні, проводиться робота щодо 

пошуку нових замовлень на друкарську продукцію, заключенню нових договорів, планується 

придбання нового удосконаленого друкарського станка, який дасть можливість значно 

економити енергоресурси”. Таким чином, наразі в місті Острозі діє лише одне середнє 

підприємство – ТОВ “Острозький завод мінеральної води”.  
 

За сукупністю проаналізованої інформації, монітори вважають, що конкретність, 

реалістичність та спрямованість Програми підтримки малого та середнього підприємництва в 

місті Острозі, її фінансова обґрунтованість, дають підстави оцінити Програму як дієву та 

зарахувати бал за даним показником.  

 

Для підсилення ефективності роботи та результатів за даним напрямком 

рекомендуємо:  

1. Більш конкретно визначати строки виконання того чи іншого завдання, а також 

обсяг необхідного фінансування з кожного джерела для кожного заходу; 

2. Спрямовувати більше зусиль з боку Острозької міської ради задля відновлення 

роботи ТОВ “Перша Острозька друкарня”, адже у ситуації, коли в місті фактично працює 

єдине середнє підприємство, місцевій владі та громаді слід приділяти особливу увагу розвитку 

сектору середнього підприємництва. Такі зусилля можуть полягати у фінансовій, 

інформаційній та партнерській підтримці, допомозі у пошуку потенційних замовників 

продукції, в тому числі й закордоном, адже місто Острог має налагоджену співпрацю з 

чотирма містами-побратимами; допомозі у написанні проектних заявок на залучення 

грантових коштів для придбання обладнання тощо;  

3. Розвивати практики соціально відповідального підприємництва, залучаючи 

представників малого та середнього бізнесу до реалізації проектів та підтримки ініціатив 

розвитку громади, утвердження поваги до Прав людини.  

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 двома різними 

способами: мережа Інтернет, друковані засоби масової інформації, радіо/телебачення, 

проведення спеціалізованих заходів або інші (визначається за внутрішнім переконанням 

монітора).  

 

https://www.ostroh.rv.ua/mayor_report
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В новинному розділі сайту Острозької міської ради розміщені три оголошення про 

конкурси на заміщення вакансій у 2018 році1:  

 Конкурс на зайняття посади директора Комунальної установи “Інклюзивно-

ресурсний центр міста Острога” Острозької міської ради Рівненської області; 

 Головне територіальне управління юстиції у Рівненській області 06 лютого 2018 

року оголосило конкурс на заміщення вакантних  посад державної служби категорії “В”; 

 Виконавчий комітет Острозької міської ради оголошує конкурс на заміщення 

вакантної посади адміністратора Центру надання адміністративних послуг. 

На інших місцевих ресурсах також розміщені оголошення про можливість зайняття 

вакантних посад у органі місцевого самоврядування, бюджетній установі або організації чи 

комунальному або приватному підприємстві.  

Наприклад:  

 Робота: оголошено конкурс на посаду директора КЗ “Центр культури і дозвілля” 

 В Острозі шукають людину на посаду начальника інспекції з благоустрою 

Також, оголошення про вакантні посади та конкурси на їх проведення (в разі 

необхідності), розміщуються у місцевій газеті “Замкова гора” (Рис. 7.4.1., 7.4.2.).  

  
Рис. 7.4.1. Витяг з газети “Замкова гора” від 

30.12.2017, №52 (1017) 

Рис. 7.4.2. Витяг з газети “Замкова гора” від 

17.02.2018, №7 (1024) 

Також, окрім друкованого варіанту, на сторінці газети у мережі Facebook розміщене 

оголошення про проведення “Дня кар’єри ЄС” (Рис. 7.4.1.), яке було опубліковане на сторінці 

Національного університету “Острозька академія”. 

 
Рис.7.4.1. Фото-скрін публікації про проведення “Дня кар’єри ЄС” в НаУОА, 04.10.2017 р. 

Попри те, що інформування населення з боку Острозької міської ради про можливість 

працевлаштування не є надто активним - методика оцінювання дозволяє зарахувати бал за цим 

показником.   
                                                           

1 Технічні налаштування сайту дозволяють бачити лише останні 150 розміщених новин. 

https://www.ostroh.rv.ua/news/2018/8570
https://www.ostroh.rv.ua/news/2018/8570
https://www.ostroh.rv.ua/news/2018/8275
https://www.ostroh.rv.ua/news/2018/8275
https://www.ostroh.rv.ua/news/2018/8726
https://www.ostroh.rv.ua/news/2018/8726
http://ostrog.rayon.in.ua/news/24399-robota-ogolosheno-konkurs-na-posadu-direktora-kz-tsentr-kulturi-i-dozvillia
http://ostrog.rayon.in.ua/news/41929-v-ostrozi-shukaiut-liudinu-na-posadu-nachalnika-inspektsiyi-z-blagoustroiu
https://www.facebook.com/ZamkovaHoraNewspaper/
https://www.facebook.com/groups/nauoa/permalink/1672959332725467/
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Рекомендації: 

органу місцевого самоврядування слід більше уваги приділяти інформуванню населення 

про можливості працевлаштування (не лише в апараті чи структурних підрозділах 

міськради) та підвищення ефективності зайнятості мешканців громади Острога за 

допомогою різних ресурсів, які є в розпорядженні Острозької міської ради:  

 власного сайту – можливо, доцільно для цього створити окрему рубрику (сторінку, 

розділ) для осіб, які перебувають у пошуку роботи, особливо, зважаючи на те, що Острозький 

міськрайонний центр зайнятості не має свого веб-сайту; 

 сторінок у соціальних мережах, в тому числі й шляхом перепублікацій оголошень, які 

стосуються працевлаштування; 

 поширення інформації іншими засобами зв’язку серед заінтересованих осіб 

(електронною поштою, на власних інформаційних стендах тощо); 

 організацію, проведення або більш активне долучення до “днів кар’єри”, “ярмарок 

вакансій” і т.і.;  

 підтримки, в тому числі і фінансової, діяльності місцевих ЗМІ (газети “Замкова 

гора” та її веб-сайту, інших засобів масової інформації). 

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 4 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 

тимчасової споруди.  

 

26 травня 2018 р. у місцевій газеті “Замкова гора” (вип. №21 (1038)) опубліковане 

інтерв’ю з керівником ЦНАП Острозької міської ради, в якому він розповідає про те, які 

послуги можна отримати в Центрі. Зазначених видів послуг в цьому переліку немає. Також, 

що Центром такі послуги не надаються, керівник ЦНАП підтвердив під час особистого 

спілкування з монітором і пояснив, що їх можна отримати у відділі реєстрації міськвиконкому 

(Рис.7.5.1.).  

   

 

 

 

 
Рис. 7.5.1. Витяг із газети “Замкова гора”, 

(вип. №21 (1038)), арк..4 

Бал не зараховано 

7.6. Чи ставки місцевих податків для бізнесу встановлені з механізмом стимулювання? 
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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 Острозької 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 

Острозької 

міськради 

Максимальна 

межа податку 

(згідно ПК 

України) 

Ставка податку згідно рішення Острозької 

міськради 

Єдиний 

податок 

для осіб-

суб’єктів 

підприємн

ицької 

діяльності.  

“Про ставки 

єдиного 

податку для 

фізичних 

осіб-суб’єктів 

підприємниць

кої 

діяльності” 

№327 від 

27.01.2017 р.  

- для І групи 

платників – 10% 

 

- для ІІ групи 

платників – 20% 

- для І групи платників – 10% 

 

 

- для ІІ групи платників – 10% 

Земельний 

податок 

“Про 

встановлення 

ставок та 

пільг із 

сплати 

земельного 

податку з 

2019 року” 

№664 від 

27.04.2018 р. 

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 

сільськогосподар

ських угідь - не 

менше 0,3 

відсотка та не 

більше 1 

відсотка від їх 

нормативної 

грошової оцінки 

- земельні ділянки за межами населених 

пунктів, нормативну грошову оцінку яких не 

проведено – 0% 

- земельні ділянки, нормативна грошова 

оцінка яких проведена (незалежно від 

місцезнаходження): 

 землі сільськогосподарського призначення 

та земель житлової забудови – 0,3000% 

нормативної грошової оцінки; 

 землі громадської забудови, землі природно-

заповідного фонду, землі оздоровчого, 

історико-культурного, лісогосподарського 

призначення, землі водного фонду, 

промисловості, транспорту, енергетики, землі 

запасу, резервного фонду та загального 

користування – 0,1000% нормативної 

грошової оцінки;  

 землі загального користування – 1% (лише 

на даний вид земель встановлена 

максимальна ставка) 

Податок 

на 

нерухоме 

майно, 

відмінне 

від 

земельної 

ділянки 

“Про 

встановлення 

ставок і пільг 

із сплати 

податку на 

нерухоме 

майно, 

відмінне від 

земельної 

ділянки з 

не більше 1,5% 

розміру 

мінімальної 

заробітної плати 

за 1 квадратний 

метр бази 

оподаткування 

Ставки податку згідно Додатку 1 до 

зазначеного рішення варіюють від 0,000 % 

розміру МЗП (наприклад – гуртожитки для 

робітників і службовців, студентів закладів 

вищої освіти; будинки-інтернати для людей 

похилого віку та людей з інвалідністю; 

будинки дитини та сирітські будинки; 

будинки для біженців, притулки для 

бездомних; церкви, собори, мечеті, синагоги 

та ін. – пільгові категорії) до 0,500 % МЗП 

https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/20/rish_327.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/20/rish_327.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/20/rish_327.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/20/rish_327.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/20/rish_327.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/20/rish_327.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/20/rish_327.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/20/rish_327.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/43/rish_664.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/43/rish_664.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/43/rish_664.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/43/rish_664.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/43/rish_664.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/43/rish_664.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/43/rish_664.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/43/rish_664.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/44/rish_700.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/44/rish_700.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/44/rish_700.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/44/rish_700.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/44/rish_700.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/44/rish_700.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/44/rish_700.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/44/rish_700.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/44/rish_700.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/44/rish_700.doc
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2019 року” 

№700 від 

24.05.2018 р. 

(наприклад, для юридичних осіб будинки 

одноквартирні масової забудови; котеджі та 

будинки підвищеної комфортності; будники 

садибного типу, дачні та садові будинки. При 

цьому для фізичних осіб така ставка вдвічі 

менша і становить 0,250 % МЗП. Такі ж 

ставки встановлені й для інших типів 

будівель). Максимальна ставка податку в 1,5% 

МЗП застосовується лише щодо юридичних 

осіб щодо будівель фінансового 

обслуговування (банків) та для будівель 

торговельних інших (АЗС). Для фізичних осіб 

такі ставки = 0,500% МЗП. 

Таким чином, три місцеві податки встановлені зі ставками нижче від максимально 

можливих.  

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. 

 

З 2010 року на території міста Острога діє рішення від 15 червня 2010 року №200 “Про 

затвердження плану заходів щодо детінізації заходів та відносин у сфері зайнятості населення” 

(Рис. 7.7.1.).  

 

Рис. 7.7.1. Рішення Острозької міської ради “Про затвердження плану заходів щодо детінізації 

заходів та відносин у сфері зайнятості населення” від 15.06.2010 року №200 

https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/44/rish_700.doc
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Рішенням виконавчого комітету Острозької міської ради від 16.05.2017 року №81 

затверджено План заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання 

основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в 

місті Острозі. З-поміж іншого, це рішення передбачає створення міської тимчасової комісії з 

питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, 

стипендій та інших соціальних виплат, забезпечення реалізації рішень, спрямованих на 

підвищення рівня оплати праці, дотримання норм законодавства в частині мінімальної 

заробітної плати, легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення (далі – 

тимчасова комісія). Положення, яким визначено повноваження та склад тимчасової комісії 

затверджені рішенням міськвиконкому №82 від 16 травня 2018 року.  

Комісія є тимчасовим дорадчим органом і працює у формі засідань, які проводяться не 

рідше одного разу на місяць. Функції комісії мають роз’яснювально-рекомендаційний та 

координуючий характер. Безпосередньо контрольних функцій тимчасова комісія не здійснює 

– відповідно, жодних приписів чи інших актів реагування не вживає.  

З іншого боку, тимчасова комісія має право запрошувати на свої засідання та 

заслуховувати фізичних осіб та керівників юридичних осіб, в яких наявна заборгованість по 

сплаті єдиного соціального внеску, або ж порушення законодавства про виплату мінімальної 

заробітної плати через невикористання повного робочого часу тощо.  

За результатами таких заслуховувань комісія може надавати роботодавцям, а також 

контролюючим органам, рекомендації щодо усунення порушень у сфері дотримання 

законодавства про працю.  

В регулярних звітах УПСЗН Острозького міськвиконкому міському голові 

викладаються основні результати діяльності відділу, в тому числі й тимчасової комісії (Рис. 

7.7.2.).  

 

https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/05/rish_v_81.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/05/rish_v_81.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/05/rish_v_81.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/05/rish_v_82.doc
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Рис. 7.7.2. Витяг з Інформації про виконання Плану заходів одо реалізації положень Галузевої угоди у 

сфері дотримання законодавства про працю,  травень 2018 

Безспірно позитивним є те, що на усіх підприємствах Острога забезпечена виплата 

заробітної плати не нижче встановленого мінімуму. Також, засідання комісії проводяться 

досить часто (більше, ніж вдвічі більше від запланованого); ведеться моніторинг дотримання 

вимог з охорони праці тощо. 

З огляду на це, монітори вважають, що попри відсутність тимчасової комісії Острозької 

міської ради з дотримання умов праці прямих контрольних повноважень, її у діяльність є 

достатньо дієвою, що є підставою для зарахування балу за цим показником.  

Разом з тим, рекомендуємо:  

посилити співпрацю з підрозділами Державної служби з питань праці з метою 

запровадження посади інспектора праці, як передбачено п. 3 Постанови КМУ від 26 квітня 

2017 року №295, що дасть змогу здійснювати безпосередній контроль та перевірку стану 

дотримання законодавства про працю роботодавцями в м. Острозі.   

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. 
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В телефонній розмові з монітором директорка Острозького міськрайонного центру 

зайнятості підтвердила, що представники виконавчого комітету Острозької міської ради 

регулярно долучаються до проведення профорієнтаційних заходів серед населення (семінарах, 

круглих столах, тренінгах тощо). Однак, підтверджень такої діяльності з боку підрозділів 

Острозької міської ради, окрім участі в робочій наради з презентації нової послуги центру 

зайнятості – кейс-менеджмент, про яку вже згадувалося у Розділі 4 цього Звіту, моніторам 

знайти не вдалося, а тому підтсав зарахувати бал, на жаль, немає 

Рекомендація:  

розробити та виконувати план заходів щодо активної участі органу місцевого 

самоврядування Острозької громади щодо сприяння у професійній орієнтації молоді та інших 

мешканців, у формах, які, з-поміж іншого, передбачені Положенням про організацію 

професійної орієнтації населення, затвердженим Наказом № 27/169/79 від 31.05.95 р. 

Бал не зараховано 

7.9. Чи фінансує ОМС здобуття професійно-технічної освіти мешканців громади? 

Бал зараховується за умови отримання доказів – забезпечення здобуття професійно-

технічної освіти мешканцями громади за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.  

 

27 травня 2016 року Острозька міська рада прийняла рішення №150, яким внесла зміни 

до міського бюджету на 2016 рік. Внаслідок перерозподілу бюджету, в порядку 

співфінансування, було виділено 500 000 гривень на утримання ДПТНЗ “Острозьке ВПУ” 430 

000 з яких спрямовувалися на оплату праці працівників училища, а решта суми на стипендії 

учням та комунальні послуги).  

З огляду на це, монітори вбачають підставу зарахувати бал за даним показником.  

Рекомендації:  

Острозькій міській раді доцільно більш глибоко дослідити запити громади міста у 

контексті пріоритетних напрямків його розвитку. Це допоможе сформувати чіткіші 

політики формування кон’юнктури місцевого ринку праці, виокремити ті категорії фахівців, 

замовлення на які є найбільш бажаним у конкретний період часу.  

Як відомо, в Острозі діють два малих текстильних підприємства, на одному з яких 

(цех з пошиття верхнього одягу Львівське ТОВ “Троттола”) є можливість працевлаштувати 

ще близько 10 осіб. При цьому ДПТНЗ “Острозьке ВПУ” здійснює професійну підготовку 

кравців та закрійників за півторарічною програмою.  

Таким чином можна здійснювати цільове замовлення на підготовку необхідних кадрів 

на базі освітніх установ міста і поза його межами, шляхом залучення представників малого 

бізнесу, в тому числі й на умовах співфінансування такого замовлення.  

Зараховано 1 бал 

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 

 

В процесі аналізу відкритих джерел, а також спілкування з представниками відділів 

праці та соціального захисту населення, економіки, гуманітарних питань Острозької міської 

ради, моніторам не вдалося знайти інформацію, яка б могла підтвердити факти допомоги з 

http://ostrog.rayon.in.ua/news/58943-prezentuvali-novu-poslugu-tsentru-zainiatosti-keis-menedzhment
http://ostrog.rayon.in.ua/news/58943-prezentuvali-novu-poslugu-tsentru-zainiatosti-keis-menedzhment
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0190-95
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0190-95
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2016/rish_150.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2016/rish_150.doc
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боку Острозької міської ради для випускників професійно-технічних закладів м. Острога у 

працевлаштуванні.  

Рекомендація:  

навіть за відсутності коштів місцевого бюджету, Острозька міська рада може 

сприяти працевлаштуванню випускників професійно-технічних закладів освіти шляхом 

інформування таких випускників про вакантні місця та інші можливості зайнятості. Таке 

інформування може відбуватися як у формі облаштування спеціального простору, так і через 

сайт міської ради, у місцевих ЗМІ тощо.  

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. 

 

Фактів, які б свідчили про те, що Острозька міська рада формувала та розміщувала 

замовлення на кадри у зазначених галузях за останні два календарні роки - моніторами 

виявлено не було ані у відкритих джерелах, ані під час спілкування зі співробітниками 

Острозької міської ради (УПСЗН, відділу економіки, відділу фінансів, заступника міського 

голови з гуманітарних питань).  

Разом з тим, монітори відзначають, що у місті Острозі випускається лише одна 

друкована газета (“Замкова гора”), в якій міськрада, на платній основі, оприлюднює свої 

рішення та іншу інформацію. В штаті газети працює лише дві особи. Як повідомив її головний 

редактор, через матеріальні труднощі існує реальна загроза закриття цього видання. Окрім 

того, навіть за публікації матеріалів міської ради утворюється заборгованість за кілька місяців.  

 

Рекомендації:  

1) Острозькій міській раді слід стратегічно планувати розвиток та сталість місцевої 

небізнесової гуманітарної сфери, забезпечення медичних, освітніх, соціальних та недійних 

закладів й установ кваліфікованими кадрами. Для цього необхідно провести глибокий аналіз 

потреб та дійсного стану цієї сфери, виокремити її слабків сторони та запланувати кроки 

по перетворенню їх у переваги місццевого розвитку.  

2) Цілком можливо, що для виконання таких цілей, органу місцевого самоврядування 

доведеться здійснювати цільову підготовку кадрів, однак для перспективного розвитку 

міста, підвищення рівня життя мешканців у ньому – це може бути цілком виправдана 

інвестиція.  

3) Окрім того, монітори звертають увагу на ще один вагомий, на їхню думку, аспект: 

діяльність ЗМІ є основою дотримання таких фундаменальних прав людини, як право на 

інформацію свобода слова, які належать до невід’ємних прав, а отже – їх дотримання таке 

ж важливе, як і, наприклад, право власності, свобода пересування, та ряд соціальних прав.  

4) Острозькій міській раді слід розробити комплексні заходи щодо підтримки місцевих 

засобів масової інформації, в тому числі, але не виключно, шляхом фінансування додаткового 

робочого місця у видавництві “Замкова гора”. При цьому, механізм підтримки повинен 

попереджувати вплив органу місцевого самоврядування на незалежність ЗМІ.   

Бал не зараховано 

7.12. Чи дбає ОМС про робочі місця для людей з інвалідністю? 
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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 Острозькій міській раді та 

Острозькій дитячій школі мистецтв наведена у Таблиці 2 

.  

Таблиця 2 

Структура Загальна кількість 

працівників 

Особи з 

інвалідністю 

Острозька міська рада  

(включно з виконкомом) 
87 0 

Острозька дитяча школа мистецтва 
36 1 

 

Таким чином, норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю не 

дотримано.  

 

Рекомендація:  

вжити заходів по забезпеченню дотримання нормативу робочих місць для 

працевлаштування осіб з інвалідністю на території міста Острога.  

Бал не зараховано 

Зараховано 

балів

6

50%

Не 

зараховано 

балів

6

50%

Праця та умови її реалізації



 

 

ЧЕТВЕРТИЙ 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. 

 

Острозька міська рада має власний сайт на якому вказані усі необхідні контактні дані: 

фактична адреса органу, контактний номер телефону, контактна електронна адреса, прізвище 

ім’я по батькові голови (Рис.8.1.1.). 

 
Рис.8.1.1. Скрін головної сторінки сайту Острозької міської ради. 

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 Острозької міської ради розміщена новина про привітання жителів міста-

побратима. Відео підписане, проте зміст привітання у текстовій формі не представлено 

(Рис.8.2.1.). 

 
Рис.8.2.1. Скрін новини із сайту Острозької міськради.  

https://www.ostroh.rv.ua/
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2) інформація, розміщена в рухомій стрічці, графічні та мультимедійні матеріали 

повинні дублюватися за допомогою звичайного тексту.  

Рухому стрічку на сайті не виявлено. Графічні матеріали дублюються текстовим 

поясненням (Рис.8.2.2.), разом з тим, відсутні підписи під фото. 

 

 
Рис.8.2.2. Скріни новини із сайту Острозької міської ради 

3) розмір шрифту змінюється в межах до 200% без використання допоміжних 

технологій та втрати інформаційного наповнення або функціональності. 

Розмір шрифту змінюється в межах 200% без втрати наповнення та функціональності. 

При збільшенні дещо зміщується верхнє праве меню (Рис.8.2.3.). 
 

 
Рис. 8.2.3. Скрін сайту зі збільшенням 200% 

4) візуальне представлення тексту має коефіцієнт контрастності не менше 5:1. 

На сайті Острозької міської ради відсутні регулятори контрастності.  

5) на сайті реалізована зручна навігація за допомогою клавіатури комп’ютера. 

При використанні клавіші Tab та клавіатури комп’ютера можливий зручний доступ до 

розділів сайту.  

6) 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 Острозької міської ради виявив його відповідність вповні 

лише двом індикаторам доступності, решта містить певні недоліки або відсутня, отже, 

зарахування балу є неможливим.  
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Рекомендації:  

- дублювати усі графічні аудіо- та відеоматеріали простим пояснювальним 

текстом; 

- створити на сайті можливість перемикати контрастність, як це, до прикладу, 

реалізовано на сайті Пісківської ОТГ Костопільського району (див. правий верхній куток 

сайту); 

- привести сайт у відповідність до ст.21 Конвенції ООН про права осіб з 

інвалідністю, п.17 та додатку до 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”; 

- 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 Острозької 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, щодо персональних даних запитувача (неможливість їх надання 

без надання попередньої згоди на їх обробку); 

- Відмовлено у наданні інформації щодо персональних даних третіх осіб (Рис.8.3.1.).  

 
Рис.8.3.1. Відповідь на надісланий 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://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1022-02
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1022-02
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 ЗУ “Про доступ до публічної інформації” строки та надано 

інформацію, яка запитувалась.  

 

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. Відповідь надіслано 

впродовж двох тижнів з моменту подачі запиту.   

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 реєстрації громадської організації. 

Відповідь надано по суті, безпосередньо під час прийому, у повному обсязі. Компонент 

зараховано. 

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 в Острозькій міській раді немає єдиної гарячої лінії чи 

контактного центру, монітором здійснено дзвінки в Управління праці та соціального захисту 

населення Дзвінки здійснювалися декілька разів у робочий час та різні дні, проте 

дотелефонуватися не вдалося. Компонент не зараховано. 

3. Письмове звернення, що надсилається з використанням мережі Інтернет, засобів 

електронного зв’язку (електронне звернення). - Монітором надіслано електронне звернення за 

допомогою пошти. Відповідь отримано у встановлені законодавством терміни (Рис.8.5.1.). 

Компонент зараховано. 

 
Рис.8.5.1. Скрін відповіді міської ради на звернення по електронній пошті. 
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Оскільки зарахування балу можливе лише у разі належного забезпечення усіх способів 

приймання звернень, бал не зараховано. 

Рекомендація:  

провести роз’яснювальну роботу з Управлінням праці та соціального захисту населення 

щодо необхідності вдосконалити організаційну роботу щодо забезпечення надання 

консультацій по телефону. 

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;  

5. проекти нормативно-правових актів, що винесені на публічне обговорення. 

Стенди розміщені в приміщенні Острозької міської ради, на першому поверсі. Для 

людей з інвалідністю наявна кнопка виклику (Рис.8.6.1).  

Один зі стендів “Інформаційний куточок виконкому Острозької міської ради” 

(Рис.8.6.2.) містить інформацію: про закріплення депутатів Острозької міської ради сьомого 

скликання за округами міста Острог; список депутатів сьомого скликання, графік особистого 

прийому громадян керівництвом Нацполіції; пам'ятки щодо правил охорони життєдіяльності; 

графіки особистого прийому громадян міським головою, його заступниками, секретарем 

міськради, керуючим справами міськвиконкому; графік проведення “прямого телефонного 

зв'язку” з керівництвом міськради, графік прийому громадян посадовцями обласної 

держадміністрації.  

Ще один інформаційний стенд (Рис.8.6.3.) містить інформацію про Перелік кабінетів та 

розміщення в них відділів виконкому Острозької міської ради, перелік комунальних 

підприємств міста, перелік управлінь міськради та їх розташування.  

Стенди з повідомленнями про децентралізацію, культурні події міста, інформацію для 

учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб.  

 
Рис.8.6.1. Вхід в Острозьку міську раду та кнопка виклику для людей з інвалідністю 
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Рис.8.6.2. Стенд “Інформаційний куточок виконкому 

Острозької міської ради” 

 
Рис.8.6.3. Інформаційний стенд 

Острозької міськради 

 
Рис. 8.6.4. Загальний вигляд на частину стендів 

 
Рис. 8.6.5. Вхід до холу зі стендами. 

- він знаходиться у відкритому доступі в робочий час, також принаймні одну годину 

після завершення робочого часу ОМС 

Стенди знаходяться в холі Острозької міської ради, а отже доступні для громадян у 

робочий час. Після завершення робочого часу ОМС доступ до стендів неможливий.  

- 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.  

 Більша частина інформації розміщена дрібним шрифтом, що створює труднощі для 

людей з порушеннями зору, та незручно для людей, що використовують спеціальні засоби 

пересування, зокрема наявні сходинки (хоча ця проблема може вирішуватися за допомогою 

кнопки виклику), меблі перед стендом.  

Рекомендації:  

- 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”.  Відтак, варто оновити та доповнити інформацію на 

стендах відповідно до вказаних вище критеріїв, зокрема, графіки засідань комісій Острозької 

міськради, проекти нормативно-правових актів винесених на публічне обговорення.  

- потребує переосмислення і дизайн стендів та спосіб представлення візуальної 

інформації. Очевидно, що роздруківки на листочках А4 дрібним шрифтом будуть важко 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2939-17/paran27#n27
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2939-17/paran27#n27
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сприйматися громадянами з вадами зору та створюють труднощі у швидкому пошуку 

інформації для всіх відвідувачів. 

- Гарним прикладом сучасного дизайну та ергономічного розміщення візуальної 

інформації є плакат “Шлях переселенця” розміщений на сайті Рівненської міської ради. 

- 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. 

 

За допомогою відповідного розділу на сайті Острозької міської ради, з’ясовано два 

останні рішення міської ради (Рис.8.7.1.).  

 
Рис.8.7.1. Два останні, на час написання цього розділу, рішення Острозької міської ради.  

За допомогою розділу “проекти рішень” з’ясовано, що на сайті відображаються лише 

останні надходження проектів рішень, повна база не відображена. Така система 

унеможливлює ознайомлення з проектами вже прийнятих рішень та обмежує доступ до такої 

інформації. Окрім того відсутня інформація коли саме здійснена публікація проекту рішення 

безпосередньо на сайті (Рис.8.7.2.).  

 
Рис.8.7.2. Проекти рішень на сайті Острозької міської ради.  

На стендах та у місцевих ЗМІ проекти рішень не публікуються. 

Рекомендація:  

http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/InfoGraph001.aspx
https://www.ostroh.rv.ua/documents/decisions/2018
https://www.ostroh.rv.ua/documents/projects
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забезпечити доступ до повної бази проектів рішень на сайті Острозької міської ради, 

як це наприклад реалізовано на сайті Рівненської міської ради.  

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 Острозької міської ради розміщено результати поіменного голосування 

останніх двох засідань сесії (Рис.8.8.1.). 

 
Рис.8.8.1. Скрін-витяг файлів із результатами поіменного голосування на засіданнях сесії 

Зараховано 1 бал 

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.  

 

Острозька міська рада інформує про час, місце проведення та питання, що виносяться 

на розгляд, не менше як за 7 днів до проведення засідання за допомогою сайту: 

“Про скликання сорок п'ятої сесії Острозької міської ради сьомого скликання”. 

“Про скликання сорок шостої сесії Острозької міської ради сьомого скликання”. 

У місцевій газеті “Замкова гора” (Рис.8.9.1.). 

 
Рис.8.9.1 фото сторінки місцевої газети “Замкова гора” з повідомлення про скликання чергової сесії міської 

ради.  

Зараховано 1 бал 

http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ContentPages/Public/RadaProj/rada_project_month.aspx?year=2018
https://www.ostroh.rv.ua/documents/decisions/open_vote
https://www.ostroh.rv.ua/news/2018/8654
https://www.ostroh.rv.ua/news/2018/8701
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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.  

 

На сайті Острозької міської ради розміщено графік прийому депутатів (Рис.8.10.1), а 

отже бал зараховується.  

 
Рис.8.10.1. Скрін із сайту де опубліковано графік прийому громадян. 

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. 

Острозькою 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 (Рис.8.11.1).  

Пункт ключові слова – відсутній.  

https://www.ostroh.rv.ua/city_council/graph
https://www.ostroh.rv.ua/public_information/received_documents
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Рис.8.11.1 Скрін із прикладом обліку документа в системі. 

Враховуючи, наявність актуальної системи обліку публічної інформації, монітором 

прийнято рішення зарахувати бал.  

 

Рекомендація:  

п.5 Постанови КМУ “Питання системи обліку публічної інформації” чітко передбачає 

необхідність внесення пункту “ключові слова” в облікову картку документа. У системі обліку 

цей пункт відсутній, що потребує якнайшвидшого виправлення.  

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 Острозької міської ради інформація про тендерні закупівлі не 

оновлюється з 2017 року (Рис.8.12.1., ).  

 

 
Рис.8.12.1. Інформація про державні закупівлі 

Острозької міської ради. 

 

Рис.8.12.2. Інформація про державні закупівлі 

Острозької міської ради на сайті Прозорро.  

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1277-2011-%D0%BF
https://www.ostroh.rv.ua/procurements
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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 (Рис.8.12.2.). 

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 Острозької 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 Острозької ради така інформація відсутня. Під час спілкування з 

представниками ради підтверджено, що така інформація не опублікованац 

Рекомендація: 

розмістити на сайті перелік об’єктів комунального майна, які можуть бути орендовані 

згідно зі ст.7 ЗУ “Про оренду державного та комунального майна”. 

Бал не зараховано 

  

Зараховано 

балів

7

54%

Не 

зараховано 

балів

6

46%

Право на інформацію

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
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/922-19/paran199#n199
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2269-12/parao89#o89
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ЧЕТВЕРТИЙ РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: ДОБРЕ ВРЯДУВАННЯ 

9. НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: УЧАСТЬ В УПРАВЛІННІ МІСЦЕВИМИ 

СПРАВАМИ 

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. 

 

Рішенням Острозької міської ради №365 “Про затвердження Стратегії розвитку міста 

Острога на період до 2028 року” від 24 лютого 2017 року затверджено Стратегію розвитку 

міста Острога, а також склад робочої групи з реалізації цієї стратегії. Стратегія є комплексним 

та детальним документом, який складається з 4 ключових розділів, відображених у його змісті 

(Рис. 9.1.1.). 

  
Рис.9.1.1. Стратегія розвитку територіальної громади міста Острога 

Також згаданим Рішенням №365 від 24.02.2017 р. робочій групі з реалізації Стратегії 

доручено розробити План реалізації Стратегії на перший програмний період (2017-2020 роки) 

у строк до 30 травня 2017 року. Натомість, на у розділі “Проекти рішень” сайту Острозької 

міської ради виявлено лише проект подібного рішення. Відомостей про затвердження такого 

Плану дій знайти не вдалося.  

Окрім того, у відповідному розділі сайту Острозької міської ради відсутня будь-яка 

інформація про стан реалізації цієї Стратегії, а отже – неможливо дійти висновку про 

залученість громадськості до моніторингу її реалізації.  

Бал не зараховано 

9.2. Чи забезпечується вільний доступ населення до засідань колегіальних органів ОМС 

та можливість здійснювати їх відеофіксацію? 

Дослідження питання відбувалося шляхом проведення експерименту “Вільний 

доступ”, відповідно до умов якого 27 липня 2018 р. монітор взяв участь у сесії міської ради. 

Під час засідання було забезпечено можливість фото та відео зйомки сесії міської ради.  

Також монітору була надана можливість виступу перед депутатами. Окрім того, на 

засіданні ради були присутні мешканці міста, які вимагали перегляду проекту рішення міської 

ради і їм також була надана можливість висловитися (Рис.9.1.1.).  

Ознайомитися із відеозаписом засідання сесії міської ради можна тут. 

https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/21/rish_365.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/21/rish_365.doc
https://www.ostroh.rv.ua/city/strategy2028
https://www.ostroh.rv.ua/city/strategy2028
https://www.ostroh.rv.ua/doc/dop/2017/projects/rish_401.doc
https://www.ostroh.rv.ua/city/strategy2028
file:///D:/lutsk/Documents/video-1532974103.mp4
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Після проведення засідання міської ради, головуючим на засіданні мером міста не було 

здійснено зворотного зв`язку але, не зважаючи на це, з огляду на можливість участі 

громадськості у засіданні сесії міської ради та забезпечення можливості фото та відео фіксації, 

монітор вважає за можливе зарахувати бал. 

 
Рис. 9.1.1. Фото під час виступу мешканки Острога на сесії Острозької міської ради 27.07.2018 р. 

Рекомендація:  

участь громади у прийнятті рішень не буде ефективною, якщо активні представники 

громадськості не будуть отримувати зворотного звя’язку на висловлені ними ініціативи чи 

пропозиції. Тому, дуже важливо відразу, якщо це доцільно, або ж в найкоротший час 

інформувати представників громадськості про результати розгляду та врахування або 

неврахування висловлених пропозицій.  

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.  

 

Щодо залучення Острозькою міською радою громадськості до формування місцевої 

політики, моніторинг показав наступне:  

1) Острозькою міською радою організовуються громадські слухання з приводу 

обговорення важливих для громади питань та прийняття відповідних рішень. Про це свідчить, 
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наприклад, оголошення про обговорення вже згадано Стратегії розвитку територіальної 

громади міст Острога (Рис. 9.3.1.). 

 
Рис. 9.3.1. Оголошення про обговорення проекту Стратегії розвитку міста Острога 

2) Як вже зазначалося у Розділі 2 цього Звіту, значна кількість мешканців громади 

долучилася до заходів в рамках Всеукраїнської акції “Зелений паросток майбутнього”;  

3) Свідченням залучення громадськості до прийняття рішень є вже також згадана 

співпраця між Острозькою міською радою та зоозахисними організаціями, зокрема, між ГО 

“Зоозахист Рівне” та ГО “Острозьке міське товариство захисту довкілля і тварин “Еко-Друг” з 

питань регулювання чисельності безпритульних тварин, зокрема і шляхом їх стерилізації; 

Оскільки, для зарахування даного індикатора достатньо підтвердити залучення 

представників громадськості до формування місцевої політики не менше як в три способи – 

бал зараховується.  

Зараховано 1 бал 

9.4. Наскільки широко ОМС передбачає практикування демократії участі у вирішенні 

справ місцевого значення? 

Бал за цим показником зараховується при наявності статуту територіальної 

громади, в якому передбачено не менше трьох форм демократії участі: загальних обговорень, 

громадських слухань, внесення місцевих ініціатив, електронних петицій.  
 

Статут Острозької міської ради передбачає усі названі форми, а тому бал зараховується 

(Рис.9.4.1.).   

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9.4.1. Витяг зі Статуту Острозької міської 

ради. 

 

Зараховано 1 бал 

https://ostroh.info/misto/vlada/v-ostrozi-startuye-programa-zi-sterylizatsiyi-tvaryn/


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

99 

 

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. 

 

Моніторам вдалося знайти інформацію лише про три проведених обговорення за 

останній (неповний) календарний рік перед моніторингом. Перші обговорення стосувалися 

проекту Стратегії розвитку міста Острога, про що зазначено в п.9.2 цього Розділу; інформація 

про другі обговорення наведена на Рис.9.5.1. Також громадські слухання щодо питання 

оптимізації мережі навчальних класів в місті Острог відбулися 01 серпня 2018 року.  

 

Рис. 9.5.1. Фото з офіційної сторінки Острозької міської ради у Facebook 

Рекомендація:  

систематично організовувати громадські обговорення, слухання та практикувати 

інші форми залучення мешканців до прийняття рішень та висвітлювати результати таких 

зустрічей на доступних інформаційних ресурсах. Можливо доцільно для цього створити 

спеціальний розділ або сторінку на сайті.  

Бал не зараховано 

9.6. Чи враховує ОМС пропозиції громадськості в своїх рішеннях? 

Бал зараховується при наданні доказів не менш як двох пропозицій громадськості у 

прийнятих ОМС рішеннях за останній календарний рік перед моніторингом. 

 

З метою підтвердження цього факту монітор безпосередньо спілкувався з заступником 

Острозького міського голови.  

1) Рішенням Острозької міської ради від 27 квітня 2017 року №668 створено 

комунальну установу “Інклюзивно-ресурсний центр міста Острога” Острозької міської ради 

Рівненської області. Початково планувалося, що центр розміщуватиметься на території 

Острозької ЗОШ №3 по вул. Вишенського, 3а, однак батьки школярів були проти такого 

рішення. Орган місцевого самоврядування врахував думку Острожан та створив центр по вул.  

2) В п.9.5. вже згадувалися громадські обговорення з приводу оптимізації мережі 

навчальних класів у місті Острозі. Власне, ці обговорення стали результатом прийнятого на 

засіданні 46-ї сесії Острозької міської ради Рішення від 27 липня 2018 року №726, яким 

доручено створити робочу групу спільно з мешканцями міста, детально вивчити питання щодо 

затвердження мережі класів і контингенту учнів в закладах загальної середньої освіти міста 

Острога на 2018-2019 навчальний рік та подати відповідний  проект рішення на розгляд 

чергової сесії міської ради. На час завершення моніторингу остаточне рішення ще не було 

https://ostrog.rayon.in.ua/news/84008-groshi-chi-moral-u-miskii-radi-obgovorili-pitannia-tretoyi-shkoli
https://ostrog.rayon.in.ua/news/84008-groshi-chi-moral-u-miskii-radi-obgovorili-pitannia-tretoyi-shkoli
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/43/rish_668.docx
https://ostroh.info/misto/v-ostrozi-stvoriat-inkliuzyvnyi-tsentr/
https://ostroh.info/misto/v-ostrozi-stvoriat-inkliuzyvnyi-tsentr/
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2018/46/rish_726.doc
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прийняте, однак монітори вважають, що підтвердження факту ініціативи врахування з боку 

мешканців Острога та фактичного проведення такого обговорення свідчать про можливість 

врахування цієї інформації для цілей даного індикатора і зарахування балу.  

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” (Рис 

9.7.1.). Компонент зараховано. 

 
Рис.9.7.1. Скрін із сайту Острозької міської ради, “Петиції online” 

2) оприлюднив порядок розгляду електронних петицій – Рішенням Виконавчого 

комітету Острозької міської ради №61 від 19 квітня 2016 року “Про затвердження Порядку 

розгляду електронних петицій у виконкомі Острозької міської ради”, в якому доступно 

описана процедура розгляду поданої петиції. Компонент зараховано. 

3)   ця система діє на засадах безоплатності, недопущення зловживання правом (напр. 

підписання електронної петиції без ідентифікації громадянина, голосування кілька разів тощо) 

– за подання петиції не стягується плата, проте петицію подати може тільки авторизований 

користувач. Компонент зараховано. 

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 

метою залучення мешканців міста до співфінансування проектів, проектних пропозицій, 

кошторисів на виконання будівельних та ремонтних робіт  Рішенням Острозької міської ради 

№358 від 24 лютого 2017 “Про затвердження Програми підтримки проектних ініціатив 

громади міста Острога 2017-2020рр.”, таким чином громадяни можуть впливати на бюджет.  

2) Періодично, але не рідше два рази на рік, інформування громади будь-яким 

доступним способом про виконання місцевого бюджету - на час проведення моніторингу звіту 

про виконання Рішення ще не було представлено громадськості. 

Рекомендації: 
1) систематично, але не рідше двох разів на рік, звітувати про хід виконання Програми 

підтримки проектних ініціатив громади міста Острога 2017-2020 рр.  

https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2016/rish_v_61.doc
https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/21/rish_358.doc
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2) розглянути можливість запровадження он-лайн порталу, через який громадяни 

зможуть подавати заявки на фінансування/співфінансування власних ініціатив з місцевого 

бюджету. Гарною практикою в цьому напрямку є запровадження системи “Громадський 

бюджет”, яка, в тому числі, діє й у м. Рівному.  

Бал не зараховано 

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)  

 

Інформація про час роботи є на сайті 

Острозького ЦНАП, але не розміщено 

інформації про порядок надання 

адміністративних послуг та способу доїзду 

до центру. Компонент не зараховано. 

2) Зручне територіальне розташування 

органу надання послуг – від автобусної 

зупинки, яка знаходиться біля 

супермаркету “Наш край” до центру 

надання адміністративних послуг йти 

пішки приблизно 15 хвилин (Рис. 9.9.1.), 

також можна дістатися пішки туди з 

автобусної зупинки, яка знаходиться на 

вул. Східна 2 за 5 хвилин. З іншого боку, 

міжміське транспортне сполучення, яке 

проходить з або через м. Острог є зручним 

та регулярним способом доїзду. 

Компонент зараховано. 
 

Рис. 9.9.1. Скрін з сайту Карти Google 

3) Під’їздні шляхи та місця безкоштовного 

паркування – Острозький ЦНАП 

знаходиться поблизу Острозької 

міськрайонної філії Рівненського 

обласного центру зайнятості і під’їздні 

шляхи до нього об лаштовані, однак 

спеціально відведених місць для  

паркування немає (Рис. 9.9.2.) Компонент 

не зараховано.  
Рис. 9.9.2. Фото біля Острозького центру надання 

адміністративних послуг 

4) Вказівні знаки   вказівні знаки до ЦНАП відсутні. 

Компонент не зараховано. 

5)  Вивіска – на будівлі ЦНАП - вивіска 

розміщена зручно, а матеріал з якого вона 

виготовлена, а також крівля над нею 

дозволяють зробити висновок про її 

захищеність. (Рис. 9.9.3.). Компонент 

зараховано. 

 
Рис.  9.9.3. Фото вивіски на приміщенні ЦНАП 

https://rivne.pb.org.ua/
https://rivne.pb.org.ua/
https://www.ostroh.rv.ua/administrative_services
https://www.ostroh.rv.ua/administrative_services
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6) Безперешкодний доступ до приміщення 

(пандус, ліфт, кнопка виклику тощо)  

приміщення Центр надання 

адміністративних послуг Виконавчого 

комітету Острозької міської ради  не 

обладнане пандусом, кнопкою виклику чи 

іншими подібними засобами. Висота 

порогу при вході складає 13 сантиметрів. 

Компонент не зараховано. 

7) Можливість оплатити адміністративний 

збір в органі або поруч (термінал, банк) – 

приміщення ЦНАП забезпечено 

терміналом, який знаходиться в 

адміністратора (Рис. 9.9.4.). Компонент 

зараховано.  

 
Рис. 9.9.4. Фото терміналу в приміщенні Центру 

надання адміністративних послуг в м. Острог  

8) Зручний для отримувачів послуг графік 

роботи (не менше 40 годин на тиждень, без 

перерви на обід та не менше одного дня на 

тиждень до двадцятої години) - Центр 

надання адміністративних послуг 

Виконавчого комітету Острозької міської 

ради  з понеділка по четвер працює з 8:00 – 

до 17:15, а в п`ятницю з 8:00 – до 16:00 та 

перерва на обід триває в будні дні з 13:00 – 

до 14:00 і жодного дня не працює до 20:00 

(Рис. 9.9.5.). Компонент не зараховано.   

 
Рис. 9.9.5. Фото графіку роботи Центру надання 

адміністративних послуг в м. Острог 

9) Можливість виїзду адміністратора за 

місцем проживання у разі отримання 

послуги маломобільною особою -  

 

Адміністратор ЦНАП повідомив, що у 

випадку необхідності виїзду до 

маломобільної особи задля отримання нею 

послуги, такий виїзд може бути 

організований. Однак підтверджень 

фактичних виїздів моніторам знайти не 

вдалося. Компонент не зараховано. 

Оскільки підтверджено 3 умови з 6 необхідних, монітори не можуть зарахувати бал.  

Рекомендації: 

1) розмістити інформацію про адміністративні послуги, які можна отримати у 

ЦНАП, порядок, вартість їх отримання на сайті та інформаційних стендах ради;  

2) оптимізувати графік роботи ради таким чином, щоб хоча б один день на тиждень 

мешканці могли скористатися послугами до 20.00; 

3) запровадити можливість отримання адміністративних послуг через мережу 

Інтернет; 

4) забезпечити отримання адміністративних послуг особам, які не можуть особисто 

прибути, шляхом виїзду адміністратора (адміністратора, яка або який здійснює 

реєстраційні дії) за місцем проживання особи з можливістю дистанційної реєстрації для 

такої послуги, якщо це можливо. 

Бал не зараховано 
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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: 

  

1. Передбачена можливість попередньої реєстрації – така можливість не передбачена в 

Центрі надання адміністративних послуг Виконавчого комітету Острозької міської ради. 

Компонент не зараховано. 

2. Впроваджено електронну чергу – приміщення ЦНАП не забезпечено приладами, які 

б дозволяли стверджувати про наявність електронної черги. Компонент не зараховано. 

3. На інформаційних стендах (інфобоксах) розміщені зразки документів та інформація 

в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги – на 

інформаційних стендах розміщено достатню інформацію для отримання даної послуги (Рис. 

9.10.1.). Компонент зараховано;  

4. Безкоштовно надані бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за 

адміністративною послугою (або можливо отримати бланки з веб-сайту адміністративного 

органу) - монітору безкоштовно надали бланки відповідних заяв та пояснили, як правильно їх 

заповнити. Компонент зараховано. 

5. Час очікування прийому/консультації зайняв не більше 1 години – Час очікування  

консультації монітором склав менше 10 хвилин. Компонент зараховано. 

6. Персонал продемонстрував готовність допомогти отримувачеві послуги в 

оформленні документів – даний критерій був виконаний як зазначено в п.4. 

7. Персонал дотримувався принципу рівності – під час спілкування з адміністратором 

та директором ЦНАП монітор не зазнав та не відчув ніякого прояву дискримінації щодо себе. 

Компонент зараховано. 

8. Персонал спілкувався ввічливо, з повагою та з розумінням – співробітники ЦНАП 

ставилися до монітора ввічливо та з розумінням. Компонент зараховано. 

9. В зручному місці розміщена скринька для висловлення зауважень і пропозицій щодо 

якості надання адміністративних послуг. Книга скарг та пропозицій знаходиться в 

адміністратора ЦНАП (Рис. 9.10.2.). Компонент зараховано. 

 

 
Рис. 9.10.1 Фото інформаційного стенду 

Острозького ЦНАП 
Рис. 9.10.2. Фото книги скарг та пропозицій 

Острозького ЦНАП 

Отож, під час моніторингу підтвердилось монітором 7 умов з 7 необхідних, бал за цим 

показником зараховано. 
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Рекомендації:  

1) забезпечити можливість попередньої реєстрації для отримання адміністративних 

послуг; 

2) розмістити на сайті, бланки заяв та інших документів, необхідних для отримання 

адміністративних послуг. 

Бал не зараховано 

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 

трьох 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, монітором підтверджено лише два компоненти:  

1) комфортна температура в приміщенні; 

2) зона очікування простора та наявна достатня кількість стільців для тих, хто очікує 

отримання послуги (Рис. 9.11.1.). 

 
Рис. 9.11.1. Фото з Центру надання адміністративних послуг в м. Острог 

Рекомендації:  

2) створити умови для комфортного перебування користувачів адміністративних 

послуг, зокрема – облаштувати дитячий куточок, як, наприклад, зображено на Рис. 9.11.2. 

(Рівненський ЦНАП); 

3) пристосувати туалетну кімнату для осіб, які мають обмежені фізичні 

можливості, створити комфортну зону очкування.   
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Рис. 9.11.2 Фото з Рівненського регіонального Центру надання адміністративних послуг 

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). 
 

Рішенням сесії Острозької міської ради від 22 грудня 2017 р. №576 затверджено 

структуру та загальну чисельність апарату виконавчого комітету Острозької міської ради та її 

виконавчих органів. А вже 30 березня 2018 року Рішенням Острозької міської ради №638 

оптимізовано штатну структуру Управління праці та соціального захисту населення шляхом 

об’єднання двох відділів при збереженні такої ж кількості працівників. Під час моніторингу 

не було виявлено кадрових прогалин у чисельності та загальній структурі Острозької міської 

ради, що дає можливість зарахувати бал за даним показником.     

Зараховано 1 бал 

 

Зараховано 

балів

6

50%

Не 

зараховано 

балів

6

50%

Добре врядування

https://ostroh.rv.ua/doc/nd/2017/37/rish_576.docx
rish_638.docx


 

 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 
Ключове враження від моніторингу – місто Острог готове активно розвиватися, 

шукаючи нові та альтернативні джерела, застосовуючи кращі практики. Моніторам було 

надзвичайно легко та приємно працювати з більшістю співробітників Острозької міської ради 

та її виконавчого комітету, хоча й траплялися поодинокі випадки, коли керівники окремих 

підрозділів реагували дещо хижо на прохання моніторів надати ту або іншу інформацію. 

Однак, такі випадки – це абсолютний виняток, оскільки в цілому процес моніторингу 

відбувався дуже злагоджено та продуктивно.  

Монітори побачили чимало сильних сторін міста, разом з тим, виявили його цікаву 

особливість – відсутність власних медичних закладів. За словами представників влади, така 

ситуація не призводить до порушення медичних прав мешканців Острога, оскільки районна 

лікарня ніколи не відмовляє у наданні медичної допомоги, а головний лікар щороку звітує 

перед громадою про свою діяльність. Вочевидь, дане питання ще потребує додаткового 

вивчення в рамках окремого дослідження.  

Навідміну, наприклад, від міської влади міста Рівного, Острозька міська рада охоче 

надала власне приміщення, техніку та організаційну підтримку у проведенні двох публічних 

заходів – презентацій початку моніторингу 21 травня 2018 року та його попереденіх 

результатів, які були представлені 10 серпня 2018 року. На зустрічі були присутні працівники 

міськради та виконкому, місцеві депутати, представники громади, а самі напрацювання 

дослідження презентували експерти Української Гельсінської спілки з прав людини. Присутні 

активно долучалися до обговорення результатів та рекомендацій моніторингу.  

 
Ключові позитивні враження від моніторингу в місті Острог Рівненської області 

 
1. Відкритість місцевої влади до зовнішньої оцінки, а також до громади. Готовність 

самокритично оцінювати власну діяльність та враховувати результати зовнішнього 

моніторингу.  

2. Монітори знайшли підтвердження того, що при прийнятті важливих для громади 

рішень (розроблення стратегії розвитку міста, встановлення ставок місцевих податків, 

оптимізація мережі навчальних класів), місцева влада з’ясовує та дослухається до думки 

мешканців, намагаючись знайти компроміс. 

3. У місті розроблена та затверджена, із залученням громадськості, якісна стратегії 

розвитку, однак відсутній громадський моніторинг її виконання, на що якнайшвидше потрібно 

звернути увагу та запровадити механізм такого моніторингу.  

1) Впроваджуються заходи для розвитку безпеки міста: 

 встановлено систему відеоспостереження на вулицях міста;  

 діє спостережна комісія виконавчого комітету Острозької міської ради у засіданнях 

якої беруть участь представники органів поліції і пробації та спільні робочі групи із поліцією 

по запобіганню домашньому насильству, опікунські ради. 

4. Значна увага в місті приділяється питанням екології.  

Монітори побачили системну та послідовну діяльність в напрямах створення системи 

сортування сміття, догляду за зеленими насадженнями, контролю за якістю питної води.   

5. Громада активно фінансує заходи соціальної допомоги з подолання бідності, 

зокрема шляхом здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян та відшкодування пільг з оплати послуг зв’язку, надання субсидій господарствам на 

оплату житлово-комунальних послуг.  

6. Окрім цього, Острозька міська рада надає адресну матеріальну допомогу 

малозахищеним верствам населення, а також, щомісячну адресну допомогу особам, які 

переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО. У 

холодну пору року місто створює та забезпечує роботу пункту обігріву.  
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7. Місцева влада, в межах своїх можливостей, надає у власність земельні ділянки для 

учасників бойових дій. Так, згідно з Детальним планом території по вул. Пухова у м. Острозі 

для житлового будівництва виділено земельні ділянки у власність для будівництва 92 

учасникам бойових дій. 

8. Острозька міська рада здійснює системні заходи підтримки технічного 

переоснащення житла. Зокрема, модернізація соціальних та житлових об’єктів проводиться як 

за кошти з місцевого бюджету, так і спільно із жителями міста (у відсотковому 

співвідношенні). 

9. Місто  вживає певних зусиль для підтримки малого та середнього підприємництва, 

впровадило розумну систему оподаткування, вставновши за трьома видами податків ставки 

нижче, ніж максимально можливі згідно Податкового кодексу України. Це, свого роду, 

унікальна практика для такого невеликого міста як Острог.  

10. У 2016 році місцева влада виділила досить значну суму коштів з місцевого бюджету 

на підтримку функціювання місцевого професійно-технічного закладу. 

У зв’язку зі змінами законодавства про систему освіти, в тому числі й професійно-

техінчною, реформу децентралізації та перерозподіл державного бюджету, Острозьке 

професійно-технічне училище фактично втратило фінансову спроможність продовжувати 

роботу. На умовах співфінансування з Рівненською обласною радою, Острозька міськрада 

спрямувала 500 000 гривень на часткову оплату праці педагогічних працівнииків училища, 

покриття витрат на житлово-комунальні послуги та стипендії студентам. Така практика 

свідчить про небайдужість місцевої влади до існування сектору професійно-технічної осівти, 

що сьогодні є необхідним для України через зниження популярності такого виду освіти, 

факатичне припинення підтримки системи професійно-технічної освіти з боку держави.  

11. У місті запроваджується система інклюзивної осівти, що дає змогу дітям з 

інвалідністю навчатися у загальній школі. На час моніторингу за цією системою в класі 

загальноосвітньої школи навчалася 1 дитина. Також в місті створено комунальну установу 

“Інклюзивно-ресурсний центр”.  

12. Монітори відзначили, що приміщення міської ради, управління праці та 

соціального захисту населення та деяких інших комунальних установ досить добре 

пристосовані до потреб маломобільних людей. 

13. В Острозі надзвичайно розвинене культурне, мистецьке та спортивне життя. За 

сприяння та активної участі місцевої влади відбувається значна кількість культурних та 

патріотичних заходів (н-ад, фестиваль “Ренесанс-Острог”, різноманітні конкурси та фестивалі 

музики, спортивні турніри та змагання та ін.)  

14. Активний розвиток туристичного потенціалу міста.  

В Острозі відкрито перший у Рівненській області інформаційно-туристичний центр; 

встановлені вказівники до визначних місць, розміщено таблички на історичних спорудах; 

підтримується сайт з туристичною інформацією про місто. 

 
Головні позиції, що потребують доопрацювання. 

 

1. Кожна місцева програма повинна затверджуватися із пріоритетною ціллю 

забезпечення прав людини в тій або іншій сфері. Окрім того:  

 найперше, до розроблення та моніторингу процесу реалізації кожної програми 

необхідно залучати громадськість або надавати актуальну можливість мешканцям вносити 

свої пропозиції і розглядати їх; 

 програми повинні бути конкретні, містити вимірні цілі та завдання; 

 цілі та завдання бути досяжними, виходячи із ресурсів, які має місто, або які, з 

високою ймовірністю, отримає для реалізації програми; 

 слід встановлювати більш конкретні строки для кожного окремого завдання 

програми чи плану дій до неї. Такі формулювання як “постійно”, “2015-2020 роки” тощо 
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ускладнюють оцінювання прорам щодо їх реалізації. При цьому, строки контролю чи 

звітування не є строками виконання завдань; 

 для кожного завдання слід визначати відповідальну особу; 

 інформація про стан виконання програми повинна систематично та зрозуміло 

оприлюднюватися, аби громадськість мала можливість відреагувати на впровадження певних 

заходів; 

 у програмах слід передбачати чіткі індикатори реалізації запланованих завдань;  

прозорий та ефективний механізм моніторингу, 

 програми повинні бути достатньо гнучкими, щоб бути скоригованими відповідно 

до зміни умов та обставин.   

 Окрім загального звіту міського голови, який вміщає комплексну інформацію про 

усі напрямки діяльності міської ради – що, безумовно, є зручним, доцільно також формувати 

проміжні короткі звіти виконання програм, в яких відображати ключові конкретні позиції 

щодо їх реалізації. Це сприятиме кращій поінформованості населення про стан справ у 

громаді, а також, про можливості, які у них є.  

2. Громадськість повинна бути залучена до усіх етапів реалізації місцевої політики – 

починаючи від планування програм та заходів, завершуючи безперервним, спільним із 

громадськістю, моніторингом виконання таких програм.  

 Представники місцевої влади стверджують про пасивність місцевого населення у 

вирішенні нагальних питань.  

 На думку моніторів, така пасивність може бути не лише причиною низького рівня 

залученості мешканців до формування місцевих політик, але й наслідком відсутності 

стимулювання такої участі з боку місцевої влади. Розширення способів комунікації з 

населенням (регулярні опитування, відкриті зустрічі, запровадження нестандартних форматів, 

типу “кава з мером” або створення відкритого простору для обміну думок, організація 

локального “фестивалю думок” – як приклад, можна ознайомитися із інформацією про такий 

захід на всеукраїнському рівні; заохочення та розвиток місцевих волонтерських програм, 

більш активна, “жива”, а не номінальна співпраця із громадськими об’єднанннями та ін.) – з 

високою ймовірністю сприятимуть включенню більшої кількості мешканців до активних дій.  

 Окрім того, слід постійно досліджувати та використовувати різноманітні 

можливості підсилення потенціалу громади шляхом навчання, обміну досвідом, 

впровадження програм соціального підприємництва та розвитку.  

3. Попри те, що ситуація із охороною навколишнього середовища в Острозі, у 

порівнянні з багатьма іншими населеними пунктами України, досить хороша, монітори – все 

ж, виявили певні упущення у цьому напрямку.  

 так, слід більшу увагу приділяти контролю за дотримання природоохоронного 

законодавства, безпеки середовища та таких основних для людської діяльності елементів, як 

повітря, питна вода, грунт;  

 важливо регулярно та доступно інформувати населення про стан довкілля в місті 

та в прилеглих до нього територіях; 

 встановити достатню кількість сміттєвих контейнерів у всьому місті, зокрема в 

районі “Нове місто”; 

 також необхідно частіше проводити просвітницькі заходи з мешканцями щодо 

розумного споживання, енергозбереження, сортування та утилізації сміття, гуманного та 

відповідального поводження з тваринами та їх утримання, дотримання екологічних норм 

тощо.  

4. У сфері охорони здоров’я одними із ключових порушень, які виявили монітори в 

ході дослідження, стало підтвердження того, що потенційні пацієнти можуть бути позбавлені 

можливості звернутися до лікаря за своїм вибором, а також – що з високою ймовірністю, їм 

скажуть платити “благодійні внески”.  

https://www.facebook.com/events/112298806065191/
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З метою усунення таких порушень, Острозькій міській раді слід вжити швидких заходів 

та в подальшому сформувати систеу контролю за діяльністю медичних закладів, в яких 

обслуговуються мешканці Острога.  

5. Відсутність зручного транспортного сполучення для доступу до закладів надання 

освітніх, медичних, адміністративних та соціальних послуг. 

Відповідно, Острозькій місцевій владі слід більш глибоко дослідити питання 

транспортного сполучення: з’ясувати, мешканці яких саме районів мають набільші 

незручності в доїзді; вивчити найоптимальніші способи подолання таких незручностей; 

запланувати та реалізувати необхідні заходи.  

6. Основні функції із зайнятості населення в місті здійснює міскрайонний центр 

зайнятості. Разом з тим, місцевому органу самоврядування слід виконувати більш активну 

роль у сфері розвитку кадрового потенціалу міста, сприяння працевлаштуванню мешканців і, 

в першу чергу, випускників професійно-технічних закладів. Для цього доцільно:  

 організувати систематичний збір інформації від роботодавців про ваканті посади 

або кадрові потреби та спряити її донесенню до тих, хто шукає роботу; розміщати таку 

інформацію на своїх інформаційних ресурсах, пересилати до центру зайнятості, інших 

установ;  

 проводити більше заходів із професійної орієнтації мешканців.  

7. Монітори виявили проблему із розвиток місцевих ЗМІ.  

Наразі у місті немає місцевого радіо, телебачення, діє лише одне друковане видання, де 

Острозька міська рада, за плату, публікує проекти та затверджені рішення іншу інформацію. 

Разом з тим, з’ясувалося, що навіть за такими платежами існує заборгованість з боку міськ 

ради, а сама газета має значні фінансові труднощі, що може призвести до її закриття. Якщо це 

відбудеться, з’явиться реална загроза того, що значна частина мешканців, які не користуються 

Інтернет-ресурсами, втратить доступ до важливої інформації. Острозькій міській раді слід 

подбати про достатнє та якісне функціонування місцевих ЗМІ в Острозі.  

8. Недоліки в інформуванні та комунікації:  

 відсутність дати публікації проектів рішень на сайті міської ради;  

 труднощі звернутися за допомогою телефону до окремих підрозділів міської влади 

(не знімають слухавку в робочий час; 

 відсутність перемикачів контрастності для людей з вадами зору на сайті Острозької 

міської ради; 

 забезпечити інформацію про дату публікацій на сайті, а також, можливість 

ознайомлюватися із архівом новин. 

9. Доцільно переглянути штатну структуру органу місцевого самоврядування, 

збалансувавши її склад відповідно до потреб громади.  

10. Також, варто створити комфортні умови для отримувачів адміністративних послуг 

з урахування просторових потреб, оскільки забезпечення прав та свобод людини - основне 

завдання органу місцевого самоврядування. 
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