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Період проведення: 15.05 – 15.08.2018 року
Управлінська команда моніторингу: проф. Олег Мартиненко, проф. Андрій Галай, доц.
Богдан Мойса (УГСПЛ).
Робоча група моніторингової місії: Марія Цип’ящук, Андрій Преподобний, Олена
Романова – представники громадської приймальні УГСПЛ в м. Рівному; Арсен Іщик, Ірина
Мельникович – консультанти юридичної клініки “Pro Bono” Національного університету
“Острозька академія”.
Публікація демонструє результати моніторингу дотримання прав людини на місцевому
рівні у місті Острозі Рівненської області за інноваційним інструментом Місцевий індекс прав
людини.
Місцевий індекс прав людини – це ініціатива 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 ПІСКІВСЬКУ
ОБ’ЄДНАНУ ТЕРИТОРІАЛЬНУ ГРОМАДУ
КОСТОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
станом на 2017 рік

Дата створення – 20 травня 2016 року
Перші вибори - 31 липня 2016 року (Постанова ЦВК)
Кількість рад, що об'єдналися - 2 (Пісківська сільська рада (села Пісків – центр ОТГ,
Моквинські хутори, Рокитне, Яснобір) та Пеньківська сільська рада (села Пеньків,
Брюшків, Мар’янівка, Олександрівка) – 8 населених пунктів
Територія - 113.5 км 2
- землі сільськогосподарського призначення, рілля - 5296 га,
- ліси та інші лісовкриті площі - 6052 га.
Кількість старостинських округів - 1
Населення - 2754 жителів
Орган місцевого самоврядування:
Пісківська об’єднана територіальна громада
Адреса: вул. Незалежності, буд. 53, с. Пісків, Костопільський р-н, Рівненська обл., 35032
Україна
Сайт: http://piskiv-gromada.gov.ua/, попередній сайт Пісківської сільської ради
http://piskiv.rvadmin.gov.ua
Телефон: 03657-55549, 03657-55542
E-mail: piskivrada@ukr.net
Голова ОТГ: Ярмольчук Василь Володимирович
На території громади функціюють:
ФАПи – 4
Поліклініка - 0
НКП “ЦПМСД” – 1
Школи – 3, та 2 філії (с. Рокитне, с. Мар’янівка)
ДНЗ - 1
Сільські клуби - 4
Бібліотеки - 4
Магазини – 11
Кафе - 1
Фермерське господарство - 1
ТОВ - 1
Приватні підприємці – 38
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ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ МОНІТОРИНГУ ЗА НАПРЯМАМИ
РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: БАЗОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ
1. НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: БЕЗПЕКА ГРОМАДИ
1.1. Чи дієва місцева програма підвищення рівня громадської безпеки та громадського
порядку?
Бал зараховується при наявності затвердженої програми такого спрямування, що
оцінюється як дієва. Спрямованість і дієвість програми визначається аналізом тексту
документу на предмет: мети, спрямованості питань та підбором методів їх реалізації,
зазначенням виконавців, строків виконання; виділенням фінансування з місцевого бюджету;
визначенням очікуваних результатів виконання; встановленням контролю та визначенням
способів оцінки ефективності реалізації завдань.
Відповідно до інформації наданої головою Пісківської ОТГ, а також вивчення вмісту
офіційного сайту громади та опублікованих на ньому документів – програма підвищення рівня
громадської безпеки та громадського порядку не приймалася.
Слід зазначити, що Пісківською сільською радою Костопільського району Рівненської
області прийняте Рішення № 287 від 22.12.2017 “Про програму мобілізаційної підготовки та
мобілізації на 2018-2020 роки”.
Серед завдань програми передбачено і такі, що можуть частково корелювати із
цивільною обороною:
 Створення сучасної, ефективної системи оповіщення населення села про
мобілізацію людських і транспортних ресурсів, та заходи, що вживаються для запобігання
втрат населення у разі збройної агресії.
 Здійснення заходів щодо запобігання виникненню терористичної діяльності на
території села.
Проте у бюджеті Пісківської ОТГ на 2018 рік фінансування цієї програми не
передбачено.
Рекомендація:
Розробити та затвердити комплексну програму підвищення рівня громадської безпеки
та громадського порядку відповідно до ст.4 ЗУ “Про основи національної безпеки України”,
ст.26 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”.
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; фокусгрупи 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).
Бал не зараховано у зв’язку з відсутністю програми з питань громадської безпеки та
громадського порядку в Пісківській ОТГ (див.п.1 цього Звіту).
Рекомендація:
під час розроблення програми з питань громадської безпеки та громадського порядку у
Пісківській ОТГ, а також у процесі її впровадження, важливо проводити спільні обговорення
з представниками громади, однаковою мірою залучаючи як мешканців Пісківської, так і
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Пеньківської сільських рад.
Бал не зараховано
1.3. Чи були впроваджені на час моніторингу місцевою владою сучасні технічноінформаційні системи, які допомагають реагувати на тривожні події в місті?
Бал 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 відео спостереження 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).
Пісківською ОТГ у 2012 році реалізовано Проект “Реконструкція вуличного освітлення
в с.Пісків Костопільського району Рівненської області”.
Зараз триває реконструкція вуличного освітлення в інших населених пунктах громади,
зокрема в с.Моквинські Хутори, с.Яснобір, с. Мар’янівка, що підтверджується Рішенням “Про
затвердження кошторисної документації” Виконавчного комітету Пісківської сільської ради
№30 від 28.09.2017, Рішенням Пісківської сільської ради №276 від 11.12.2017 “Про
затвердження проектно-кошторисної документації”, Рішенням Пісківської сільської ради №247
від 29.11.2017 року “Про затвердження кошторисної документації” (Рис.1.3.1).

Рис.1.3.1 Рішення щодо затвердження проектно-кошторисної інформації реконструкції вуличного
освітлення в с.Моквинські Хутори, с.Яснобір, с. Мар’янівка.

Інших технічно-інформаційних систем на території Пісківської ОТГ монітором не
виявлено, що підтверджується відсутністю інформації про них на офіційних сайтах громади,
при візуальному спостереженні та підтверджено Головою ОТГ.
Рекомендація:
впровадити у співпраці з місцевою поліцією та сусідніми населеними пунктами
впровадити актуальні для ОТГ технічно-інформаційні системи безпеки, наприклад,
створення постійного номера оперативного інформування, адміністрування місцевого
безпекового форуму, системи розумного освітлення вулиць.
Бал не зараховано
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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).
Відповідно до інформації наданої головою Пісківської ОТГ, щорічно спільно з
представниками установ пожежної безпеки здійснюється навчання населення правил
пожежної безпеки. В Журналі обліку (Рис.1.4.1.) навчання населення правил пожежної безпеки
с.Пісків останні записи зроблені у 2015 році (фото не надається, оскільки це список із
персональних даних осіб, які пройшли навчання).

Рис.1.4.1 Фото обкладинки та титульної сторінки з Планом занять у Журналі обліку навчання населеня
правил пожежної безпеки с.Пісків

Окрім цього інформація про пожежну безпеку та цивільний захист розміщена на
стендах ОТГ (Рис.1.4.2.).

Рис.1.4.2. Фото зі стенду ОТГ з інформацією про пожежну та цивільну безпеку.
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Слід зазначити, що сайт Пісківської
загальноосвітньої школи Пісківської сільської
ради містить детальний перелік дій у випадках
різних надзвичайних ситуацій (Рис.1.4.3.).
Рис.1.4.3. Скрін витягу з сайту ЗОШ Пісківської ОТГ.

Монітор оцінює виявлені просвітницькі заходи як недостатні для зарахування балу.
Рекомендація:
актуалізувати вироблення навичок поведінки населення у надзвичайних ситуаціях
шляхом проведення регулярних інформаційно-просвітницьких кампаній, зустрічей з
представниками поліції, пожежниками, навчань для громади.
Бал не зараховано
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).
Під час дослідження офіційного сайту Пісківської ОТГ доказів щодо проведення
вищеперерахованих заходів не знайдено. Відсутність таких заходів підтверджено і головою
ОТГ при зустрічі з монітором.
Територію ОТГ обслуговує дільничний офіцер поліції, який територіально знаходиться
в районному центрі – місті Костопіль та має ще й інші населені пункти у своєму
підпорядкуванні.
Слід зазначити, що навчання поліцією з питань безпеки проводилось для школярів
Пісківської ЗОШ в рамках місячника правових знань, про що інформує офіційний сайт школи.
Рекомендація:
налагодити спільну системну діяльність з органами поліції та органами пробації у
різних формах відповідно до вимог ст.88 ЗУ “Про Національну поліцію” та ст.11 ЗУ “Про
пробацію”. Позитивним прикладом є практика Херсонщини щодо впровадження інспектора
сільської ради (місцевого “шерифа”) з охорони правопорядку.
Бал не зараховано
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.
Такого плану не було продемонстровано ОМС.
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Рекомендація:
розробити у співпраці з органами внутрішніх справ плани дій у надзвичайних ситуаціях
з урахуванням прав людини.
Бал не зараховано

Безпека громади
Не
зараховано
балів
6
100%

Зараховано
балів
0
0%
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: БАЗОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ
2. НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: БЕЗПЕЧНЕ НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
2.1. Чи діє місцева програма охорони довкілля?
Бал зараховується при наявності затвердженої програми такого спрямування, що
оцінюється як дієва. Спрямованість і дієвість програми визначається аналізом тексту
документу на предмет: мети, зазначенням актуальних виконавців, строків виконання;
виділенням джерел фінансування.
В Пісківській ОТГ наразі не затверджено комплексної програми охорони довкілля, що
підтвердилося аналізом відкритих джерел (Інтернет-ресурсів Пісківської ОТГ, інформації у
ЗМІ), а також повідомлення Голови ОТГ, а тому підстав зарахувати бал монітори, на жаль, не
мають.
Рекомендація:
доцільно з’ясувати потреби, можливості та загрози у сфері охорони довкілля, які є
актуальними для жителів громади Пісківської ОТГ і, на основі такого аналізу, спільно із
жителями сільських громад, розробити сучасну та дієву програму охорони довкілля.
Основні поради щодо розроблення такої програми:
1. Чітко визначена мета, напрями та завдання для її реалізації (при формулюванні мети
та завдань слід відходити від декларативних тверджень, типу “покращення загального стану
навколишнього середовища”, “підвищення екологічної культури мешканців громади” –
натомість, відразу встановлювати конкретні, такі, які можуть бути однозначно оцінені за
показником “виконано/не виконано” цілі: наприклад: “провести дослідження поверхневих та
підземних вод на території громади”, “сформувати облік площ та специфіки зелених
насаджень на території Пісківської ОТГ (кожного окремого села та територій між селами)”,
“розробити програму екологічної просвіти мешканців громади до 2019 року та провести по 10
занять в кожному загальноосвітньому закладі, а також для мешканців громад”, “ліквідувати
стихійні сміттєзвалища на території громади”, “розробити та впровадити програму
роздільного сортування, вивезення та переробки” тощо;.1
2. Прогнозування екологічних ризиків із урахуванням природних та географічних умов на
території громади;
3. Встановлення чітких строків досягнення такої мети та виконання кожного
окремого завдання;
4. Визначення конкретних відповідальних осіб, розподіл обов’язків за кожним напрямом
та завданням програми;
5. Визначення та прогнозування можливих джерел фінансування програми, в тому числі
із залученням зовнішніх ресурсів;
6. Залучення громадськості до розроблення та реалізації програми;
7. Зрозумілий механізм постійного моніторингу та перегляду програми.
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;
Безперечно, наведені формулювання завдання та їх строки є лише прикладом і не можуть суперечити
реальним потребам та можливостям громади.
1
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електронне опитування (на офіційному веб-сайті, у соціальних мережах); інше (визначається
за внутрішнім переконанням монітора)
Оскільки подібна Програма в досліджуваній ОТГ не затверджувалася, відповідно немає
можливості оцінити цей показник позитивно.
Разом з тим, монітори відзначають позитивну готовність адміністрації громади до
обговорень та узгодження подальших заходів з охорони довкілля з місцевою громадою, що
вдалося з’ясувати під час спілкування з представниками сільської ради Пісківської ОТГ.
Рекомендація:
до початку розроблення програми важливо з’ясувати актуальні потреби мешканців
громади у сфері охорони довкілля, включаючи такі аспекти, як: безпечність атмосферного
повітря, питної води, доступ та користування водними ресурсами, каналізаційні мережі,
регулювання чисельності домашніх та диких тварин та їх захоронення, розміщення відходів,
технологічна безпека, вплив екологічних факторів на здоров’я людей, регулювання лісового
фонду та ін.
Таку інформацію можна отримати шляхом безпосередніх цільових зустрічей із
мешканцями, фокус-груп, громадських обговорень, анкетування чи інших форм опитування.
Бал не зараховано
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.
Місцевий комплексний контроль за дотриманням природоохоронного законодавства у
Пісківській ОТГ не здійснюється, що підтвердилося відсутністю відповідної інформації у
відкритих джерелах та повідомленням Голови Пісківської сільської ради.
Разом з тим, монітори дізналися, що на території громади знаходяться два водних
об’єкти - водосховище “Пісківське” та “Мар’янівське озеро”, які сформувалися внаслідок
видобутку торфу. Останнім часом на цих водних об’єктах почастішали випадки незаконного
вилову риби. З метою попередження таких дій, місцева влада почала співпрацювати із
представниками місцевої спільноти воїнів АТО, четверо учасників якої пройшли спеціальне
навчання та отримали відповідні посвідчення громадських інспекторів рибохорони. Ці
посвідчення видаються Управлінням Державного агентства рибного господарства у Рівненській
області щодо здійснення контролю у сфері охорони, використання і відтворення водних
біоресурсів на території Пісківської ОТГ. Залучення громадськості до контролю у сфері
користування водними об’єктами є гарним прикладом взаємодії органу місцевого
самоврядування з мешканцями з метою регулювання риборозведення у водних ресурсах
громади.
Рекомендація:
монітори звертають увагу на те, що чинне законодавство України не лише надає
досить широкі повноваження органам місцевого самоврядування (власні та делеговані) у галузі
охорони навколишнього середовища (н-ад, ст.33 ЗУ “Про місцеве самоврядування”, ст.16 ЗУ
“Про охорону навколишнього природного середовища”), але й накладає конкретні обов’язки у
цій сфері, визначені – зокрема – у ст. 19 ЗУ “Про охорону навколишнього природного
середовища”. Органу місцевого самоврядування слід запровадити сталу та дієву політику у
сфері охорони довкілля серед своїх першочергових та пріоритетних завдань і вживати
послідовних конкретних кроків у її реалізації.
Бал не зараховано
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2.4. Чи забезпечується інформування населення про стан навколишнього природного
середовища?
Бал зараховується при розміщенні принаймні один раз за останній календарний рік перед
моніторингом комплексної інформації про стан навколишнього природного середовища в
населеному пункті (стан навколишнього природного середовища, динаміку його змін, джерела
забруднення, розміщення відходів чи іншої зміни навколишнього природного середовища і
характер впливу екологічних факторів на здоров'я людей тощо) на сайті ОМС, або
інформування населення про це іншими способами.
Замість комплексної характеристики може бути використано підхід оприлюднення
групи вужчих інформаційних повідомлень щодо цього напряму.
Певна узагальнена інформація про стан навколишнього середовища (станом на 01 січня
2017 року) наведена в аналітичній частині Плану соціально-економічного розвитку Пісківської
сільської ради на 2017 рік (с.12 – Рис.2.4.1.).

Рис.2.4.1. Витяг з Плану соціального економічного розвитку Пісківської сільради на 2017 рік щодо стану
навколишнього природного середовища

В цілому, дана інформація охоплює зазначені в інструменті елементи індикатора, текст
Плану розміщений на попередньому сайті Пісківської сільської ради і знаходиться у вільному
доступі, а тому монітори вважають за можливе зарахувати бал.
Рекомендація:
доступ до інформації про стан навколишнього природного середовища є важливим
елементом дотримання прав людини, попередження чи усунення загроз екологічної небезпеки.
Обов’язок по забезпеченню права на екологічну інформацію визначений у ст.2 Орхуської
Конвенції, а на органи місцевого самоврядування безпосередньо покладається в силу статей
15, 25 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” та ст. 33 ЗУ “Про
місцеве самоврядування в Україні”.
Монітори позитивно оцінюють факти оприлюднення інформації про стан
навколишнього середовища з боку Пісківської сільської ради та звертають увагу на
необхідність систематичного збору, аналізу та систематизації інформації про довкілля, її
регулярного оприлюднення в доступних та зручних для мешканців засобах інформації.
Зараховано 1 бал
2.5. Чи здійснюються на території громади інформаційно-просвітницькі заходи з питань
екології?
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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: функціонування еколого-просвітницьких таборів, клубів; проведення
обговорень, круглих столів; організація екологічних виставок; друк екологічних часописів або
видань; залучення місцевих засобів масової інформації до поширення екологічних знань і
висвітлення кращих екологічних практик; проведення днів захисту від екологічної небезпеки;
тренування дій у випадках екологічних надзвичайних подій, інше (визначається за внутрішнім
переконанням монітора). У випадку кількох заходів аналогічного змісту для різних аудиторій
або таких, що проводяться періодично, вони рахуються як один захід.
Монітори з’ясували, що в загальноосвітніх навчальних закладах Пеньківської та
Пісківської сільських рад, які входять до складу Пісківської ОТГ, впродовж 2017-2018 років,
досить активно проводилися різноманітні інформаційно-просвітницькі заходи з питань охорони
довкілля.
І. Заходи у Пеньківській ЗОШ І-ІІ ступенів:
1) В період березня-квітня 2017 року учні та учителі школи долучилися до акції “Посади
дерево миру”, яка проводилася за дорученням першого заступника Рівненської ОДА. В рамках
заходу на території школи було висаджено близько 70 фруктових дерев різних порід, зокрема:
вишні, абрикоси та сливки.
2) 05 квітня 2017 року проведено День довкілля, на якому учні разом учителями
прибирали територію свого навчального закладу від минулорічного листя, сухої трави, сміття,
наводили лад на клумбах.
3) 22 грудня 2017 року у цій же школі організували екологічний десант “Нагодуй птахів”
під гаслом “Птахи – наші друзі і тому ми піклуємося про них”.
4) 22 квітня 2018 року у Пеньківській ЗОШ І-ІІ ступенів проведено конкурс малюнків на
асфальті “Збережемо нашу Землю” в рамках святкування Міжнародного Дня Землі.
5) Також 19 травня 2017 року та 18 травня 2018 року у Пеньківській школі проведено
дні цивільного захисту, в рамках яких учнів та педагогічний персонал навчального закладу
вчили діяти у випадках надзвичайних чи екстремальних ситуацій.
ІІ. Заходи у Пісківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів.
1) На сайті школи опубліковане оголошення про долучення до всеукраїнської акції
“Година землі” 24 березня 2018 року.
2) Також на сайті є окремий підрозділ “Дії в надзвичайних ситуаціях”, який містить
вичерпну інформацію щодо поведінки під час НС (Рис.2.5.1.).

10

Рис.2.5.1. Скрін розділу сайту Пісківської ЗОШ І-ІІІ ст. “Дії в надзвичайних ситуаціях”

Разом з тим, названі заходи – це результат шкіл, а не зусиль місцевої влади, через що
монітори не знаходять підстав зарахувати бал за даним показником.
Щоправда, при вході до сільської ради
розміщений стенд за назвою “Куток
цивільного захисту” (Рис.2.5.2.), однак
монітори не вважають, що цього факту
достатньо для зарахування балу за цим
показником

Рис.2.5.2.Фото стенду “Куток цивільного
захисту” біля входу до Пісківської сільської
ради

Рекомендації:
з огляду на сучасну екологічну ситуацію в країні та Рівненському регіоні, питанням
екологічної освіти населення сьогодні слід приділяти чи не найбільшу увагу. Обізнаність та
екологічна культура населення прямо впливає на безпечний та комфортний рівень життя,
збереження природного фонду та екосистеми в цілому. Обов’язок забезпечити таку освіту, в
першу чергу, покладається на органи місцевого самоврядування.
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Інформаційно-просвітницькі заходи серед мешканців громади не потребують значних
фінансових затрат, але – натомість – повинні бути системними та охоплювати усі категорії
мешканців (дітей, школярів, дорослих). Особливо актуальними для Пісківської громади є
питання раціонального та безпечного поводження з відходами (сортування, вивезення та
утилізації сміття), адже на території Пісківської ОТГ діють лише стихійні сміттєзвалища;
утримання домашніх тварин, в тому числі гуманне поводження з ними, стерилізація, з метою
регулювання їх чисельності; дбайливе та безпечне поводження із зеленими насадженнями,
забруднення атмосферного повітря (наприклад, під час спалювання ріллі, опалого листя та
бур’янів, що призводить не лише до викидів шкідливих речовин у повітря, але й несе пряму
загрозу поширенню пожеж). На жаль, такі практики ще дуже поширені, особливо серед
мешканців сіл і зміна їх припинення потребує ретельної та постійної роботи саме в напрямку
екологічної просвіти.
Бал не зараховано
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.
За повідомлення Голови Пісківської ОТГ та інших співробітників сільської ради, наразі
питання впровадження роздільного збирання та утилізації відходів у громаді не
впроваджуються, відповідна програма затверджена не була. Мешканці самостійно відвозять
відходи на стихійні сміттєзвалища, де сміття, без жодного сортування, підлягає захороненню
або просто залишається у відкритому просторі та доступі. Повідомлення про випадки
несанкціонованого вивезення сміття на території цієї громади з’являються у ЗМІ.
Рекомендація:
обов’язок щодо регулювання питань поводження із відходами прямо покладений на
органи місцевого самоврядування статтями 30, 33 ЗУ “Про місцеве самоврядування в
Україні”, ст.21 Закону України “Про відходи”, а також деталізований у низці підзаконних
нормативно-правових актів. Невиконання таких обов’язків не лише тягне за собою юридичну
відповідальність, але й несе екологічну загрозу місцевій флорі, фауні та безпеці людей.
Місцевій владі слід якомога швидше ініціювати громадське обговорення щодо
впровадження питань роздільного збирання та утилізації відходів, розробити та почати
впроваджувати відповідну місцеву програму, з урахуванням Рекомендацій щодо підготовки
місцевих програм поводження з твердими побутовими відходами, затверджених Наказом
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від
10.01.2006 № 2.
Особливу увагу приділити питанням споживацтва, використання та викидання
пластику, металевих виробів, інших небезпечних відходів, типу ртутевмісних лапм, батарейок
та акумуляторів, побутової техніки та електроніки, зарядних пристроїв, лако-фарбових
виробів, машинного скла, ліків, рідкої та садової хімії. Залишені у природному середовищі, ці
відходи лишаються небезпечними десятки, а деякі – й сотні років.
Доцільно розглянути для потенційного співробітництва та допомоги у впровадженні
програми роздільного збирання та утилізації відходів такі ресурси, як:
“Україна без сміття”, які провадять комплексну діяльність у сфері сортування сміття
(навчання, соціальне підприємництво, екологічний аудит, соціологічні дослідження тощо);
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“Країна зелених мрій”, Рівненська громадська ініціатива з питань сортування сміття.
Бал не зараховано
2.7. Чи місцева влада забезпечує охорону зелених насаджень?
У даному випадку бал зараховується у разі проведення системних заходів усунення
забур’янених, зарослих дикорослими кущами та деревами, засмічених територій на заселених
вулицях. Системність заходів визначається їх регулярною повторністю та/або спрямованістю
на конкретні результати у річній перспективі.
Пісківський сільський Голова повідомив, що наразі місцева рада не вживає заходів по
охороні зелених насаджень.
Рекомендація:
успішні практики об’єднаної територіальної громади з питання охорони зелених
насаджень показав моніторинг Білозірської ОТГ Черкаської області. Так, тільки за 2017 рік у
громаді було проведено 5 заходів у даному напрямку:
1. День благоустрою у парковій зоні - http://bilozirska.gromada.org.ua/news/15-5048-06-07-2017/.
2. Висадка дерев і кущів в ОТГ - http://bilozirska.gromada.org.ua/news/16-33-4327-04-2017/.
3. Благоустрій паркової зони - http://bilozirska.gromada.org.ua/news/15-02-10-0504-2017/.
4. "Екологічна стежина" - прибирання лісів
http://bilozirska.gromada.org.ua/news/09-41-38-09-04-2017/.
5. Прибирання території у селищі - http://bilozirska.gromada.org.ua/news/13-4153-27-04-2017/.2
Пісківській ОТГ також слід вживати заходів у даному напрямку, наприклад – за рахунок
організації громадських робіт або інших видів громадської діяльності, в тому числі й акцій та
заходів з охорони зелених насаджень.
Бал не зараховано
2.8. Чи місцева влада здійснює свої повноваження у сфері питної води та питного
водопостачання?
Бал зараховується у випадку регулярного здійснення ОМС (власними ресурсами або з
залученням експертів) контролю за якістю питної води в населеному пункті та вживанням
заходів реагування.
Реагування оцінюється документами про передачу матеріалів на розгляд справ про
адміністративні правопорушення, існуванням планів покращення якості води, якщо були
виявлені недоліки.
Інформація за цим індикатором аналізувалася з відкритих джерел (сайт ради,
документи), а також при безпосередньому спілкуванні з представниками сільської ради.
Як повідомив Голова Пісківської ОТГ, мешканці громади, переважно, добувають питну
воду із приватних свердловин. За інформацією, наведеною у Плані соціально-економічного
розвитку Пісківської сільської ради на 2017 рік (с.8), на території сільської ради знаходиться 7
водонапірних башт, 3 з яких потребують капітального ремонту. За словами сільського Голови,
ці башти функціюють лише у с. Пісків і постачають питну воду для однієї з вулиць цього
населеного пункту. Однак, ще у 80-их роках минулого століття, під час заміни каналізаційних
2

Інформація зі Звіту Місцевий індекс прав людини у Білозірській ОТГ Черкаської обл.: Звіт моніторингу
/ Т.Щербатюк, О.Босак / ред. А.Галай. – Черкаси: УГСПЛ, 2017.– 38с. – С.14
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труб цієї водопостачальної системи, були встановлені технічно непридатні комплектуючі,
внаслідок чого зараз відбуваються постійні технічні збої з постачанням води з цієї станції.
Ремонт несправностей є надто фінансово затратним для громади, тому найближчим часом
очікується закриття цієї станції.
Контролю за якістю питної води та водопостачання Пісківська ОТГ не здійснює.
Рекомендація:
доступ до чистої та якісної питної води є основою збереження здоров’я людини.
Пісківській об’єднані територіальній громаді слід розробити план заходів із контролю за
якістю води, яка використовується мешканцями для споживання. Якщо сам ОМС не має
засобів для такого контролю, він, принаймні, повинен стежити за тим, щоб такий контроль
регулярно здійснювався відповідними службами (наприклад, лабораторними центрами),
оперативно доносити інформацію про стан питної води до мешканців та вживати заходів
реагування, в тому числі й шляхом відповідних звернень, у випадку виявлення фактів
забруднення питної води.
Бал не зараховано

Навколишнє природне середовище
Не
зараховано
балів
7
87,5%

Зараховано
балів
1
12,5%
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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
При особистому спілкуванні Голова Пісківської сільської ради пояснив, що така
програма не затверджувалась, а питання забезпечення права на охорону здоров’я громади
забезпечувались за кошти медичної субвенції. На території ОТГ, яке включає в себе 8 сіл,
працює 5 фельдшерсько-акушерських пункти (один з яких, в ході моніторингу, було
реорганізовано у некомерційне комунальне підприємство “Центр первинної медико-санітарної
допомоги”), що дозволяє забезпечувати належну первинну медичну допомогу в громаді та
реагувати на потреби населення, забезпечуючи право на охорону здоров’я, виходячи з наявних
можливостей.
Рекомендації:
1) затвердити програму забезпечення права на охорону здоров'я в громаді із залученням
до її розробки та впровадження зацікавлених жителів всіх підпорядкованих населених пунктів;
2) під час розроблення програми визначити чіткі завдання, строки їх виконання,
механізм оцінки прогресу виконання програми, відповідальних осіб, пошуку альтернативних
джерел для досягнення цілей програми.
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).
При особистому спілкуванні з Пісківським сільським Головою, останній пояснив, що
пропагування здорового способу серед жителів громади проводиться сімейними лікарями, які
майже щомісяця відвідують ОТГ та проводять бесіди з населенням, консультують з питань
профілактики захворювань, важливості здорового способу життя. Про приїзди лікарів
населення інформують через розміщення відповідних повідомлень поблизу магазинів, ФАПів.
Звичайно, така робота не може залишатися поза увагою моніторингової групи, але це може
свідчити лише про організацію медико-профілактичної роботи з населенням, а не про дієвість
пропагування здорового способу життя силами ОМС. Разом з тим, рішеннями сільської ради
№346/03.04.2018 та 343/03.04.2018 були затверджені: Програма оздоровлення та відпочинку
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дітей на 2018 рік та прийняте рішення про організацію таких літніх заходів на 2018 рік
(Рис.3.2.1).

Рис. 3.2.1. Скрін розділу “Архів документів” сайту Пісківської ОТГ

Зі слів працівниці одного із ФАПів, яка також є депутаткою сільської ради, у 2017 році
проводились спортивні турніри/змагання з волейболу, футболу, інших видів спорту, до яких
вона долучалася як медичний працівник. Здебільшого такі заходи були приурочені до
державних свят. Разом з тим, така інформація не висвітлювалась на офіційних сайтах сільради
чи ОТГ.
Зважаючи на те системних заходів щодо пропагування здорового способу життя з боку
Пісківської сільської ради не виявлено, бал за цим показником не може бути зараховано.
Рекомендація:
1) організовувати та проводити заходи/акції з пропагування здорового способу життя
з розумною періодичністю та поширювати інформацію про них серед населення громади та
через офіційний сайт;
2) визначити відповідальну особу за організацію/проведення таких заходів, а також за
комунікацію чи співпрацю зі спортивними закладами сусідніх населених пунктів.
Бал не зараховано
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).
Заходи з профілактики різноманітних захворювань в громаді проводяться медичними
працівниками відповідно до їх обов’язків через інформування населення про важкі чи
невиліковні хвороби, включаючи СНІД, ракові захворювання, захворювання шляхів дихання
тощо, основні причини їх виникнення та перебіг.
Також за кошти громади придбані та розміщені у ФАПах інформаційні санітарні
бюлетені: “Поради для метеозалежних”, “Самообстеження грудних молочних залоз”, “Злоякісні
пухлини шкіри”, “Рак легень”. Деякі матеріали виготовленні у формі консультацій лікаряонколога про онкологічні захворювання шкіри, кишечнику, легенів. Вказана інформація
розміщується на стінах ФАПу і є зручною для ознайомлення (Рис.3.3.1). Разом з тим, не
знайдено підтверджень організаційної підтримки або фінансування інформаційнопросвітницьких заходів за кошти сільського бюджету чи медичної субвенції.
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Рис. 3.3.1 Фото з ФАПу с. Пісків

Рекомендація:
активізувати діяльність щодо систематичного інформування мешканців громади щодо
профілактики захворювань серед населення. Це можуть бути різні форми просвітницьких
заходів: друк та поширення інформаційних бюлетенів, публікації у місцевих ЗМІ, ініціювання
та проведення різноманітних акцій або активна участь у тих заходах, які проводяться,
наприклад, школами тощо.
Бал не зараховано
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).
ОМС не виділяв додаткові кошти на закупівлю вакцин для проведення основних
профілактичних щеплень, оскільки коштів державної медичної субвенції було достатньо для
цього.
Однак, про необхідність проведення своєчасного профілактичного щеплення мешканці
громади інформуються в телефонний спосіб, в тому числі й при здійсненні медичного
патронажу медичними працівниками ФАПу, а також особистого вручення повідомлень
мешканцям громади із зазначенням відповідної інформації.
В приміщенні ФАПу також міститься плакат-календар профілактичних щеплень, який є
зручним для ознайомлення відвідувачу (Рис.3.4.1.).
Крім того, інформацією про потреби громади у вакцині та про її наявність володіють
медичні працівники, які постійно працюють з мешканцями. Вакцинація бажаючих проводиться
в кабінеті профілактичних щеплень ФАПу.
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Рис. 3.4.1. Фото з ФАПу с. Пісків
(календар профілактичних щеплень, зразок повідомлення)

Отриманої інформації достатньо, щоб позитивно оцінити зусилля медичних працівників
для забезпечення проведення профілактичних щеплень в громаді (наявність необхідної
кількості вакцин, спосіб повідомлення та комунікація, зручність отримання щеплення).
Зараховано 1 бал
3.5. Чи сприяє ОМС забезпеченню мешканців громади соціальними ліками від гострих
інфекційних хвороб?
Бал зараховується при наданні доказів вживання заходів ОМС протягом останнього
календарного року перед моніторингом щодо забезпечення громади соціальними ліками від
гострих інфекційних хвороб. При цьому аналізуються факти: збору і обліку інформації про
потреби лікування інфекційних хвороб; виділення коштів з місцевого бюджету на закупівлю
ліків або отримання ліків у взаємодії з органами виконавчої влади; розповсюдження цих ліків за
соціальними цінами або безкоштовно.
Для жителів громади працює урядова програма реімбурсації “Доступні ліки”, що
передбачає механізм повної або часткової оплати лікарських засобів, включених до
деталізованого опису з бюджету. У ФАПі с. Пісків є укладки для першої медичної допомоги
населенню при гострих кишкових інфекціях, холері (Рис.3.5.1.). Спеціалізована медична
допомога при гострих інфекційних хворобах надається лікарями-інфекціоністами в
Костопільській районній лікарні та фінансується за кошти медичної субвенції. За словами
медичної працівниці, потреба в лікуванні гострих інфекційних хвороб є незначною.
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Рис.3.5.1. Фото закладок проти гострих інфекційних хвороб з ФАПу с. Пісків

З’ясована інформація дає змогу зарахувати бал за цим показником.
Зараховано 1 бал
3.6. Чи ОМС виділяє фінансування з місцевого бюджету на безоплатний та пільговий
відпуск лікарських засобів окремим групам пацієнтів?
Бал зараховується у випадку виділення фінансування з місцевого бюджету на
безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів не менш як двом окремим категоріям
населення, які потребують соціального захисту. Приклади: діти віком до трьох років; особи з
інвалідністю; учасники бойових дій; особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи; особи з протипоказаннями вагітності; пенсіонери, які отримують мінімальний
розмір пенсії; інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора). Допускається як
встановлення системної практики таких закупівель, так і закупівлі за індивідуальними
зверненнями (більш як один раз на певну категорію пацієнтів) протягом останнього
календарного року перед моніторингом.
За інформацією, наданою Пісківським сільським Головою, а також медичними
працівниками громади, Пісківська сільська рада не виділяє додаткових коштів на безоплатний
та/чи пільговий відпуск лікарських засобів окремим категоріям пацієнтів. Проте,
прослідковується практика виділення грошової допомоги на лікування за індивідуальними
зверненнями, серед них особи з інвалідністю та іншими тяжкими захворюваннями, члени сімей
загиблих військовослужбовців (Рис.3.6.1., 3.6.2.).
Рис.3.6.1. Скрін зі старого
сайту Пісківської сільської
ради, Підрозділ “Рішення
Пісківської ради”

Рис.3.6.2. З розділу “Архів
документів” сайту Пісківської
ОТГ

Попри те, що окремих програм чи рішень про закупівлю ліків у Пісківській ОТГ немає,
монітори оцінюють системність виділення коштів на лікування мешканцям, які мають різні, в
тому числі й важкі хвороби, як достатній доказ зусиль місцевої влади за даним індикатором.
Зараховано 1 бал
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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).
З коштів медичної субвенції здійснюється закупівля енергоносіїв для закладів охорони
здоров’я ОТГ та оплата спожитих житлово-комунальних послуг. За субвенційні кошти у 2017
році був проведений поточний ремонт ФАПу с. Пісків, а також завершений капітальний ремонт
ФАПу у селі Пеньків. У 2018 році, для зручності отримання мешканцями громади первинної
медичної допомоги, сільською радою було профінансовано процедуру виділення земельної
ділянки та вироблення технічної документації для проведення будівництва нового
амбулаторного відділення в с. Пісків (Рис.3.7.1.).

Рис. 3.7.1. Скрін розділу “Архів документів” сайту Пісківської ОТГ

При оцінці індикатора аналізувалася інформація, отримана при особистому спілкуванні
та розміщена в опублікованих рішеннях сільської ради. Таким чином було підтверджено факти
фінансування, в тому числі й за рахунок розподілу коштів субвенції, закладів охорони здоров’я
ОТГ для комфортних умов перебування в них пацієнтів, що дає підставу зарахувати бал за цим
індикатором.
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.
Для цілей експерименту було обране поліклінічне відділення Костопільської
центральної районної лікарні, де мешканці Пісківської ОТГ можуть отримати вторинну
медичну допомогу. Учасник моніторингової групи спробував записатися на прийом до лікаряхірурга. В реєстратурі закладу його запитали про скарги на здоров’я і запропонували завести
картку амбулаторного хворого. Потім пояснили, що лікар-хірург вже не веде прийому і
запропонували прийти до закладу на наступний день. При цьому монітора не запитували про
місце реєстрації. Також монітор дізнався, що в закладі працюють лише 2 хірурги, які мають
позмінний графік роботи, тому можливість вибору лікаря забезпечується.
За результатами експерименту моніторами прийнято рішення про зарахування балу.
Зараховано 1 бал
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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 було обране приймальне відділення Костопільської
центральної районної лікарні. Монітор звернувся до чергового лікаря і пояснив, що хоче
дізнатись про порядок поміщення “хворої бабусі” на лікування, але при собі ніяких медичних
документів не має. Лікарем було роз’яснено, що для поміщення на стаціонарне лікування
потрібно мати показання лікаря та його направлення. При цьому лікар не згадував про
обов'язкові платежі чи будь-як інші добровільні внески, як умову поміщення н стаціонарне
лікування, що дає підстави зарахувати бал за даним індикатором.
Зараховано 1 бал
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.
ОМС не забезпечує проведення дезінфекційних заходів в місцях масового відпочинку
людей, оскільки такі місця відсутні на території ОТГ.
Бал не зараховано
3.11. Чи ОМС передбачив заходи з надання паліативної допомоги для жителів громади?
Бал зараховується при наданні доказів вживання ОМС протягом останнього
календарного року перед моніторингом не менше 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.
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Програми та заходи з надання паліативної допомоги на рівні ОТГ не затверджувалися та
окремо не фінансувалися. За 2017 рік двоє мешканців ОТГ були невиліковно хворими та
померли. Догляд за цими хворими здійснювався близькими родичами, які отримували
знеболюючі препарати. Рішеннями сільської ради таким людям надавалася матеріальна
допомога.
Рекомендації:
1) здійснити облік мешканців громади, які потребують паліативної допомоги;
2) розробити та реалізовувати заходи із паліативної підтримки тих жителів громади,
які її потребують. 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
Бал не зараховано

Не
зараховано
балів
5
45%

Охорона здоров'я

Зараховано
балів
6
55%
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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.
Під час безпосереднього спілкування представники Пісківської ОТГ підтвердили, що
програма, яка спрямована на подолання бідності, не прийнята.
Рекомендації:
1) прийняти дієву місцеву програму або системні заходи спрямовані на подолання
бідності.
2) розмістити на сайті тексти місцевих програм соціального спрямування.
3) під час планування та здійснення соціальної політики більш активно приділити увагу
особам та сім’ям, що за рівнем доходів опинились за межею бідності.
Бал не зараховано
4.2. Чи дбає ОМС про виявлення і підтримку сімей / осіб, що опинились у складних
життєвих обставинах?
Бал, за цим індикатором, зараховується у разі підтвердження здійснення ОМС не менш
як чотирьох заходів цього спрямування.
1. Існування “гарячої лінії” для осіб, що за рівнем доходів, внаслідок безробіття,
стихійного лиха чи інших обставин потрапили за межу бідності.
Працівники Пісківської сільської ради повідомили, що особи, які за рівнем доходів,
внаслідок безробіття, стихійного лиха чи інших обставин потрапили за межу бідності можуть
звертатись до місцевої влади безпосередньо за телефонними номерами, які розміщенні на сайті
ОТГ (Рис.4.2.1.).

Рис.4.2.1. Скрін з сайту Пісківської ОТГ

Проте, на самому сайті не вказана інформація про те, що зазначені категорії осіб можуть
звертатися до сільської ради за допомогою; також відсутній реєстр звернень осіб за вказаними
номерами – тобто, цей факт монітори не можуть розцінювати як існування “Гарячої лінії”. У
зв’язку з цим неможливо визначити коло осіб, які звертаються та частоту таких звернень.
2. Проведення інформаційної кампанії про соціальні послуги, які може отримати сім’я,
особа, що за рівнем доходів, внаслідок різних обставин потрапили за межу бідності.
В приміщенні сільської ради розміщені інформаційні стенди про соціальні послуги, які
може отримати населення (Рис.4.2.2.).
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Рис.4.2.2. Фото інформаційного стенду, що розміщений в приміщенні Пісківської сільської ради

3. Розміщення на сайті контактної інформації суб’єктів, що надають соціальні послуги.
На офіційному сайті Пісківської ОТГ не розміщено контактної інформації про суб’єктів,
що надають соціальні послуги населення.
4. Участь представників ОМС в заходах центрів соціальних служб, центрів зайнятості.
Інформація про участь представників Пісківської ОТГ в заходах центрів соціальних
служб, центрів зайнятості на сайті Пісківської ОТГ та у ЗМІ відсутня.
5. Заслуховування щорічно ОМС звітів про роботу з особами, що за рівнем доходів,
внаслідок безробіття, стихійного лиха чи інших обставин потрапили за межу бідності та
приведення у відповідність програмних документів ОМС.
Інформації про звітування Пісківської ОТГ у відкритих джерелах не знайдено.
Рекомендації:
1) розмістити на сайті контактну інформацію суб’єктів, що надають соціальні
послуги, створити “Гарячу лінію” для осіб, які в силу різних причин опинилися у складних
життєвих обставинах;
2) вести реєстр звернень осіб за “гарячою лінією”;
3) систематично доводити до відома громадськості інформацію про роботу з особами,
що за рівнем доходів, внаслідок безробіття, стихійного лиха чи інших обставин потрапили за
межу бідності (наприклад, шляхом опублікування звітів на сайті) та приводити у
відповідність програмні документи.
Бал не зараховано
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. Надання пільг на безоплатний проїзд (передбачення в умовах конкурсу на перевезення
та / або компенсація).
Місцева влада надає субвенції з сільського бюджету районному бюджету на виплату
компенсації за перевезення (Рис.4.3.1.).
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Рис.4.3.1. Витяг з рішення Пісківської сільської ради № 309 від 22 грудня 2017 року

2. Виділення адресної матеріальної допомоги з місцевого бюджету для осіб, що за рівнем
доходів, внаслідок безробіття, стихійного лиха чи інших обставин потрапили за межу бідності.
Аналіз рішень Пісківської ОТГ дав змогу встановити, що місцева влада надає адресну
матеріальну допомогу з місцевого бюджету для осіб, які цього потребують. Зокрема, як вже
зазначалося у розділі 2 цього Звіту, матеріальна допомога надається на лікування, а також - на
поховання, що підтверджується, наприклад, рішеннями Пісківської ОТГ №349, №348, №347
(Рис.4.3.2.).

Рис.4.3.2. Витяг з рішення Пісківської ОТГ №348 від 03.04.2018

3. Забезпечення безоплатного або пільгового харчування дітей, сім’ї яких опинились за
межею бідності або перебувають у групі ризику у навчальних закладах.
Рішенням Пісківської сільської ради №314 від 23 лютого 2018 року встановлено
безкоштовне харчування в загальноосвітніх навчальних закладах Пісківської сільської ради:
- Для дітей - сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування;
- Для учнів 1-4 класів із сімей, які отримують допомогу малозабезпеченим сім’ям;
- Для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Пісківської сільської ради
із числа дітей із сімей учасників бойових дій та дітей із сімей загиблих (померлих), які брали
участь в проведенні антитерористичної операції за рахунок коштів сільського бюджету.
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.
1. Ведення обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов.
Відповідно до інформації, яка була надана представниками Пісківської ОТГ під час
безпосереднього спілкування, облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов ведеться.
Проте, на підтвердження цього не було надано необхідних документів або інших даних.
2. Наявності діючих інвестиційних програм із підприємствами та організаціями, що
здійснюють будівництво житлових будівель, зокрема через виділення житла або заходів із
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сприяння його придбанню (або надання земельних ділянок для будівництва житла) мешканцям
громади, які цього потребують (перебувають на обліку).
Інвестиційні програми із підприємствами та організаціями, що здійснюють будівництво
житлових будівель Пісківською ОТГ не приймались.
3. Наявності фонду тимчасового житла (або переліку земельних ділянок під житлове
будівництво), що може надаватись у користування тих, хто цього потребує.
Фонд тимчасового житла (перелік земельних ділянок під житлове будівництво) у
Пісківській ОТГ відсутній.
4. Прикладів забезпечення житлом осіб із такого переліку за останні 2 календарні роки
перед проведенням моніторингу за обов’язкової умови справедливої черговості (кожна заміна
у черзі отримувачів житла має бути обґрунтована документально).
Представники Пісківської ОТГ підтвердили, що за останні 2 роки прикладів
забезпечення житлом немає.
5. Пропонування громадою житлових приміщень для тимчасового (до шести місяців)
поселення внутрішньо переміщених осіб (такі житлові приміщення можуть бути, як на території
громади, так і в іншій громаді, до якої буде направлено таку особу).
Житлові приміщення, які можуть бути надані в користування для внутрішньо
переміщених осіб на території Пісківської ОТГ відсутні.
6. Надання земельних ділянок під житлову забудову тим, хто цього потребує.
Згідно з інформацією, яка надана представниками ОТГ земельні ділянки під житлову
забудову громадою не надаються, у зв’язку з відсутністю Генерального плану Пісківської ОТГ.
7. Наявність для внутрішньо переміщених осіб місцевих довгострокових програм з
пільгового кредитування (у тому числі іпотечного) будівництва або придбання житла.
Програми з пільгового кредитування будівництва або придбання житла для внутрішньо
переміщених осіб Пісківською ОТГ не приймалися.
Рекомендації:
1) розробити Генеральний план для населених пунктів Пісківської ОТГ;
2) періодично проводити аналіз кількості осіб, які потребують поліпшення житлових
умов та сформувати прозорий і доступний облік таких осіб, з урахуванням вимог
законодавства про захист персональних даних;
3) розглянути можливість залучення коштів із різноманітних джерел, в тому числі й
інвестиційних, задля створення фонду тимчасового житла, умов пільгового кредитування
будівництва або придбання житла тощо.
Бал не зараховано
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). Такими заходами можуть також бути допомога
мешканцям громади опалювальними матеріалами, іншим необхідним обладнанням на підставі
системного вивчення потреб (наявність планів, переліків, звітів).
Представники Пісківської ОТГ підтвердили, що допомога мешканцям громади
опалювальними матеріалами, іншим необхідним обладнанням на підставі системного вивчення
потреб не надається.
Рекомендація:
створити облік осіб, які потребують допомоги опалювальними матеріалами чи іншим
необхідним обладнанням та розробити системні заходи з надання допомоги таким особам.
Бал не зараховано
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4.6. Чи надається ОМС допомога бездомним особам та мешканцям ромських поселень?
Бал зараховується за наявності принаймні чотирьох умов з переліку.
1. Існування об’єктів тимчасового розміщення бездомних громадян.
Відповідно до інформації, яка була надана представниками Пісківської ОТГ під час
безпосереднього спілкування (щодо цього та наступних підпунктів індикатора), об’єкти
тимчасового розміщення бездомних громадян на території громади відсутні.
2. Обігрів у холодну пору року.
У зимовий період пункти обігріву організовуються в будівлі сільської ради (с. Пісків,
вул. Незалежності, буд. 53), а також, в приміщеннях фельдшерсько-акушерських пунктів
Пісківської сільської ради (села Рокитне, Пісків, Яснобір, Пеньків, Мар’янівка). Проте будьяких доказів фактичної організації таких пунктів моніторам вивити не вдалося.
3. Забезпечення можливості для здійснення бездомними громадянами особистої гігієни.
На території громади відсутня можливість для здійснення бездомними громадянами
особистої гігієни.
4. Підтримки ОМС на постійній основі власних або організовуваних іншими
інституціями осередків забезпечення продуктами харчування, одягом тих, хто цього потребує.
Осередків забезпечення продуктами харчування, одягом тих, хто цього потребує на
території громади немає.
5. Одержання (відновлення) персональних документів.
Для одержання (відновлення) персональних документів жителі можуть звернутись
безпосередньо до Пісківської сільської ради.
6. Створення умов для забезпечення права на гідний рівень життя у поселеннях ромських
громад / сімей: забезпечення водопостачання, вивіз сміття, облік дітей шкільного віку (умова
оцінюється там, де ромські поселення (навіть тимчасові, без капітальних житлових споруд)
мали місце, оцінюваний період – два роки, що передують моніторингу).
Представники Пісківської ОТГ повідомили, що на час моніторингу, представники
ромських громад на території Пісківської ОТГ не проживали.
Рекомендації:
1) створити центр надання допомоги бездомним громадянам та мешканцям ромських
поселень з можливістю здійснення ними особистої гігієни та тимчасового проживання.
2) розглянути можливість співпраці з громадськими організаціями для забезпечення
продуктами харчування, одягом, засобами гігієни тих, хто цього потребує.
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.
Аналіз відкритих даних та безпосереднє спілкування з представниками Пісківської ОТГ
не підтвердили жодного індикатора цього напряму, зокрема:
1. реагування ОМС на випадки надання послуг нижчої, визначеного нормативами,
нормами та стандартами якості;
2. здійснення переговорів ОМС із підприємствами ЖКГ щодо відновлення послуг, у разі
їх припинення;
3. участь ОМС у визначенні підприємствами справедливих тарифів на водопостачання
та водовідведення, утримання будинків, вивозу побутового сміття;
4. інформування населення про відповідність якості житлово-комунальних послуг
нормативам, нормам, стандартам та правилам за результатами досліджень.
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Бал не зараховано
8. Чи сприяє ОМС доступу до системи послуг (соціальних, медичних, адміністративних)
через організацію зручного транспортного сполучення?
За цим індикатором було досліджено транспортну доступність трьох об’єктів надання
для населення ОТГ соціальних, адміністративних та медичних послуг.
До складу громади входить 8 населених пунктів (села Пісків, Рокитне, Моквинські
Хутори, Яснобір, Пеньків, Марянівка, Олександрівка, Брюшків). При проведенні моніторингу
враховувалась можливість населення, відповідно встановленого графіку руху транспорту,
виїхати до села Пісків та міста Костопіль, отримати необхідну послугу та повернутись того ж
дня до свого населеного пункту.
1. Адміністративні послуги населенню надаються у приміщенні Пісківської сільської
ради за адресою с. Пісків, вул. Незалежності, буд. 53.
2. Найближчий заклад охорони здоров’я вторинного рівня знаходиться за адресою м.
Костопіль, вул. Степанська 52а.
3. Соціальні послуги населенню надаються у приміщенні Пісківської сільської ради за
адресою с. Пісків, вул. Незалежності, буд. 53.
Аналіз відкритих інформаційних ресурсів (http://bus.com.ua/) дозволив підтвердити
наявність транспортного сполучення автомобільним (рейсові автобуси) транспортом між
м.Костопіль, с.Пісків та усіма населеними пунктами, які входять до Пісківської ОТГ.
Відповідно до встановленого графіку руху рейсових автобусів, мешканці населених
пунктів, які входять до складу Пісківської ОТГ, мають можливість виїхати до села Пісків та
міста Костопіль, отримати необхідну послугу та повернутись того ж дня до свого населеного
пункту (Рис.4.8.1., 4.8.2.).

Рис.4.8.1. Скрін з сайту http://bus.com.ua/

Рис.4.8.2. Скріни з сайту http://bus.com.ua/

Рекомендація:
розмістити на сайті Пісківської ОТГ інформацію по транспортне сполучення між
населеними пунктами, які входять до громади, а також графік роботи закладів, які надають
адміністративні, соціальні та медичні послуги.
Зараховано 1 бал
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Гідний рівень життя

Не
зараховано
балів
6
75%
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Зараховано
балів
2
25%

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.
В Пісківській ОТГ не затверджено програми з розвитку освіти, що підтверджує її
відсутністю на офіційному сайті, а також інформацією, наданою Головою ОТГ. Потрібно
зазначити, що Пісківською сільською радою затверджено Програму “Шкільний автобус” на
2018 рік - з обґрунтуванням, що організація регулярного безплатного перевезення учнів до
місць навчання й додому є складовою частиною забезпечення реалізації прав громадян на
здобуття повної загальної освіти. При зустрічі з моніторами, голова ОТГ поділився планами по
придбанню ще одного шкільного автобуса, відкриттю повноцінного дитсадка та груп
продовженого дня.
Рекомендація:
оформити плани по розвитку освіти в Пісківській ОТГ в повноцінну програму, яка
матиме конкретну мету та цілі, завдання, строки виконання та відповідальних осіб, буде
реалістичною, виходячи із можливостей громади, а також міститиме механізм оцінки та
моніторингу реалізації програми.
Бал не зараховано
5.2. Чи відповідає мережа навчальних закладів та кількісний склад педагогічного
персоналу потребам громади?
В Пісківській ОТГ діють: Пісківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Пісківської
сільської ради Костопільського району Рівненської області, Моквинська загальноосвітня школа
І-ІІ ступенів Пісківської сільської ради Костопільського району Рівненської області, яка з
01.07.2018 року реорганізована у «Моквинську філію І ступеня Пісківської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Пісківської сільської ради Костопільського району Рівненської області»,
Пеньківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Пісківської сільської ради Костопільського
району Рівненської області.
Бал зараховується, якщо у громаді досягнуто двох умов з переліку:
1) можливість влаштувати дитину у дошкільний заклад – оцінюється у межах
експерименту;
На базі Пеньківської ЗОШ діє дошкільний навчальний заклад “Лісовий дзвіночок” з
короткотривалим перебуванням дітей загального розвитку (4 години), де в минулому
навчальному році навчалось 12 дітей у віці 3-6 років, проте в інформаційній системі управління
освітою цей тип ДНЗ не зареєстровано (Рис.5.2.1). Зарахування дитини здійснюється за заявою
батьків, відповідно до наданої інформації – вільні місця наявні. Проте, у зв’язку з
територіальною віддаленістю від інших населених пунктів ОТГ, відсутності централізованого
довезення дітей, в ДНЗ в основному навчаються місцеві діти. В інших населених пунктах – ДНЗ
відсутні, що не задовольняє потреби громади.
Адміністрація ОТГ усвідомлює недостатність ДНЗ на території громади і, відповідно до
наданої інформації, планує відкриття ДНЗ на базі інших населених пунктів ОТГ.
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Рис. 5.2.1. Скрін з інформаційної
системи управління освітою.
Загальна кількість закладів
дошкільної освіти – 0.

2) достатня мережа загальноосвітніх закладів, свідченням чого є розумна
наповнюваність класів – не більше 30-ти дітей у класі;
Адміністрацією ОТГ зазначено, що наповненість класів у школах не перевищує 30 дітей
у класі. Відповідно до інформації наданої директором Пісківської ЗОШ: наповненість класів у
Пісківській ОТГ не перевищує 30 дітей у класі (рис.5.2.2).

Рис.5.2.2 – витяг зі звіту за Формою №
ЗНЗ-1 на початок 2017-2018
навчального року.

У Пеньківській ЗОШ І-ІІ ступенів відповідно до даних в інформаційній системі
управління освітою навчається 45 учнів у 9 класах.
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.
Відкриті вакансії на сайтах Пеньківської та Пісківської ЗОШ відсутні. Відповідно до
інформації наданої адміністрацією ОТГ – школи забезпечені педагогічним персоналом, у
зв’язку з реорганізацією Моквинської ЗОШ у філію Пісківської, у наступному навчальному
році можлива переукомплектація персоналом.
Оскільки дві умови з переліку у Пісківській ОТГ забезпечені, бал підлягає зарахуванню.
Рекомендація:
оформити плани щодо створення ДНЗ, закупівлю нових шкільних автобусів - в програму
розвитку освіти.
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.
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Слід зазначити, що до складу Пісківської ОТГ входять вісім населених пунктів.
Загальноосвітні навчальні заклади функціонують лише в трьох з них (Пісківська ЗОШ з філією
у Моквинських Хуторах, Пеньківська ЗОШ І-ІІ ступенів). Шкільний автобус курсує лише із села
Рокитне.
Можливість дістатися шкільним автобусом з інших населених пунктів, в тому числі, із
віддалених куточків самого с.Пісків до школи – відсутня.
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.
Довезення учнів в Пісківську ЗОШ здійснюється із сусіднього села Рокитне (30 дітей).
Зупинки автобуса відмічено червоними позначками на карті зі слів адміністрації ОТГ. За
допомогою сервісу Google maps на карті виміряно відстань від крайньої вліво зупинки до
останнього будинку вліво, а також від крайньої правої зупинки до останнього будинку вправо
(Рис.5.3.1., 5.3.2.).

Рис.5.3.1.
Зупинки
шкільного
автобуса в
с.Рокитне

Рис.5.3.2.
Відстань від
зупинок до
віддалених
будинків

2. У разі пішохідної досяжності навчального закладу відстань від найбільш віддаленого
будинку до навчальних закладів становить:
- дошкільні навчальні заклади – 500 метрів у невеликих містах/населених пунктах;
На карті бачимо, що відстань від найбільш віддалених будинків села Пеньків до
дошкільного навчального закладу “Лісовий дзвіночок” (який знаходиться на базі Пеньківської
ЗОШ), складає більше 500 метрів (Рис.5.3.3.).
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Рис.5.3.3. – відстань з однієї із
найбільш віддалених вулиць до
Пеньківської ЗОШ.

- загальноосвітні навчальні заклади.
– 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).
Відстань від однієї з найбільш віддалених вулиць с.Пісків до ЗОШ складає більше 2 км
(Рис.5.3.3.).

Рис.5.3.3. – відстань від віддаленої
вулиці до Пісківської ЗОШ

За інформацією, наданою адміністрацією ОТГ, планується купівля ще одного шкільного
автобуса впродовж навчального року, відповідно до надходжень субвенцій від держави, для
обслуговування села Моквинські Хутори та Пісків.
Рекомендація:
оформити плани щодо закупівлі нових шкільних автобусів в програму розвитку освіти,
забезпечити можливість дістатися до навчальних закладів відповідно до вищевказаних вимог
школярам усіх 8 населених пунктів ОТГ.
Бал не зараховано
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5.4. Чи вживаються заходи для дотримання права на безоплатну освіту?
За цим індикатором бал зараховується у разі підтвердження обох умов:
1. ОМС проводить кампанію щодо відмови від добровільно-примусових батьківських
грошових внесків на заклад освіти не менш ніж двома різними способами.
Під час моніторингу не вдалося виявити кампанії щодо відмови від добровільнопримусових внесків, розпоряджень, програм тощо. Не підтвердили їх наявність і адміністрація
ОТГ.
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.
Зарахування дітей до закладу “Лісовий дзвіночок” здійснюється за заявою батьків,
вільні місця наявні. Інформації у ЗМІ про додаткові внески за влаштування дитини до ДНЗ не
виявлено.
Рекомендація:
включити заходи щодо запобігання явищу добровільно-примусових внесків у закладах
освіти Пісківської ОТГ (усні роз’яснення для батьків на батьківських зборах, публікації та
повідомлення на інформаційних стендах) до програми розвитку освіти, або прийняти окреме
розпорядження .
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”.
Здійснення експерименту відбувалося у Пісківській загальноосвітній школі І-ІІІ
ступенів, яка розташована за адресою: Рівненська область, Костопільський район, село Пісків,
вулиця Шевченка, 45-А.
1. Наявність світлофорів та дорожніх знаків “Діти” поблизу.
Пісківська ЗОШ розташована в сільському населеному пункті де взагалі відсутні
світлофори, дорожня розмітка та обабіч від дороги (Рис.5.5.1.)

Рис.5.5.1 Пісківська ЗОШ
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2. Школа має актуальний висновок компетентних органів щодо створення у ній
безпечного середовища.
Пісківська ЗОШ у новій будівлі була офіційно відкрита 22.12.2017 р., проте наразі
будівля школи ще проходить процедуру юридичного оформлення, відтак офіційних перевірок
наразі не відбувалося. Офіційні висновки компетентних органів щодо пожежної, техногенної,
фізичної безпеки – відсутні.
Відповідно до законодавчих вимог, у школі встановлено сучасну протипожежну систему
безпеки та оповіщення.

Рис.5.2.2 Сучасна протипожежна система безпеки

Рис.5.2.3 знак “Вихід”

3. Наявність внутрішнього туалету для учнів, обладнаного системою водопостачання та
водовідведення.
У школі наявні внутрішні туалетні кімнати обладнані системами водопостачання та
водовідведення. (Рис. 5.5.3.).

Рис.5.5.3 Фото туалетної кімнати Пісківської ЗОШ

4. Наявність найманого медичного працівника, режим роботи якого відповідає часу
перебування учнів у школі (під час уроків + півгодини).
У Пісківській ЗОШ є медичний працівник та медичний кабінет. В минулому
навчальному році графік роботи був тричі на тиждень: щоденно з 8:00 до 11:00. Графік занять
з 9:00 до 15:30 (Рис.5.5.4.).
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Рис.5.5.4. Фото медичного кабінету у Пісківській ЗОШ.

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 Пісківській ЗОШ є внутрішній спортзал та спортивний майданчик на вулиці, який
перебуває в процесі розбудови та облаштування (Рис.5.5.5).

Рис.5.5.5. - фото внутрішнього спортзалу та спортивного майданчику Пісківської ЗОШ

7. Наявність у школі доглянутих місць у приміщенні навчального закладу для
проведення публічних заходів.
В приміщенні школи є актова зала (Рис.5.5.6.)

Рис.5.5.6. – фото актової зали Пісківської ЗОШ.

Рекомендація:
встановити знак “Діти” поблизу школи та вжити інших заходів для забезпечення
безпеки дорожнього руху (встановлення лежачого поліцейського тощо), змінити графік
робити медичного кабінету із забезпеченням присутності медсестри впродовж занять,
забезпечити належне прийняття школи до експлуатації з отриманням висновків
компетентних органів щодо безпечного простору.
Бал не зараховано
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5.6. Чи вживаються заходи із запобігання та протидії дискримінації в здобутті освіти?
Бал зараховується, якщо монітор підтвердив наявність не менше трьох критеріїв у
невеликих містах. Оцінка критеріїв згідно методики проведена в рамках експерименту
“Школа”.
1. Безперешкодний доступ дітей з інвалідністю (з порушеннями здоров’я) до
навчального закладу.
Оцінюється безперешкодний доступ до школи дітей з інвалідністю: виключно у разі
дотримання усіх зазначених ознак:
- наявність місць для паркування осіб з інвалідністю якнайближче до входу (якщо
технічно є автопарковка) – автопарковка біля входу до Пісківської ЗОШ відсутня;
- пологий вхід або наявність пандусу – біля входу до Пісківської ЗОШ є пандус,
(Рис.5.6.1.).

Рис.5.6.1. – пандус до входу в ЗОШ №24

Рис.5.6.2. – коридори у
ЗОШ є достатньо
просторими

- просторі до 90 см завширшки коридори
(Рис.3.5.2.)

Рис.5.6.3. – відсутність
порогів до класів

- відсутні пороги до класів (Рис.5.6.3.)
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- у школі наявний доступний для
маломобільних груп туалет (Рис.5.6.4.)
Рис.5.6.4. – доступний для маломобільних груп
туалет

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.
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.
Костопільською районною радою прийнято Рішення від 03 травня 2018 року №406 Про
створення комунальної установи “Костопільський інклюзивно-ресурсний центр №1
Костопільської районної ради Рівненської області”. На момент моніторингу Центр перебуває у
процесі створення, проте наразі повноцінно не функціонує, що унеможливлює врахування п.24, відповідно до методики інструменту.
6. У школах проводяться кампанії із ненасильства, поваги до різноманіття та запобігання
дискримінації дітей за певною ознакою та відсутні у відкритих джерелах інформаційні
матеріали про насильство між/до дітьми/ей, переслідування або відмови у прийнятті до школи
дітей за певною ознакою (у разі наявності впродовж двох років, що передують моніторингу
такої інформації, показник за індикатором не зараховується).
Відповідно до інформації у листі №01-16/412 від 12.04.18 року Пісківської сільської ради
до Управління освіти і науки Рівненської обласної адміністрації в Пісківській ЗОШ проведено
такі заходи як: виховна година “Мій улюблений світ без насильства” для 7х класів, гра-бесіда
“Ми проти насилля”, заняття з елементами тренінгу “Сім’я – простір без насильства” для 8-х
класів.
Бал не зараховано
5.7. Чи ОМС створює умови для розвитку позашкільної освіти мешканців
територіальної громади?
У даному випадку бал зараховується, якщо монітор підтвердив здійснення ОМС не
менше трьох критеріїв з наступного переліку:
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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).
На території Пісківської ОТГ функціонує 4 будинки культури на базі яких діють творчі
колективи “Намисто”, “Моквинські хутори”, “Берегиня”, бібліотеки, 3 школи, футбольна
команда. Позашкільна освіта, в основному забезпечується за рахунок роботи гуртків на базі
шкіл. Так, на базі Пісківської ЗОШ діє 10 гуртків: вокальний гурток, графіті, закохуємось у
книгу, рукоділля, умілі руки, легка англійська, юні математики, юні футоболісти, теніс,
хореографічний гурток (на сторінці школи ще не оновлена інформація щодо гуртка по тенісу).
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).
Пісківська ОТГ не виділяє окремого фінансування на зміцнення матеріально-технічної
бази позашкільної освіти. Фінансування здійснюється на основі державних субвенцій на
діяльність шкіл.
3. Надає фінансову підтримку громадським ініціативам на розвиток інноваційних та
традиційних для громади форм розвитку позашкільної освіти.
Інших форм фінансової підтримки позашкільної освіти, проведення консультацій з
громадськістю щодо мережі позашкільних закладів, не виявлено та не підтверджено
адміністрацією ОТГ.
Рекомендація:
розробити освітню програму для Пісківської ОТГ із включенням в неї заходів, в тому
числі і фінансових, для розвитку позашкільної освіти, залучення грантових коштів на втілення
інноваційних форм освіти та підтримки освітніх громадських ініціатив.
Бал не зараховано
5.8. Чи сприяє ОМС участі громади у культурному житті, дозвіллі та відпочинку?
За цим індикатором бал зараховується за умови дотримання не менше трьох критеріїв.
1. Наявність та функціонування об’єктів культурного призначення не менше п’яти типів
закладів з переліку: будинки та палаци культури, парки інновацій та розвитку творчості,
бібліотеки, музеї, історико-культурні заповідники, театри, філармонії, концертні зали,
кінотеатри, галереї. У невеликих сільських громадах до цього переліку додатково
зараховуються об’єкти такого призначення у школах, будинках культури.
Як вже було зазначено у п.7 цього Звіту на території Пісківської ОТГ діють 4 будинки
культури, бібліотека, також значним культурним центром громади є Пісківська ЗОШ, де
доступні сучасна актова зала, мультимедійне обладнання, Інтернет.
2. Підтримка заходів розвитку культури гостьового або тимчасового типу – виставка,
фестивалі, концерти, ярмарки, інше. Два факти протягом року.
Різноманітні культурні події відбуваються на базі Пісківської ЗОШ, як от Благодійний
ярмарок, День захисника України під гаслом “Відповідь нескореного народу”.
Інших фактів сприяння ОМС участі громади у культурному житті, як от забезпечення
громадського транспорту після 22 години, фінансова та організаційна підтримка ініціатив
громадських інституцій у проведені культурних заходів, не виявлено у відкритих джерелах та
не підтверджено адміністрацією ОТГ.
Рекомендація:
створити програму підтримки культурного розвитку в Пісківській ОТГ, де
передбачити відповідні заходи, наприклад, модернізація бібліотеки з перетворенням її на
відкритий простір.
Бал не зараховано
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5.9. Чи вживаються ОМС заходи із запобігання та протидії дискримінації у сфері
особистого чи культурного розвитку?
Бал зараховується, якщо монітор підтвердив не менше двох прикладів запобігання та
протидії дискримінації у сфері участі в культурному житті, за повний рік, що передує
моніторингу.
Відповідно до інформації у відкритих джерелах, а також під час спілкування з
адміністрацією ОТГ не знайдено підтверджень фінансової підтримки культурних організацій
національних меншин, виділення фінансування з боку ОМС на створення умов для
безперешкодного доступу маломобільних груп населення до об’єктів культури, дозвілля та
відпочинку (за винятком, часткового фінансування нової будівлі Пісківської ЗОШ, яка
відповідає вимогам безбар’єрного простору).
Що стосується послуг довезення осіб похилого віку або маломобільних груп для участі
у культурних заходах громади, за твердженням, голови ОТГ такі дії здійснюються за
результатами усних домовленостей у приватному порядку.
Рекомендація:
створити програму підтримки культурного розвитку в Пісківській ОТГ, де
передбачити відповідні заходи, наприклад, використання шкільного автобусу для довезення
маломобільних осіб до об’єктів дозвілля та культури у позашкільний час.
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 у невеликих містах
прикладів доступу до інформації, спрямованої на особистий розвиток за повний рік, що передує
моніторингу.
1. У громаді наявні публічні безоплатні Wi-Fi простори з помітним візуальним
запрошенням до них.
Відповідно до інформації наданої адміністрацією Пісківської ОТГ, скористатися
безоплатним Wi-Fi, можна на території Пісківської сільської ради та Пісківської ЗОШ, що не є
публічним простором.
2. ОМС вжив не менше трьох способів просування культурної та туристичної
привабливості громади (публікації у ЗМІ та на сайті ОМС, зовнішня реклама, QR-коди на
вулицях інше).
На сайті Пісківської ОТГ розміщена фотогалерея зі світлинами різних визначних місць
громади, а також історична довідка. Фактів інших способів просування туристичної та
культурної привабливості громади не знайдено.
3. ОМС у медіа поширює інформацію про культурні заходи та популяризує культурні
заклади (ЗМІ, сайт ОМС, інше).
Інформація про деякі події розміщується лише на сайтах Пісківської ЗОШ та
Пеньківської ЗОШ.
4. ОМС виділяє кошти із місцевого бюджету на поновлення бібліотечних фондів та
поліпшення матеріально-технічного становища бібліотек.
Єдиним фактом фінансової підтримки бібліотек за останній час Пісківською ОТГ є
оплата доставки книг до філіалу бібліотеки у Пісківській ЗОШ (Рис.5.10.1.).
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Рис.5.10.1. – Акт надання послуг по доставці
підручників, навчально-методичних матеріалів
та художньої літератури.

Рекомендація:
створити можливість користуватися Wi-Fi в приміщенні клубу та на території парку
біля нього з розміщенням відповідної позначки, розмістити помітну візуально інформацію щодо
можливості скористатися Wi-Fi в приміщенні сільської ради, розміщувати інформацію про
актуальні культурні події на сайті Пісківської ОТГ, інформаційних стендах, дошках
оголошень.
Бал не зараховано

Освіта та культурний розвиток
Зараховано
балів
1
10%

Не
зараховано
балів
9
90%
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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 – у
інших населених пунктах 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).
Рішенням Пісківської сільської ради № 289 від 22.12.2017 р. в громаді затверджена
Програма соціального захисту окремих категорій населення на 2018 рік, заходи якої спрямовані
на матеріальну допомогу малозабезпеченим
мешканцям громади. Така допомога
передбачається на лікування деяким категоріям осіб, включаючи учасників бойових дій, на
поховання малозабезпечених осіб похилого віку, які на момент смерті не працювали або мали
на утримані неповнолітніх дітей, а також на відшкодування збитків, що завдані надзвичайними
ситуаціями (пожежі, буревії). Разом з тим в громаді не забезпечуються умови для реального
залучення жителів до обговорення в процесі формування заходів соціального захисту. Не
використовується інструмент подання електронних петицій, хоча така технічна можливість
існує на новому сайті ОТГ. Також не знайдено підтверджень залучення до обговорення
зазначених програм/заходів у формі експертного обговорення, анкетного чи електронного
опитування. За результатами оцінки індикатора прийнято рішення не зараховувати бал.
Бал не зараховано
6.2. Чи дбає ОМС про підтримку малозабезпечених осіб похилого віку?
Бал зараховується при наданні доказів вживання ОМС протягом останнього
календарного року перед моніторингом фінансово підкріплених системних заходів з підтримки
осіб похилого віку. У великих містах для отримання балу вважається достатнім мати не
менше трьох, в інших населених пунктах не менше двох типів заходів. 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).
Така категорія людей не включена до згаданої Програми соціального захисту окремих
категорій населення, що діє на території громади. При особистому спілкуванні з сільським
головою, останній пояснив, що за 2017 рік такі заходи з підтримки малозабезпечених осіб
похилого віку з сільського бюджету не фінансувались
Разом з тим, Рішенням Пісківської сільської ради від 22 грудня 2017 року №288
затверджено Програму по благоустрою населених пунктів сільської ради, якою передбачено
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виділення коштів на поховання самотніх осіб похилого віку, які проживали на території громади
(Рис.6.2.1.).

Рис.6.2.1. Витяги з Програми по благоустрою населених пунктів Пісківської СР (рішення СР №
228/22.12.2017)

Це свідчить про зусилля місцевої влади щодо підтримки осіб похилого віку, а отже бал
може бути зарахований.
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 заходів 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.
Заходи з догляду осіб похилого віку на території громади здійснюються соціальними
працівниками/робітниками Костопільського районного територіального центру соціального
обслуговування населення. Вони здійснюють соціальне обслуговування пенсіонерів та
одиноких непрацездатних громадян, які потребують стороннього догляду (Рис.6.3.1.).
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Рис.6.3.1. Витяг з рішення сільської ради № 71 від 23.12.2016 про передачу субвенції на соціальне
обслуговування

Також, заходи з надання допомоги по господарству пенсіонерам, інвалідам, одиноким
проживаючим громадянам,передбачені Рішенням сільської ради “Про перелік видів суспільнокорисних робіт та об’єктів для відбування громадських робіт, призначених рішенням суду для
порушників та засуджених” від 23.12.2016 р. № 76 (Рис.6.3.2.), що свідчить про увагу місцевої
влади до питання підтримки осіб, що потребують додаткової допомоги по господарству.

Рис.6.3.2. Витяг з рішення сільської ради № 76 від 23.12.2016 р.

Разом з тим, така форма підтримки не передбачає видатки на фінансування з сільського
бюджету, отже не може підтвердити вимоги індикатора для зарахування балу.
Бал не зараховано
6.4. Чи організовує ОМС послуги із супроводу та безперешкодного доступу людей з
інвалідністю?
Бал зараховується при наданні доказів організації ОМС протягом останнього
календарного року перед моніторингом у великих містах не менше трьох, в інших населених
пунктах не менше двох послуг супроводу та безперешкодного доступу людей з інвалідністю.
Приклади послуг:
- 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).
Як з’ясували монітори на основі інформації з відкритих джерел та під час спілкування з
працівниками Пісківської сільської ради, кошти на фінансування послуги із супроводу та
безперешкодного доступу людей з інвалідністю у 2017 році з місцевого бюджету не виділялися.
Такі послуги також не включались до місцевих програм, що затверджувались рішеннями
сільської ради. Інші заходи, що були визначені індикатором, також не проводились.
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Рекомендація:
з огляду на те, що на території громади проживає 39 людей з інвалідністю, важливо
враховувати потреби цієї категорії мешканців у супроводі і безперешкодному доступі до
соціальних послуг та сприяти їх отриманню.
Бал не зараховано
6.5. Чи живаються ОМС заходи із надання реабілітаційних послуг особам з порушенням
здоров’я?
Бал зараховується при наданні доказів вживання ОМС протягом останнього
календарного року перед моніторингом фінансово підкріплених системних заходів з
реабілітації осіб з порушеннями здоров’я. В даному випадку вважається достатнім мати не
менше трьох напрямів. 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 спрямування осіб з
порушеннями здоров’я до установ за останній календарний рік, що передує моніторингу.
При оцінці індикатора аналізувалася інформація, яка у знаходиться у відкритому доступі
та була отримана в ході спілкування з представниками сільської ради. Протягом 2017 року
заходи з реабілітації на території громади не проводилися, реабілітаційні центри/пункти не
створювалися. Відсутній механізм виявлення потреб громади у реабілітації, фізичному
супроводі та забезпеченні індивідуальними засобами реабілітації. За результатами оцінки
індикатора можна зробити висновок, що відповідна робота в громаді не проводиться
Бал не зараховано
6.6. Чи здійснюються заходи з підтримки сімей з дітьми?
Бал зараховуватиметься за наявності доказів залучення ОМС протягом останнього
календарного року перед моніторингом до реалізації чотирьох у великих містах та трьох в
інших населених пунктах 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;
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- організацію надання послуг у Соціальному центрі матері та дитини;
- організацію соціальних послуг із ресоціалізації наркозалежної молоді;
- інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора)
Рішенням Пісківської сільської ради № 343 від 03 квітня 2018 року затверджено
Програму літнього оздоровлення та відпочинку дітей на 2018 рік (Рис.6.6.1.).

Рис.6.6.1. Витяг з рішення Пісківської сільської ради від 03.04.2018 р. №343

Заходи Програми передбачають створення пришкільних таборів відпочинку з денним
перебуванням та харчуванням дітей. В першу чергу програма спрямована на охоплення
послугами з відпочинку дітей з найбільш вразливих категорій. Програма передбачає харчування
для дітей з розрахунку 7 грн. на одну дитину на один день перебування. Кошти на фінансування
програми.
Відповідно до Рішення Пісківської сільської ради від 23 лютого 2018 року №314, окремі
категорії дітей забезпечуються безкоштовним харчуванням в загальноосвітніх навчальних
закладах громади. Така пільга забезпечується за рахунок коштів сільського бюджету з
розрахунку 10 грн. на 1 дитину, протягом дня навчання.
На території громади проживає 1 сім'я (одинока мати з дитиною 2009 р.н.), яка прибула
до громади із зони проведення бойових дій на Сході України. Зусиллями сільської ради, сім’ї
був наданий у користування приватний будинок на території одного із сіл громади, а дитину
було влаштовано на навчання до сільської школи. На час проведення моніторингу, мати
отримує державну допомогу, як ВПО та як одинока матір.
На території ОТГ організовано безкоштовне перевезення дітей до місця навчання і назад.
Перевезення школярів здійснюється за маршрутом “с. Рокитне – Пісківська ЗОШ”, а також у
зворотному напрямку. В зимовий період шкільний автобус додатково довозить дітей з
віддалених від центру місць проживання (на вимогу батьків). В ОТГ є один шкільний автобус.
На сайті публічних закупівель розміщена інформація про конкурс на закупівлю другого
шкільного автобуса (Рис.6.6.2.).

Рис.6.6.2. Скрін з сайту публічних закупівель

Зараховано 1 бал
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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))
В Пісківській сільській раді працює соціальна інспекторка, яка проводить
роз’яснювальну та профілактичну роботу серед дітей та молоді, що опинилися у складних
життєвих обставинах або потенційно можуть опинитись в таких обставинах. На території ОТГ
не створювалась гаряча лінія з питань подолання складних життєвих обставин за наслідками
домашнього насильства. В ОТГ був зафіксований 1 факт домашньої бездоглядності щодо
дитини. Були повідомлені відповідні районні служби та викликано поліції. За результатами
реагування, дитину було відібрано у матері та надано статус такої, що позбавлена батьківського
піклування. Спільних заходів з іншими органами виконавчої влади, соціальними службами
щодо протидії домашньому насильству не проводиться. Хоча такі заходи в плановому порядку
проводяться в школах громади окремими службами.
Разом з тим, отриманої інформації не достатньо для зарахування балу за цим
індикатором.
Бал не зараховано
6.8.Чи дбає ОМС про захист прав дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського
піклування?
Бал зараховується при наданні доказів вживання ОМС протягом останнього
календарного року перед моніторингом заходів із забезпечення прав дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування. У великих містах вважається достатнім реалізовувати
не менше п’яти, в інших населених пунктах не менше чотирьох напрямів.
Приклади напрямів:
- 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;
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- 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
На території ОТГ проживає 5 дітей, які мають статус дитини-сироти чи дитини, що
позбавлена батьківського піклування. Умови проживання таких дітей перевіряються
соціальною інспекторкою, складаються відповідні акти. Зі слів інспекторки, умови проживання
таких дітей відповідають встановленим вимогам. Опікуни/піклувальники таких дітей сприяють
розвитку їх особистості та доступі до навчання.
Рішенням Пісківської сільської ради від 03 квітня 2018 р. № 346 затверджено сільську
Програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2018 рік (Рис.6.8.1.).

Рис.6.8.1. Витяг з рішення Пісківської сільської ради від 03.04.2018 р. №346

Відповідно Додатку до Рішення, фінансування передбачалось на організацію відпочинку
дітей шкільного віку в закладах з денним перебуванням, а також для направлення дітей громади
на оздоровлення до літніх оздоровчих таборів інших областей. Інспекторка із соціального
захисту повідомила, що в рамках реалізації заходів Програми, на оздоровлення було
направлено 5 дітей з числа пільгових категорій, в тому числі сироти та діти, що позбавлені
батьківського піклування.
Разом з тим, цього не достатньо для підтвердження вимог індикатора та зарахування
балу.
Бал не зараховано
6.9. Чи залучає ОМС недержавних учасників до надання соціальних послуг?
Бал зараховується при наданні ОМС доказів:
- наявності нормативних основ залучення недержавних надавачів соціальних послуг (як
приклад, соціальне замовлення);
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- 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.
В ході дослідження відкритих джерел та спілкування із представниками місцевої влади
встановлено, що недержавні організації не залучаються для надання соціальних послуг на
території ОТГ. Не розроблено та не впроваджено нормативних основ для такого залучення, що
не дозволяє зарахувати бал за індикатором
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:
10.1. Чи забезпечується можливість виїзду адміністратора за місцем проживання у разі
потреби отримання послуги маломобільною особою?
Безпосередньо в УПСЗН Костопільської було з’ясовано, що такої можливості немає.
Компонент на зараховано.
10.2. Чи здійснюється прийом документів (у сільських радах, філіях) уповноваженими
особами у громадян, що мешкають у віддалених селах (мікрорайонах)?
Такий прийом документів здійснюється працівниками органу соцзахисту, які
виїжджають до сільської місцевості в складі мобільного офісу відповідно до графіку.
Компонент зараховано.
10.3. Чи надається фахівцями органу соцзахисту консультативна інформація щодо
порядку та умов отримання послуги та переліку документів, які необхідно подати для
отримання послуги?
Під час телефонного дзвінка до органу соцзахисту монітором з'ясовано 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.
10.4. Чи на приміщенні органу є вивіска, яка інформує про графік роботи та дозволяє
зрозуміти як потрапити до сектору прийому громадян та отримання послуг?
На будівлі органу соцзахисту наявна вивіска з назвою установи, назвою органу
підпорядкування та режимом роботи (Рис.6.10.1.). При зверненні до працівника органу,
монітору було роз'яснено, як потрапити до сектору прийому громадян для отримання послуги.
За сукупністю показників компонент зараховано.

Рис.6.10.1.Інформація,
що розміщена ззовні
при вході до установи
соцзахисту
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10.5. Чи дотримані ознаки безперешкодного доступу до органу соцзахисту
маломобільних груп населення?
Територія перед органом соцзахисту є невеликою за площею та не призначена для
паркування автомобілів. Відсутня розмітка, що визначає місця паркування для людей з
інвалідністю. Є пандус достатньої ширини, але проблемним для заїзду до приміщення людей на
інвалідних візках та може бути ускладненим через великий кут нахилу доріжки, відсутня кнопка
виклику перед входом. Приміщення УПСЗН є двоповерховим, а вхідні двері до приміщення
необхідно додатково відчиняти (іншу частину) для заїзду на інвалідному візку (Рис.6.10.2.).
Коридори на першому поверсі завширшки більше ніж 90 см, що дає можливість
безперешкодного руху людей з інвалідністю, які пересуваються на візках та для маломобільних
людей. Сектор прийому громадян розташований також на першому поверсі, що може свідчити
про врахування таких потреб. За сукупністю інформації компонент зарахований.

Рис.6.10.2.Фото фасаду будівлі органу соцзахисту з прилеглою територією

10.6. Чи зручний для отримувачів послуг графік прийому громадян?
Орган працює 40 годин на тиждень, з понеділка по п’ятницю включно. Графіком роботи
передбачена щоденна перерва на обід з 13.00 по 14.00, але не передбачено хоча б одного
робочого дня тривалістю 11 годин чи без перерви на обід. Компонент не зараховано.
10.7. Чи у співробітників сектору прийому громадян наявні беджі, жетони із назвою
установи соцзахисту, прізвищем та ім’ям працівника?
На час візиту не було помічено жодного працівника органу соцзахисту, який би
перебував на своєму робочому місці з прикріпленим на одязі беджем/жетоном (з назвою
установи, своїм прізвищем та ім’ям). Компонент не зараховано.
10.8. 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. Вказана інформація розміщена на різних стендах першого поверху. На дверях
сектору прийому розміщений номер гарячої лінії, за яким можна отримати консультацію з
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питань соціального захисту, але режим роботи цього номеру відповідає графіку роботи
установи за виключенням перерви на обід (Рис.6.10.3.). Також на одному із стендів описане
розміщення працівників органу, що є додатковою зручністю для відвідувачів. За сукупністю
показників компонент зараховано.

Рис. 6.10.3. Інформація зі стендів органу соцзахисту

10.9. 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, місця консультантів не були обладнані табличкою із зазначенням
прізвища та ім’я спеціаліста органу. В кабінетах, де проводиться прийом громадян простору
достатньо для переміщення осіб з допоміжними засобами руху, навіть для людей. Наявні стільці
для відвідувачів, як в кабінетах консультантів, так і в коридорі управління. За сукупністю
показників компонент зараховано.
10.10. 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
(Рис.6.10.4.). За сукупністю показників компонент зараховано.

Рис.6.10.4. Інформація зі стенду органу соцзахисту
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10.11. Чи є можливості надання допомоги особам, які через порушення здоров’я
самостійно не можуть заповнити заяви?
Спеціалісти УПСЗН надають допомогу у заповнені заяв особам, які не можуть цього
зробити. Компонент зараховано.
10.12. Чи надається відкритий доступ відвідувачам до туалетної кімнати з урахуванням
потреб осіб з інвалідністю?
На час візиту до управління туалет був відчинений. Туалетна кімната пристосована для
потреб людей з інвалідністю (Рис.6.10.5.). Компонент зараховано.

Рис.6.10.5.Фото туалетної
кімнати органу соцзахисту

10.13. 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 більше 6
стільців. Візит відбувався за невеликої кількості відвідувачів, тому неможливо було визначити
їх реальну достатність для комфортного перебування. На час візиту температура в секторі
очікування була нижчою аніж ззовні (14.08.2018 р., Костопіль). Компонент зараховано.
10.14. Чи виділено окремий куточок для перебування дітей із столиком, стільцями,
книжками, тощо?
В органі соцзахисту не виділено окремий куточок для перебування дітей, що також може
впливати на зручність отримання послуги клієнтами. Компонент не зараховано.
10.15. Чи забезпечено умови приватності під час прийняття заяв (означає наявність мінікелій, перегородок, візуально достатньої відстані між столами для прийому)?
Умови приватності під час прийому заяв не забезпечені, оскільки у коридорі є лише один
стіл. Стіл не обладнаний перегородками, тому процес заповнення заяви може знаходиться під
візуальним контролем інших відвідувачів. Компонент не зараховано
10.16. З’ясовує у фахівців-інформаторів чи створені умови для діяльності мобільних
офісів – спільний прийом фахівців соцзахисту, центрів зайнятості, Пенсійного фонду.
Спільний прийом спеціалістами різних служб ведеться відповідно до затвердженого
графіку (Рис.6.10.6., 6.10.7.). Компонент зараховано.
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Рис.6.10.6. Графік роботи мобільного соціального офісу

Рис.6.10.7. Повідомлення про мобільний офіс за посиланням

Оскільки підтверджено лише 11 з 12 необхідних показників, бал не може бути
зарахований.
Бал не зараховано

Соціальний захист
Не
зараховано
балів
8
80%
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Зараховано
балів
2
20%

РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: САМОРОЗВИТОК
7. НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: ПРАЦЯ ТА УМОВИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
7.1. Чи діє місцева програма зайнятості населення?
Бал зараховується при наявності затвердженої програми такого спрямування, що
оцінюється як дієва. Спрямованість і дієвість програми визначається аналізом тексту
документу на предмет: конкретності мети та визначення засад взаємодії ОМС з органами
зайнятості; системності визначених заходів, зазначення їх виконавців та строків; виділення
джерел фінансування; визначення очікуваних результатів виконання та способів оцінки
ефективності реалізації завдань.
Згідно інформації із сайту Костопільської районної ради, фахівці Костопільського
районного центру зайнятості щомісяця проводять виїзні прийоми до Пісківської громади та
надають інформаційні консультації сільським жителям, таким, що шукають роботу та
роботодавцям, безпосередньо за місцем проживання чи здійснення підприємницької діяльності.
Також центр зайнятості залучає школярів до профорієнтаційних заходів. Це підтверджує факт
співпраці Пісківської ОТГ із центром зайнятості.
Разом з тим, ані на попередньому сайті Пісківської сільської ради, ані на дійсному сайті
Пісківської ОТГ інформація про затвердження цільової комплексної програми про зайнятість
населення відсутня, що також підтвердилося під час спілкування з Головою ОТГ та іншими
працівниками Пісківської сільської ради.
Рекомендації:
1) підпунктом 1) п. б ч.1 ст. 34 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні” на органи
місцевого самоврядування покладені делеговані повноваження щодо підготовки і подання на
затвердження ради цільових місцевих програм поліпшення стану безпеки і умов праці та
виробничого середовища, територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної
захищеності різних груп населення від безробіття, організація їх виконання; участь у
розробленні цільових регіональних програм поліпшення стану безпеки і умов праці та
виробничого середовища, зайнятості населення, що затверджуються відповідно районними,
обласними радами. А підпункт 8) цієї ж частини статті зобов’язує ОМС здійснювати
контроль за охороною праці, забезпеченням соціального захисту працівників підприємств,
установ та організацій усіх форм власності, у тому числі зайнятих на роботах із шкідливими
та небезпечними умовами праці, за якістю проведення атестації робочих місць щодо їх
відповідності нормативно-правовим актам про охорону праці, за наданням працівникам
відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах.
2) Це означає, що Пісківській ОТГ слід якомога швидше розробити цільову програму
зайнятості населення громади. Така програма може деталізувати умови співпраці Пісківської
та Пеньківської сільських рад із Костопільським районним центром зайнятості і передбачати
як заходи щодо активнішого інформування мешканців громад про можливості
працевлаштування, так і формування цільових кадрових замовлень для закладів гуманітарної
небізнесової сфери, в чому Пісківська ОТГ має нагальну потребу (детальніше про це йтиметься
в п.11 цього Розділу) та інші дії.
3) Перш, ніж розробляти таку програму, варто дослідити ключові мешканців у сфері
забезпечення права на працю.
Бал не зараховано
7.2. Чи належним чином організоване проведення оплачуваних громадських та
тимчасових робіт?
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Бал зараховується за умови підтвердження системної діяльності з проведення
оплачуваних громадських та тимчасових робіт, які мають економічну, соціальну або
екологічну користь для громади.
Рішенням Пісківської сільської ради від 29 листопада 2017 року №244 затверджено
Програму підтримки організації громадських робіт із впорядкування та благоустрою території
населених пунктів Пісківської сільської ради. Програмою виділено 7000 гривень на умовах
співфінансування для виконання громадських робіт з впорядкування та благоустрою території
біля новозбудованої Пісківської школи. Інформація про виконання цієї програми, з-поміж
іншого, підтверджується й повідомленням зі сторінки Костопільського районного центру
зайнятості.
Окрім того, як вдалося з’ясувати під час спілкування з Головою ОТГ та бухгалтером
Пісківської сільської ради, у 2018 році на організацію громадських робіт Пісківською ОТГ
виділено 50 000 грн. Ці кошти спрямовуються на оплату праці двох працівників, які з березня
виконують функції із соціального догляду за людьми, які цього потребують. В період з березня
по липень оплата робіт здійснювалася на умовах співфінансування 50/50% із Фондом
загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, а з серпня
Піківська ОТГ фінансує такі роботи на 70%.
Монітори з приємністю відзначають зусилля влади у напрямку організації громадських
робіт, що сприяє досягненню відразу кількох цілей: працевлаштування осіб, які шукають роботу
та виконання соціально-необхідних функцій – супроводу людей, які потребують догляду та
впорядкування території громади.
Таким чином монітори вбачають підстави зарахувати бал.
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.
На сайті Пісківської сільської ради, та дійсному сайті Пісківської ОТГ інформація про
затвердження програми підтримки підприємницької діяльності відсутня. Також факт того, що
така програма не приймалася підтвердив в особистому спілкуванні з моніторами Голова
Пісківської ОТГ та інші працівники Пісківської сільської ради.
Голова пояснює це тим, що наразі на території громади майже немає власних
підприємств, однак місцева влада веде активні переговори щодо залучення інвесторів, які б
провадили підприємницьку діяльність на території Пісківської ОТГ. Після того, коли таке
залучення відбудеться, буде прийнята й відповідна програма підтримки.
Разом з тим, на час моніторингу підстав зарахувати бал за даним показником немає.
Рекомендації:
ОТГ слід провести дослідження кращих практик запровадження програм підтримки
підприємницької діяльності, наприклад, Програма, затверджена Острозькою міською радою,
яка є дієвою і, при цьому, майже не потребує затрат з боку місцевого бюджету. Розроблення
та впровадження такої програми може стимулювати розвиток підприємницької діяльності
навіть без залучення інвестицій, а за рахунок зростання кількості підприємців та підприємств
всередині громади.
Бал не зараховано
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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)
За повідомленням Голови ОТГ, Костопільський центр зайнятості регулярно надсилаю до
громади інформацію про вільні вакансії. Така інформація розміщується на інформаційних
стендах сільських рад, де кожен бажаючий може з ними ознайомитися. Однак, іншим чином
інформування мешканців про можливості працевлаштування з боку місцевої влади не
відбувається, а тому бал не може бути зарахований.
Рекомендація:
забезпечувати інформування про потреби підприємств та установ у сфері
працевлаштування усіх мешканців громади у різні способи.
Бал не зараховано
7.5. Чи є можливість отримання адміністративних послуг підприємцями через центри
надання адміністративних послуг?
Для зарахування балу за цим індикатором необхідно підтвердити можливість
отримання підприємцями у Центрах надання адміністративних послуг принаймні чотири
послуги з переліку: 1) державна реєстрація фізичної особи-підприємця; 2) державна
реєстрація включення відомостей про фізичну особу-підприємця; 3) державна реєстрація
припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця; 4) надання паспорту
прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності; 5) внесення змін
до паспорту прив’язки тимчасової споруди; 6) продовження терміну дії паспорту прив’язки
тимчасової споруди. У разі відсутності центру надання адміністративних послуг бал не
зараховується.
Оскільки центру адміністративних послуг у Пісківській ОТГ не створено, підстав
зарахувати бал у моніторів немає.
Рекомендація:
розглянути можливість створення Центру адміністративних послуг із переданням до
нього відповідних повноважень.
Бал не зараховано
7.6. Чи ставки місцевих податків для бізнесу встановлені з механізмом стимулювання?
Для зарахування балу за цим показником потрібно підтвердити, що ставки принаймні
трьох з п’яти місцевих податків (1. єдиний податок для першої та 2. другої групи платників;
плата за землю 3. земельний податок та 4. орендна плата); 5. податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки) встановлені за рішенням Острозької міської ради є нижчими від
максимально можливого рівня, встановленого Податковим кодексом України.
Аналіз рішень Пісківської сільської ради “Про встановлення ставок та пільг зі сплати
земельного податку” від 22.12.2017р. № 283, “Про встановлення ставок єдиного податку для
першої та другої групи фізичних осіб-підприємців на території Пісківської сільської ради на
2018 рік.” від 22.12.2017 р. №284 та “Про встановлення ставок і пільг із сплати податку на
56

Місцевий індекс прав людини в Рівненській області: Пісківська ОТГ. УГСПЛ. 2018
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки” від 22.12.2017 р. №286 показує, що Пісківська
сільська рада наразі не застосовує ставки місцевих податків із механізмом стимулювання, а
отже – бал не може бути зарахований.
Рекомендація:
розглянути можливість встановлення ставок місцевих податків із механізмом
стимулювання як це, наприклад, врегульовано Острозькою міською радою: Рішення Острозької
міської ради “Про ставки єдиного податку для фізичних осіб-суб’єктів підприємницької
діяльності” №327 від 27.01.2017 р.; “Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного
податку з 2019 року” №664 від 27.04.2018 р.; “Про встановлення ставок і пільг із сплати
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з 2019 року” №700 від 24.05.2018 р.
Бал не зараховано
7.7. Чи дбає ОМС про дотримання умов праці на підприємствах, установах та
організаціях?
Бал зараховується за умови отримання доказів здійснення контролю, що оцінюється як
дієвий. Дієвість визначається адекватністю вжитих заходів за результатами виявлених
невідповідностей у процесі контролю (за внутрішнім переконанням монітора). Контроль
може стосуватися своєчасної та у повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних
гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин. У разі відсутності такої діяльності
бал не зараховується за замовчуванням.
В ході аналізу відкритих джерел, а також під час спілкування зі співробітниками
Пісківської сільської ради моніторам не вдалося знайти інформації, яка б підтверджувала, що
цей орган місцевого самоврядування вживає заходів щодо дотримання умов праці на
підприємствах, установах та організаціях, які функціюють на території громади.
Рекомендація:
про те, які обов’язки покладаються на орган місцевого самоврядування у сфері
забезпечення права на працю та умов її здійснення, вже йшлося у п.7.1. Пісківській ОТГ слід
розробити механізм контролю з даних питань, в тому числі й шляхом запровадження посади
інспектора праці, як передбачено п. 3 Постанови КМУ від 26 квітня 2017 року №295.
Бал не зараховано
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.
Інформація, отримана в ході моніторингу з відкритих джерел, а також під час
спілкування з представниками Пісківської ОТГ підтвердила, що з боку місцевої влади не
вживаються заходи щодо створення умов для трудового навчання молоді, її професійної
орієнтації, окрім зазначених вище фактів співпраці з районним центром зайнятості.
Рекомендація:
приділити більшої уваги питанням створення умов ля трудового навчання молоді, її
професійної орієнтації шляхом включення відповідного напрямку до цільової програми із
зайнятості населення під час її розроблення та реалізації.
Бал не зараховано
7.9. Чи фінансує ОМС здобуття професійно-технічної освіти мешканців громади?
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Бал зараховується за умови отримання доказів – забезпечення здобуття професійнотехнічної освіти мешканцями громади за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.
Факти, які в підтверджували фінансування Пісківською ОТГ здобуття професійнотехнічної освіти мешканцями громади за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету –
відсутні. Монітори дійшли такого висновку на основі аналізу відкритих джерел та спілкування
зі співробітниками Пісківської сільської ради.
Рекомендація:
Пісківській сільській раді доцільно більш глибоко дослідити запити громади у контексті
пріоритетних напрямків її розвитку. Це допоможе визначити чіткіші політики формування
кон’юнктури місцевого ринку праці, виокремити ті категорії фахівців, замовлення на які є
найбільш бажаним у конкретний період часу. Таким чином можна здійснювати цільове
замовлення на підготовку необхідних кадрів на базі різних навчальних закладів.
Бал не зараховано
7.10. Чи надається ОМС допомога випускникам професійно-технічних навчальних
закладів у працевлаштуванні?
Бал зараховується за умови отримання доказів принаймні одного підтвердженого
факту наданої допомоги у працевлаштуванні після здобуття професійної освіти за останні
два календарні роки, що передують моніторингу.
Голова Пісківської ОТГ та бухгалтер Пісківської сільської ради повідомили, що подібна
допомога з боку ради не надавалася.
Рекомендація:
дослідити потреби ринку праці у громаді та передбачити механізми підтримки
(інформаційної, фінансової) випускників професійно-технічних закладів у працевлаштуванні.
Бал не зараховано
7.11. Чи турбується ОМС про сталість місцевого персоналу соціально-гуманітарної
небізнесової сфери?
Бал зараховується за умови отримання доказів принаймні одного підтвердженого
факту визначеної потреби та сформованого замовлення на кадри для освітніх і лікувальних
закладів, закладів фізичної культури і спорту за останні два календарні роки, що передують
моніторингу.
Аналіз відкритих джерел (сайтів Пісківської сільської ради, Пісківської ОТГ, новинних
сайтів шкіл, сторінки Костопільського центру зайнятості), а також особисте спілкування з
Головою ОТГ та співробітниками ради показав, що досі Пісківська місцева влада не вживала
заходів по забезпеченню сталості місцевого персоналу соціально-гуманітарної небізнесової
сфери. Бал не може бути зараховано.
Рекомендація:
як показав моніторинг, Пісківська ОТГ має нагальну потребу у сімейних лікарях,
соціальних працівниках та інших фахівцях соціально-гуманітарної сфери. Місцевій владі раді
слід розробити комплексні заходи щодо пошуку та залучення достатньої кількості кадрів,
адже від належного функціонування освітніх, медичних, соціальних інститутів прямо
залежить якісний розвиток, безпека та гідний рівень життя кожного мешканця та мешканки
громади.
Бал не зараховано
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7.12. Чи дбає ОМС про робочі місця для людей з інвалідністю?
Бал зараховується за умови отримання доказів дотримання нормативу робочих місць
для працевлаштування осіб з інвалідністю у розмірі 4% середньооблікової чисельності
штатних працівників. Досліджуються дані на момент проведення моніторингу у двох
випадково вибраних юридичних особах, які знаходяться в сфері управління ОМС: бюджетній
установі або організації, комунальному підприємстві, ОМС.
Інформація щодо працевлаштування осіб з інвалідністю в Острозькій міській раді та
Острозькій дитячій школі мистецтв наведена у Таблиці 1
.
Таблиця 1
Структура

Загальна кількість
працівників

Особи з
інвалідністю

Пісківська сільська рада

11

0

Пісківська ЗОШ І-ІІІ ст.

47

2

Таким чином, норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю,
дотримано лише в одному з двох закладів, а тому монітори не можуть зарахувати бал за даним
показником.
Рекомендація:
вжити заходів по забезпеченню дотримання нормативу робочих місць для
працевлаштування осіб з інвалідністю на території Пісківської ОТГ.
Бал не зараховано

Праця та умови її реалізації
Зараховано
балів
1
8%
Не
зараховано
балів
11
92%
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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.
Пісківська ОТГ має власний сайт на якому вказані усі необхідні 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 із сайту Піківської ОТГ

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 Пісківської ОТГ не знайдено аудіо- та відеозаписів, відтак оцінити виконання
цього елементу неможливо.
2) інформація, розміщена в рухомій стрічці, графічні та мультимедійні матеріали
повинні дублюватися за допомогою звичайного тексту
Рухома стрічка на сайті відсутня, графічні та мультимедійні матеріали майже не
представлені. Наявна фотогалерея визначних місць ОТГ – де усі фото підписані.
3) розмір шрифту змінюється в межах до 200% без використання допоміжних технологій
та втрати інформаційного наповнення або функціональності.
Розмір шрифту на сайті Пісківської ОТГ змінюється в межах до 200% без використання
допоміжних технологій та втрати інформаційного наповнення або функціональності
(Рис.8.2.1.).
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Рис. 8.2.1 Скрін сторінки сайту при збільшенні масштабу до 200% відсотків.

4) візуальне представлення тексту має коефіцієнт контрастності не менше 5:1.
На сайті наявні регулятори контрастності у правому верхньому куті (Рис.8.2.2.).

Рис.8.2.2.Скрін з сайту з підтвердженням наявності регуляторів 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
Спрощена версія офіційного сайту – наявна (Рис.8.2.3.).

Рис.8.2.3.Скрін сторінки з використанням режиму спрощеної версії сайту.

Зараховано 1 бал
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
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Пісківської ОТГ запит щодо доступу до власних персональних даних та даних третіх осіб –
рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
У відповіді на запит:
- Надано інформацію, що щодо наявності персональних даних запитувача та відмовлено
у наданні інформації щодо персональних даних третіх особи. Таким чином, ОМС дотримався
балансу законодавства про доступ до інформації та захисту персональних даних.
Відповідь на запит надіслано на електронну скриньку монітора у встановлений
законодавством термін та продубльовано рекомендованим листом (Рис.8.3.1.).

Рис.8.3.1. Фото відповіді на запит у експерименті “Персональні дані”

Зараховано 1 бал
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.
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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.
Запит надіслано від 15.05.2018 року, відповідь отримано 24.05.2018, (див. п.8.3.) , а отже
надано у встановлені строки і по суті.
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 до
адміністративного центру Пісківської ОТГ для отримання консультації щодо порядку
отримання земельної ділянки. Відповідь надано по суті, безпосередньо під час прийому, у
повному обсязі.
2) Усне звернення, що викладається за допомогою засобів телефонного зв’язку через
визначені контактні центри, телефонні гарячі лінії та записується (реєструється контактною
посадовою особою).
Оскільки у Пісківській ОТГ немає єдиної гарячої лінії чи контактного центру, монітором
здійснено дзвінки за номерами телефонів, вказаних на офіційному сайті. Дзвінки здійснювалися
декілька разів у робочий час та різні дні, проте дотелефонуватися не вдалося. Лінія постійно
зайнята або не знімається слухавка.
Як пояснила адміністрація під час особистого візиту, телефонні лінії є застарілими, а
проблема системною та не вирішується з боку Укртелекому.
3) Письмове звернення, що надсилається з використанням мережі Інтернет, засобів
електронного зв’язку (електронне звернення).
Монітором надіслано електронне звернення за допомогою електронної пошти
(Рис.8.5.1.) на ту ж адресу з якої прийшла відповідь в рамках експерименту “Персональні дані”.
Відповіді не отримано

Рис.8.5.1. Скрін відправленого листа з електронної скриньки монітора.

Оскільки зарахування балу можливе лише у разі належного забезпечення усіх способів
приймання звернень, бал не зараховано.
Рекомендації:
вирішити проблему з можливістю телефонної комунікації з ОТГ, у разі неможливості
заміни телефонних ліній, варіантом такого рішення може бути купівля телефону та сімкартки будь-якого оператора мобільного зв’язку та зазначення цього номеру на сайті;
слідкувати за електронними зверненнями, які надходять на пошту та надавати відповідь
згідно ст.5 ЗУ “Про звернення громадян”.
Бал не зараховано
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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.
На дворі при вході до приміщення адміністративного центру Пісківської ОТГ розміщена
група стендів (Рис.8.6.1.).
Інформаційний стенд щодо доступу до публічної інформації (Рис.8.6.2) де розміщено:
графік прийому громадян керівництвом районної ради та адміністрації, обласної адміністрації
та ради, відомості про Спеціальну бюджетну дотацію та вирощування молодняка великої
рогатої худоби, відомості про можливість отримання безоплатної правової, плакат про причини
виникнення пожеж, список депутатів Пісківської сільської ради восьмого скликання, графік
прийому громадян в Пісківській сільській раді, розпорядок роботи.
Стенди з інформацією (Рис.8.6.3. – 8.6.4.)
Про проект громади по реконструкції вуличного освітлення. Інформація про
африканську чуму свиней.
Інформація про військовий облік, службу за контрактом.
Інформація про порядок оформлення паспорта громадянина України та паспорта для
виїзду за кордон.
Куток цивільного захисту.
В середині сільської ради розміщені стенди з інформацією про соціальні допомоги,
графіки прийому представниками Нацполіції, порядок отримання земельної ділянки.

Рис.8.6.2. Інформаційний стенд щодо доступу до
публічної інформації

Рис.8.6.1. Група стендів та вхід до приміщення ОТГ
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Рис.8.6.4. Стенд з актуальною для громади
інформацією

Рис.8.6.3. Стенд з актуальною для громади
інформацією

- він знаходиться у відкритому доступі в робочий час, також принаймні одну годину
після завершення робочого часу ОМС
Стенди з основною інформацією про роботу ОТГ знаходяться на вулиці, а отже доступні
для громадян цілодобово.
- текст усіх оголошень виглядає зручним для читання (розмір шрифту, якість друку,
висота розміщення по відношенню до середнього людського зросту та висоти особи, що
використовує спеціальний засіб пересування.
Інформація розміщена дрібним шрифтом, що створює труднощі для людей з
порушеннями зору, та незручно для людей, що використовують спеціальні засоби пересування,
зокрема наявні сходинки, деяка інформація розташована достатньо високо.
Частину характеристик за індикатором не дотримано.
Рекомендації:
в сільській місцевості стенди відіграють особливу роль та часто є основним джерелом
інформації, відтак потребують оновлення та розміщення актуальної інформації відповідно до
пунктів індикатора. Окрім того обов’язкове використання стендів передбачено п.1 ч.1 ст. 5
ЗУ “Про доступ до публічної інформації”;
потребує переосмислення і дизайн стендів та спосіб представлення візуальної
інформації. Очевидно, що роздруківки на листочках А4 дрібним шрифтом будуть важко
сприйматися громадянами з вадами зору та створюють труднощі у швидкому пошуку
інформації для всіх відвідувачів;
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 малобільних 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.
Для дослідження цього індикатора, використана система пошуку документів на сайті
Пісківської ОТГ. На момент здійснення моніторингу виявлено наступні прийняті рішення
(Рис.8.7.1.)
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Рис.8.7.1. Скрін пошуку прийнятих рішень

При пошуку ж проектів рішень, виявлено лише один – рішення від 02.12.2017 “Про
внесення змін до сільського бюджету на 2018 рік”. Проекти рішень щодо останніх двох
прийнятих рішень на сайті відсутні (Рис.8.7.2.).

Рис. 8.7.2. Скрін пошуку проектів рішень

Рекомендація:
здійснювати оприлюднення усіх проектів рішень у встановлені ч.3 ст.15 ЗУ “Про
доступ до публічної інформації” та ч.11 ст.59 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”
строки (не пізніше 20 робочих днів до їх розгляду).
Бал не зараховано
8.8. Чи може виборець контролювати голосування свого депутата?
Бал зараховується, якщо результати поіменного голосування на останніх двох
засіданнях депутатів оприлюднюється на сайті органу.
На сайті Пісківської ОТГ результати голосування публікуються окремо до кожного
рішення.
Монітором досліджено два рішення Пісківської сільської ради, прийняті на двох
останніх сесіях та опубліковані на момент оцінки цього індикатора (Рис.8.8.1.-8.8.2.).
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Рис.8.8.1. Скрін - Останнє рішення Пісківської сільської ради на Сімнадцятій сесії Восьмого скликання

Рис.8.8.2. Скрін – Останнє рішення Пісківської сільської ради на Шістнадцятій сесії Восьмого скликання
.

На сайті Пісківської ОТГ опубліковано результати поіменного голосування депутатів на
останніх двох засіданнях – на момент моніторингу (Рис. 8.8.3. – 8.8.4.).

Рис.8.8.3. Скрін – Рішення прийняте Пісківською сільською радою з результатами поіменного голосування.

Рис.8.8.4. Скрін – Рішення прийняте Пісківською сільською радою з результатами поіменного голосування.

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.
Сайт Пісківської ОТГ не містить такої інформації

67

Місцевий індекс прав людини в Рівненській області: Пісківська ОТГ. УГСПЛ. 2018
При спілкуванні з адміністрацією ОТГ під час моніторингового візиту пояснено, що така
інформація розміщається на стендах. Інші джерела інформації не використовуються. Проте на
момент візиту такої інформації на стендах не розміщено (див. п.8.6.).
Рекомендація:
здійснювати інформування населення про час, місце проведення та питання, що
виносяться на розгляд, не менш як за 7 днів до проведення засідання ради не менше як у два
способи (наприклад на стенді та сайті), відповідно до п.2, ч.3, ст.50 та ч.10 ст.46 ЗУ “Про
місцеве самоврядування”, п.7, ч.1, ст.15 ЗУ “Про доступ до публічної інформації”.
Бал не зараховано
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.
Сайт Пісківської ОТГ за вкладкою “депутати” містить біографічні дані останніх,
інформація про прийом виборців депутатами відсутня.
На стенді міститься простий перелік прізвищ, імен, по батькові депутатів без відомостей
про контакти та графік прийому.
Відповідно до пояснень адміністрації Пісківської ОТГ така інформація не публікується
у ЗМІ і ніде не розміщена через специфіку сільської місцевості де населення особисто знає
депутатів та звертається за консультацією напряму.
Рекомендація:
оприлюднити на стенді та/або сайті ОТГ інформацію про графік прийому місцевими
депутатами відповідно до п.5 ч.1 ст.10, ч.4 ст.12 ЗУ “Про статус депутатів місцевих рад”.
Бал не зараховано
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.
На сайті Пісківської ОТГ система обліку публічної інформації відсутня.
Облік запитів та відповідей здійснюється у журналах вхідної та вихідної кореспонденції.
Рекомендація:
створити систему обліку публічної інформації, як це передбачено п.2 ч.1 ст.14 ЗУ “Про
доступ до публічної інформації”, Постановою КМУ від 21.11.2011 №1277 “Питання системи
обліку публічної інформації”.
Бал не зараховано
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8.12. Чи інформується громада про закупівлі здійснювані ОМС?
Бал зараховується у разі наявності на сайті ОМС 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 Пісківської ОТГ інформація про тендерні закупівлі відсутня.
Натомість під час пошуку на сайті публічних закупівель “Prozorro” за індикаторами
“Замовник - “Пісківська сільська рада” знайдена актуальна інформація про закупівлі у 2018 році
(Рис.8.12.1).

Рис. 8.12.1 Скрін із сайту Прозорро з інформацією про закупівлі Пісківської ОТГ

Рекомендація:
відповідно до ч.2 ст.10 ЗУ “Про публічні закупівлі”, норма про додаткове оприлюднення
інформації про закупівлі на сайті Замовника є дискреційною, тобто може вирішуватися
органом місцевого самоврядування в силу власних повноважень та на свій розсуд. Разом з тим,
відсутність цієї інформації на сайті ОТГ або ж хоча б інформації де знайти ці відомості може
створювати труднощі для користувачів.
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 Пісківської ОТГ така інформація відсутня.
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
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Право на інформацію
Зараховано
балів; 5;
38%

Не
зараховано
балів; 8;
62%
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ЧЕТВЕРТИЙ РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: ДОБРЕ ВРЯДУВАННЯ
9. НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: УЧАСТЬ У ВИРІШЕННІ МІСЦЕВИХ СПРАВ
9.1. Чи дієвий стратегічний документ розвитку громади та чи здійснює ОМС моніторинг
його реалізації спільно з громадськістю?
Бал зараховується при наявності затвердженого стратегічного документу розвитку
громади, що оцінюється як дієвий та у разі здійснення ОМС моніторингу його реалізації
спільно з представниками громадськості. Дієвість стратегічного документу визначається за
підсумками аналізу тексту документу на предмет: мети, спрямованості питань та підбором
методів їх реалізації, зазначенням виконавців, строків виконання; виділенням джерел
фінансування; визначенням очікуваних результатів виконання; встановленням контролю та
визначенням способів оцінки ефективності реалізації завдань, моніторингу реалізації.
Здійснення ОМС моніторингу реалізації Стратегічного документу розвитку громади
підтверджується внесенням змін до документу на основі результатів моніторингу за
останній рік, пропозицій громадськості або питання обговорюється з громадськістю для
визначення його прогресу виконання.
В якості документа, який визначає стратегічний розвиток Пісківської ОТГ, монітори
аналізували План соціально-економічного розвитку Пісківської сільської ради на 2017 рік
затверджений Рішенням Пісківської сільської ради від 30 березня 2017 року №121.
Щодо аспекту дієвості, то, на думку моніторів, вона підтверджується досить конкретно
сформульованою метою (“…є зростання добробуту і підвищення якості життя населення
об’єднаної громади за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці,
підвищення її конкурентоспроможності, як основи для збалансованого зростання стандартів та
показників економічного розвитку”, с.4 Плану), цілями і їх деталізацією у заходах та
індикаторах виконання Плану (н-ад: Ціль 3. Покращення якості життя та надання соціальних
послуг жителям громади. Заходи: проведення капітальних ремонтів комунальних доріг по вул.
Левчука в селі Рокитне, вул. Першотравнева в селі Пісків, вул. Шевченка в селі Моквинські
хутори та вул. Правди в селі Яснобір; виготовлення проектно-кошторисної документації на
реконструкцію ФАПу у с. Пісків під амбулаторію загальної практики сімейної медицини;
тощо). Реалізованість виконання таких завдань досить легко виміряти.
Разом з тим, Планом в цілому передбачено низку ґрунтовних проблем, які планувалося
вирішити впродовж одного року, що однозначно не відповідає критерію реалістичності. З
іншого боку, Розділ 5, який передбачає фінансове забезпечення виконання Плану, містить лише
11 завдань, що видається значно більш обґрунтованим. В ході моніторингу з’ясовано, що 7 з 11
запланованих заходів були виконані майже на 100% (за винятком влаштування вуличного
освітлення в с.Рокитне) – щоправда, в основному це заходи, фінансування на які передбачалося
державними субвенціями.
Тим не менше, монітори оцінюють такий показник виконання запланованих завдань
позитивно, оскільки на початкових етапах розвитку ОТГ субвенційне фінансування є
необхідним.
Моніторинг за виконанням Плану покладено на виконавчий комітет ради, однак
механізм такого моніторингу не деталізований.
Виключно через те, що більшість закладених у Плані завдань були фактично виконані, а
також через конкретність цілей і заходів, монітори вважають описаний документ достатньо
дієвим для цілей цього моніторингу.
Рішенням Пісківської сільської ради від 03 квітня 2018 року №344 затверджено
“Програму (План) соціально-економічного розвитку Пісківської сільської ради на 2018 рік” від.
Однак, опублікований на сайті ради текст рішення не містить повного тексту програми. Також
монітору на момент складення цього звіту не вдалося отримати повний текст від працівників
сільської ради у зв’язку із проведенням ремонтних робіт в приміщенні та неможливістю доступу
до комп’ютерної техніки, на якій зберігається текст документу.
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Однак, як пояснила секретар сільської ради та підтвердили інші співробітники, цілі та
завдання, які закладалися у План соціально-економічного розвитку на 2018 рік, коригувалися
відповідно до обговорень із мешканцями громади, з урахуванням їхніх побажань. Приклад
такого обговорення можна побачити у записі ефіру проекту “Голос громади”, про що більш
детально йтиметься в наступному пункті цього звіту. Так, на початку серпня скликалися
громадські обговорення питання про звіту з оцінки впливу на довкілля у зв’язку із промисловим
видобутком торфу біля с.Пісків. Ці обговорення ініціювалися товариством “Екторф”, яке
збирається провадити такий видобуток, спільно із Пісківською сільською радою.
При цьому залучення підприємств та розширення сфери виробництва на території
Пісківської ОТГ є однією із цілей розвитку.
За сукупністю з’ясованої інформації монітори прийняли рішення про зарахування балу
за даним показником.
Тим не менше, у аспекті даного питання пропонуються наступні рекомендації:
опублікувати Програму соціально-економічного розвитку Пісківської сільської ради на
2018 рік, як це здійснено із аналогічним документом за 2017 рік;
при складанні Плану на 1 рік варто закладати лише ті цілі, які справді можна досягнути
за такий строк. Разом з тим, річні оперативні плани можуть (і повинні бути) складовими
більш загальної програми саме стратегічного розвитку громади і в цілому, практикування
таких короткотривалих планів є позитивним, адже дає змогу відстежувати стан реалізації
стратегічного документу;
доповнити стратегію розвитку чітким та прозорим механізмом моніторингу її
виконання із постійним та активним залученням громадськості;
регулярно інформувати громадськість про стан виконання плану соціальноекономічного розвитку.
Зараховано 1 бал
9.2.Чи забезпечується вільний доступ населення до засідань колегіальних органів ОМС
та можливість здійснювати їх відеофіксацію?
Бал зараховується якщо за результатами проведення експерименту монітор отримав
доступ до засідання колегіального органу ради, відповідно до Регламенту засідання виступив,
вільно здійснював відеофіксацію засідання, за результатами виступу отримав зворотній
зв'язок від головуючого, наприклад: попередня підтримка вирішення питання, пропозиція щодо
дати зустрічі спільно із зацікавленими сторонами, призначення відповідальних, інше
(визначається за внутрішнім переконанням монітора).
На жаль, за час проведення моніторингу не вдалося взяти безпосередню участь у
засіданні колегіального органу ради.
Разом з тим, на підтвердження відкритості місцевої влади до громадськості, монітори
проаналізували відеозапис проекту “Голос громади” (від 02.02.2018 р.), де у прямому ефірі
відбувається обговорення різних, нагальних для громади питань. На такій зустрічі водночас
присутні представники ОМС, місцеві жителі і дистанційно до розмови долучаються чиновники
обласних структур або інші експерти. Із передачі стало зрозуміло, що такий захід відбувається
вже вдруге, а перший раз зустріч проходила у вересні 2017 року. Вочевидь, що подібні заходи
відбуваються виключно за згоди представників місцевої влади, а частота ефірів, (в середньому
раз на пів року), демонструє готовність працівників сільради зустрічатися з громадою та
обговорювати перспективи подальшого розвитку.
Під час ефіру присутні жителі громади висловлювали чимало пропозицій, задавали
запитання, які їх турбують. Серед питань, які найбільше хвилювали мешканців – це
невдоволення ризиком закриття або реорганізації Пеньківської ЗОШ І-ІІ ст. Під час виступу
Голова ОТГ запевнив громаду, що без вияву волі мешканців такої реорганізації не відбудеться.
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На час проведення моніторингу Пеньківська школа продовжує функціювати як і раніше. Також
представники ради коментували й інші висловлювання присутніх.
Моніторами прийнято рішення зарахувати бал за даним показником.
Зараховано 1 бал
9.3. Чи залучає ОМС громадськість (громадські об’єднання) до формування місцевої
політики?
Бал за цим індикатором 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.
На сайті Пісківської ЗОШ І-ІІІ ст. монітори знайшли оголошення про проведення
громадського обговорення щодо присвоєння цій школі імені Героїв-земляків. Обговорення
було ініційоване адміністрацією закладу освіти.
У п.2.3. цього Звіту вже зазначалося про залучення учасників громадського об’єднання
ветеранів АТО до рибного контролю на водних об’єктах, які знаходяться на території громади.
Інших способів залучення громадськості до прийняття рішень в процесі моніторингу не
виявлено. Бал не може бути зарахований.
Рекомендації:
більш активно залучати мешканців громади до проектної діяльності та формування
політики із розвитку Пісківської ОТГ. З переліком громадських об’єднань Костопільщини
можна ознайомитися на сайті Костопільської районної влади.
також доцільно і незатратно застосовувати електронні способи консультацій з
громадськістю, подібно тому, як це відбувається у системі органів виконавчої влади
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996.
Бал не зараховано
9.4. Наскільки широко ОМС передбачає практикування демократії участі у
вирішенні справ місцевого значення?
Бал зараховується при наявності Статуту територіальної громади, в якому
передбачено не менше трьох форм демократії.
За повідомленням Голови та секретаря Пісківської сільської ради на даний час Статут
громади не затверджувався.
Рекомендації:
розробити, затвердити та опублікувати на сайті Пісківської ОТГ Статут громади;
якщо до нього ще не включені такі форми прямої демократії, як загальні обговорення
громадські слухання, внесення місцевих ініціатив, електронні петиції тощо – внести відповідні
зміни до Статуту та передбачити ефективний механізм реалізації таких форм.
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Бал не зараховано
9.5. Чи систематично проводяться ОМС відкриті, загальні зустрічі з населенням?
Бал за цим індикатором зараховується при наданні доказів проведення не менше 4
відкритих, загальних зустрічей з населенням (громадських слухань, загальних зборів,
громадських обговорень) за останній календарний рік перед моніторингом.
Серед зустрічей з мешканцями, в яких взяли участь представники Пісківської сільської
ради монітори виявили лише вже згадані ефіри “Голосу громади”.
Рекомендація:
при плануванні, обговоренні та прийнятті рішень, які стосуються життя громади, слід
активно залучати активних представників громадянського суспільства на усіх етапах
реалізації місцевої політики.
Бал не зараховано
9.6. Чи враховує ОМС пропозиції громадськості в своїх рішеннях?
Бал зараховується при наданні доказів врахування не менше як двох пропозицій
громадськості у прийнятих ОМС рішеннях за останній календарний рік перед моніторингом.
Під час моніторингу, на жаль, не вдалося виявити підтвердження врахування пропозицій
громадськості у рішеннях ОМС.
Бал не зараховано
9.7.Чи забезпечив ОМС умови для подання електронних петицій?
Бал зараховується, якщо ОМС виконав наступні умови:
1) на офіційному веб-сайті розмістив рубрику подання електронних петицій, Рубрику
“Подати петицію” розміщено у правому нижньому куті сторінки сайту Пісківської громади
(Рис.9.7.1.).

Рис.9.7.1. Скрін із сайту Пісківської громади, Система електронних петицій

2) оприлюднив порядок розгляду електронних петицій
На сайті ОТГ не розміщено інформації про порядок розгляду електронних петицій, що
може призвести до незрозумілості у користуванні цим сервісом.
3) ця система діє на засадах безоплатності, недопущення зловживання правом (напр.
підписання електронної петиції без ідентифікації громадянина, голосування кілька разів тощо).
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За подання петиції плата не стягується, однак подати
або підписати петицію може тільки авторизований
користувач, що попереджує зловживання правом (Рис.9.7.2.).

Рис.9.7.2. Скрін екрану, який з’являється при натисканні клавіші
“Подати петиції” з попереднього меню (Рис.0.7.1.)

Враховуючи, що лише дві з необхідних трьох умов цього індикатора дотримані, бал не
може бути зараховано.
Рекомендація:
розробити та оприлюднити на сайті Пісківської громади порядок розгляду електронних
петицій.
Бал не зараховано
9.8. Чи залучає ОМС населення до процесу управління місцевим бюджетом та чи
інформує про його виконання?
Бал зараховується при наданні доказів:
 Збирання ОМС пропозицій населення щодо напрямів фінансування або щодо
проведення відбору ініціатив громадськості для їх фінансування з місцевого бюджету;
 Періодично, але не рідше два рази на рік, інформування громади будь-яким доступним
способом про виконання місцевого бюджету.
Даних, які б свідчили про залучення місцевих мешканців до процесу затвердження та
управління бюджетом, а також звітів про його виконання моніторам виявити не вдалося, а тому
бал не може бути зарахований.
Рекомендації:
залучати мешканців громади до формування, затвердження та управління місцевим
бюджетом шляхом проведення громадських слухань, обговорень та різних способів
опитування;
систематично, не рідше двох разів на рік, публікувати вичерпний звіт про виконання
місцевого бюджету, а також інформувати мешканців іншими способами з метою
забезпечення доступу до цієї інформації усіх зацікавлених осіб.
Бал не зараховано
9.9. Чи забезпечив ОМС доступність адміністративних послуг для населення?
З огляду на те, що у Пісківській ОТГ не створений Центр надання адміністративних
послуг, окремі такі послуги надаються співробітниками, зокрема – секретарем сільської ради.
Таким чином, органом надання адміністративних послуг у Пісківській ОТГ є Піскіська сільська
рада.
Бал зараховується, якщо монітор підтвердив наявність не менше шести критеріїв
доступності надання адміністративних послуг:
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1) оприлюднення інформації (порядок надання адміністративних послуг, час роботи,
опис способу проїзду) – така інформація на сайті Пісківської громади, а також на попередньому
сайті Пісківської сільської ради, не оприлюднена. Компонент не зараховано.
2) зручне територіальне розташування органу надання послуг – від автобусної зупинки
до сільської ради йти пішки менше 5 хв., від залізничної станції до сільської ради йти пішки
близько 20 хв. З іншого боку, транспортне сполучення між населеними пунктами, які входять
до складу Пісківської ОТГ та с. Пісків досить зручне та регулярне, про що вже зазначалося у
п.4.8., тому, на думку моніторів, територіальне розташування органу надання послуг є досить
зручним. Компонент зараховано;
3) під’їзні шляхи та місця безкоштовного паркування – до Пісківської сільської ради
веде шосейна дорога, окремих місць для паркування не передбачено, хоча транспортний засіб
можна припаркувати біля паркану, яким огороджена будівля сільради, таким чином, що це не
буде створювати перешкоди для руху транспортних засобів на дорозі (Рис.9.9.2.). Компонент
зараховано;

Рис.9.2.1. Фото під’їзду до Пісківської сільської ради

4) вказівні знаки – вказівні знаки до Пісківської сільської ради відсутні. Компонент не
зараховано;
5) вивіска – на будівлі Пісківської сільської ради розміщена зручна, захищена від
псування вивіска (Рис.9.9.2.). Компонент зараховано;

Рис.9.9.2. Фото входу до Пісківської сільської ради, на якому також зображена вивіска

6) безперешкодний доступ до приміщення (пандус, ліфт, кнопка виклику тощо) –
приміщення Пісківської сільської ради не обладнане пандусом, кнопкою виклику чи подібними
засобами. Поріг біля входу в будівлю має висоту близько 12 см, що ускладнює безперешкодний
доступ до приміщення. Компонент не зараховано;
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7) можливість оплатити адміністративний збір в органі або поруч (термінал, банк) –
найближче відділення банку знаходиться у м. Костопіль, розташованому від с. Пісків на відстані
13 км. Однак, здійснити оплату за отримання адміністративної послуги можна у відділенні
пошти, яке знаходиться менш, ніж у 5 хв. пішої ходи від будівлі сільської ради, тому цей
компонент оцінюється моніторами позитивно;
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) – сільська рада працює
з понеділка по п’ятницю з 08.00 до 17.00 (Рис.9.9.3.), і жодного дня не працює до 20.00.
Компонент не зараховано;

Рис.9.9.3. Графік роботи Пісківської сільської ради

9) можливість отримання послуги через Інтернет – підтвердження такої можливості
монітори не отримали. Компонент не зараховано;
10) можливість виїзду адміністратора за місцем проживання у разі отримання послуги
маломобільною особою – у сільській раді повідомили, 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 лише 4 з необхідних 6 компонентів цього індикатору, монітори
не можуть зарахувати бал.
Рекомендації:
розмістити інформацію про адміністративні послуги, які можна отримати у
Пісківській сільській раді, порядок, вартість їх отримання на сайті та інформаційних стендах
ради;
оптимізувати графік роботи ради таким чином, щоб хоча б один день на тиждень
мешканці могли скористатися послугами до 20.00;
запровадити можливість отримання адміністративних послуг через мережу Інтернет
забезпечити отримання адміністративних послуг особам, які не можуть особисто
прибути до сільської ради за їх отриманням, шляхом виїзду адміністратора (секретаря або
іншої відповідальної особи, яка здійснює реєстраційні дії) за місцем проживання особи.
Бал не зараховано
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
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міської ради із проханням роз’яснити порядок отримання субсидії за житлово-комунальні
послуги. При цьому бал зараховується за умови підтвердження не менше семи з десяти
критеріїв якості надання адміністративних послуг:
1) передбачена можливість попередньої реєстрації – така можливість у Пісківській ОТГ
не передбачена. Компонент зараховано;
2) впроваджено електронну чергу – електронна черга не впроваджена. Компонент не
зараховано;
3) на інформаційних стендах (інфобоксах) розміщені зразки документів та інформація в
обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги – на
стендах розміщена лише інформація про різні види соціальних допомог, інформація про
діяльність районного центру зайнятості, в т.ч. й про громадські роботи, однак інформація про
надавані адміністративні послуги відсутня. Компонент не 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 – для отримання
послуги монітор очікував менше 5 хвилин. Компонент зараховано;
6) персонал продемонстрував готовність допомогти отримувачеві послуги в оформленні
документів – даний критерій був виконаний, як зазначено у п.4;
7) персонал дотримувався принципу рівності – під час спілкування із секретарем та
іншими працівниками сільської ради, монітор не відчув жодних проявів дискримінації.
Компонент зараховано;
8) персонал спілкувався ввічливо, з повагою та розумінням – персонал ради був
ввічливим, проявляв повагу та розуміння під час спілкування. Компонент зараховано;
9) в зручному місці розміщена скринька для висловлення зауважень і пропозицій щодо
якості надання адміністративних послуг – у сільській раді Наявний журнал скарг та пропозицій
(Рис.9.10.1.). Компонент зараховано;
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Рис.9.10.1.Зразки документів для надання адміністративних послуг у Пісківській ОТГ та фото Журналу
реєстрації заяв і скарг громадян у Пісківській сільській раді

Оскільки підтверджено лише 6 з 7 необхідних критеріїв – бал не може бути зараховано.
Рекомендації:
забезпечити можливість попередньої реєстрації для отримання адміністративних
послуг;
розмістити на інформаційних стендах, а також 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?
Бал зараховується, якщо монітор підтвердив створення не менше чотирьох умов для
комфортного перебування отримувачів адміністративних послуг у великих містах, та трьох
– в інших населених пунктах: 1) передбачено "дитячий куточок"; 2) температура в приміщенні
є комфортною; 3) облаштовано та надається відкритий доступ відвідувачам до туалетної
кімнати з урахуванням просторою потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями;
4) зона очікування простора та наявна достатня кількість стільців для тих, хто очікує
отримання послуги.
Під час проведення експерименту з усіх перерахованих компонентів, монітором було
підтверджено лише комфортність температурного режиму у приміщенні сільської ради.
Рекомендація:
створити умови для комфортного перебування користувачів адміністративних
послуг,зокрема – облаштувати дитячий куточок, пристосувати туалетну кімнату для осіб,
які мають обмежені фізичні можливості, створити комфортну зону очкування.
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
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моніторингом вносилися зміни до рішень ОМС про штатний розпис власних виконавчих
органів, комунальних підприємств, на підставі обґрунтувань у пояснювальних записках, тезах,
доповідях, протоколах тощо).
При спілкуванні з Секретарем Сільської ради, монітор дізнався, що з моменту створення
Пісківської ОТГ, коригування штатної кількості працівників не відбувалося, оскільки в цьому
не було потреби у зв’язку зі стабільністю кількості населення у громаді. За повідомленням
секретаря сільської ради, на момент фіналізації цього звіту виконавчий комітет ради складав 9
осіб, з яких, окрім Голови, є 3 бухгалтера, секретар та староста, 1 землевпорядник, 1 завідуючий
військовим обліком та 1 соціальний інспектор. Моніторинг показав, що, наприклад, обов’язки,
які виконує соціальний інспектор, є надмірними і не дозволяються якісно та ефективно органу
місцевого самоврядування виконувати функції із соціального піклування; також сільський
Голова повідомив про те, що рада активно шукає юриста.
Таким чином, очевидно, що штатна структура Пісківської сільської ради потребує
оптимізації, а отже бал не може бути зарахований.
Рекомендації:
переглянути штатну структуру Пісківської сільської ради у розрізі потреб громади та
функціональної завантаженості дійсних працівників органу;
вживати заходів до залучення альтернативних та зовнішніх джерел підтримки за
основними напрямками діяльності сільської ради (підтримка із організаційного розвитку
місцевих громад у співпраці із активними мешканцями, школами – наприклад, на
інформаційному ресурсі “ГУРТ” регулярно оновлюється інформація щодо таких
можливостей, навчання співробітників, оптимізація діловодства тощо).
Бал не зараховано

Участь у вирішенні місцевих справ
Зараховано
балів; 2;
17%

Не
зараховано
балів; 10;
83%
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ОСНОВНІ ВИСНОВКИ МОНІТОРИНГУ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ У ПІСКІВСЬКІЙ ОТГ
В цілому монітори відзначили відкритість та готовність Пісківської місцевої влади до
співпраці у проведенні моніторингу. Голова ОТГ та інші працівники ради були привітними,
досить охоче йшли на зустріч, намагалися надати інформацію, яку просили учасники
моніторингової групи, хоча це не завжди вдавалося через значну завантаженість, проведення
ремонтних робіт у приміщенні сільської ради.
Очевидно, що місцева влада активно шукає шляхи та засоби для розвитку, дбає про те,
щоб бути здатною забезпечувати себе після зменшення дотаційного фінансування з державного
бюджету. Такі зусилля однозначно оцінюються позитивно. Разом з тим, в громаді існує низка
проблемних питань, які потребують вирішення, зокрема: пошук лікарського персоналу для
медичних установ громади; рівномірне забезпечення добробуту мешканців усіх населених
пунктів; пошук альтернативних джерел фінансування та залучення інвесторів; відкриття
дитячих садків та ін.
15 серпня 2018 року у приміщенні Пісківського сільського клубу, за участю працівників
Пісківської сільської ради, активних мешканців громади та експертів Української Гельсінської
спілки з прав людини, відбулась презентація попередніх результатів та напрацювань
моніторингу “Місцевий індекс прав людини”. Під час презентації були озвучені сильні та
слабкі сторони органу місцевого самоврядування.
Ключові позитивні враження від моніторингу у Пісківській об’єднаній територіальній
громаді
1. Активна діяльність по залученню інвесторів, підприємств, які здійснюватимуть
діяльність на території Пісківської ОТГ (наприклад Рівненське ТОВ “Екоторф”), тим самим
забезпечуючи робочі місця, податкові надходження до місцевого бюджету;
2. Творчий підхід до комплексного вирішення місцевих потреб із застосуванням
механізму громадських робіт для організації благоустрою території та догляду за особами, які
цього потребують.
Так, з березня 2018 року у громаді залучено двоє працівників, які виконують функції
догляду за особами, які його потребують. При цьому 4 місяці організація таких робіт
відбувалася на умовах співфінансування 50/50, а з серпня ОТГ фінансуватиме вже 70 відсотків
оплати праці осіб, залучених до громадських робіт. В грудні 2017 року за рахунок організації
громадських робіт мешканці с. Пісків провели благоустрій біля новозбудованої школи, що, в
тому числі, дало можливість розпочати в ній навчання вже з середини попереднього
навчального року;
3. Громада, в силу своїх можливостей, дбає про забезпечення прав дітей та осіб, які
належать до вразливих категорій.
Вперше у цьому році було прийнято програму оздоровлення дітей пільгових категорій (з
інвалідністю, сиріт, тих, які опинилися у складних життєвих обставинах). На момент
моніторингу таке оздоровлення за кошти сільського та частково обласного бюджету вже
пройшли 5 дітей. Окрім того, з сільського бюджету оплачується безкоштовне харчування для
дітей І-IV класів, які також належать до вразливих груп. Моніторинг показав, що сільська рада
досить регулярно виділяє кошти на матеріальну підтримку хворим, а також на поховання.
Також ОМС оперативно зреагувало на випадок дитячої бездоглядності, інтеграції сім‘ї
внутрішньо переміщених осіб з дитиною.
4. Особливо монітори відзначили місцеву практику активної участі представників
ветеранської спільноти учасників АТО у місцевих справах.
Четверо активних ветеранів пройшли спеціальне навчання та отримали посвідчення
громадських інспекторів рибохорони. Тепер вони мають повноваження складати адмін.
протоколи за порушення законодавства у сфері вилову риби, попереджаючи браконьєрство.
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Основні практики місцевого врядування, що потребують покращення
1. У територіальних громадах основна відповідальність за забезпечення прав людини
лежить на органі місцевого самоврядування.
Пісківській місцевій владі слід в цілому переглянути підхід до формування місцевої
політики таким чином, щоб кожен напрям роботи, так чи інакше, спрямовувався на дотримання
базових людських прав. Основні прогалини у такому підході можна простежити у напрямах, що
набрали найменше оцінок.
2. В контексті стратегічного розвитку необхідно впроваджувати місцеві цільові
комплексні програми щодо кожної окремої сфери: безпеки у громаді, освіти та культури,
охорони здоров’я, забезпечення екологічних прав мешканців, соціального захисту, праці та
умов її реалізації, гідного рівня життя та доступу до інформації. Особливу увагу слід приділити
питанням доброго врядування як напряму, що справляє об‘єднувальний вплив на інші.
3. У сфері охорони здоров’я місцева влада приділяє недостатньо уваги питанням
інформування населення та забезпечення реалізації низки медичних прав: профілактики
захворювань, надання паліативної допомоги смертельно хворим.
4. Поза увагою лишається сфера охорони довкілля.
Попри те, що на території громади поки не функціонують підприємства, діяльність яких
несе загрозу безпеці навколишнього середовища, необхідно впроваджувати системні практики
щодо:
 впровадження системи безпечного поводження з відходами, їх сортування та
екологічно-раціональної переробки;
 забезпечення права на чисту питну воду;
 гуманного поводження з тваринами та регулювання їх чисельності;
 охорони зелених насаджень та водних ресурсів;
 попередження забруднення атмосферного повітря.
5. Недоліки у комунікації та інформуванні.
 Сайт ОТГ функціонально відповідає сучасним стандартам, але містить недоліки у
наповненні важливою інформацією. Зокрема, не вказані контактні дані та графіки прийому
депутатів, не публікуються належно проекти рішень, актуальні новини з життя громади.
 На звернення електронною поштою в рамках експерименту відповіді надано не було.
 Через застарілі телефонні лінії фактично неможливо дотелефонуватися до сільської
ради.
6. Відсутній облік та системна робота з підтримки осіб, які належать до соціально
вразливих категорій.
7. Вжиття заходів щодо цільового залучення кваліфікованих кадрів для розвитку
гуманітарної сфери:
Безперечно, моніторинг виявив зусилля влади щодо пошуку, наприклад, лікарів, через
відсутність системного підходу та активної участі місцевої влади у регулюванні кадрового
потенціалу громади, такі заходи мають спорадичний, а отже – мінімально ефективний
результат.
8. Відсутність стратегії та програми розвитку освіти та культури в ОТГ.
 Адміністрацією декларуються плани щодо розвитку мережі дошкільних навчальних
закладів, закупівлі нових шкільних автобусів, що варто об'єднати в повноцінну програму.
 Позашкільна освіта та культура фактично не підтримуються.
 Один ДНЗ з короткотривалим перебуванням та один шкільний автобус не здатні
повноцінно задовольнити потреби мешканців громади, куди входить 8 населених пунктів.
Питання можна вирішити розробкою якісної програми, залученням коштів інвесторів,
грантовими проектами.
9. Відсутність стратегії та програми в напрямку розвитку безпеки ОТГ.
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 Позитивним кроком є встановлення сучасного освітлення в населених пунктах ОТГ.
Проте інші заходи впровадження безпеки відсутні.
 Немає місцевого плану евакуації, повноцінних навчань з питань безпеки для
громади.
 Дільничний офіцер поліції Пісківської ОТГ знаходиться у Костополі та має у
підпорядкуванні ще й інші населені пункти, відповідно у селі питання безпеки неконтрольовані.
 Виходом із ситуації може бути впровадження практики "шерифів" - добровольців з
громади, які допомагатимуть у дотриманні громадського порядку.
 Розробка програми з впровадженням заходів безпеки.
10. Громадськість не достатньо активно залучається до формування місцевої політики.
 Пасивність місцевого населення у вирішенні нагальних питань може бути не лише
причиною низької активності, але й наслідком відсутності стимулювання такої участі з боку
місцевої влади.
 Слід постійно досліджувати та використовувати різноманітні можливості
підсилення потенціалу громади шляхом навчання, обміну досвідом, впровадження програм
соціального підприємництва та розвитку.
 Доцільно переглянути штатну структуру органу місцевого самоврядування,
збалансувавши її склад відповідно до потреб громади.
 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.
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