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Публікація демонструє результати моніторингу дотримання прав людини на місцевому рівні у 

Дунаєвецькій міській ОТГ Хмельницької області за інноваційним інструментом Місцевий індекс прав 

людини. 

Місцевий індекс прав людини – це мініпроект Української Гельсінської спілки з прав людини, 

заснований для підтримки і ефективного розвитку реформи децентралізації в Україні. Критерієм 

ефективності визнано такий розвиток, що базується на засадах пріоритету прав людини в усіх сферах 

її взаємин з державою.  

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

моніторингів населених пунктів провадиться представниками місцевих громадських об’єднань за 

координації та навчальної підтримки УГСПЛ. Моніторинг передбачає виставлення бальної та 

відсоткової оцінки зусиллям місцевої влади з забезпечення прав людини у кожному напрямові 

оцінювання. За результатами кожного моніторингу місцева влада має перелік рекомендацій до 

покращення власної діяльності; ОМС з цього та інших регіонів бачать невідворотність власного 

оцінювання і одночасно – інструментарій самооцінки, перелік способів вирішення складних проблем, 

з якими стикаються щодня; місцеві громадські інституції та представники осіб, чиї права порушені 

мають контрольний перелік вимог до місцевої влади та можуть обрати спосіб захисту прав мешканців 

місцевої громади. 

Розробка методології Місцевого індексу прав людини була реалізована за участю експертів 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, спільнот експертів науковців та практиків 

місцевого самоврядування й різних галузей прав людини. Було опрацьовано сучасні міжнародні моделі 

прав людини і їх оцінювання, узагальнено кращі іноземні та вітчизняні практики моніторингу прав 

людини на місцевому рівні, враховано специфіку розвитку повноважень місцевого самоврядування в 

процесі реформи. 

 

Моніторинг проведено громадською спілкою «Мережа правового розвитку» 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 ДУНАЄВЕЦЬКУ МІСЬКУ ОБ’ЄДНАНУ ТЕРИТОРІАЛЬНУ 

ГРОМАДУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Адмін. центр: м. Дунаївці 

Населення громади: 37 689 чол. 

Адреса: 32400, Україна, Хмельницька область, м. Дунаївці, вул. Шевченка, 50 

Час роботи: пн-чт.: 8:00 – 17:15, пт.: 8:00 – 16:00, сб. нд. – вихідний 

Сайт: http://dunrada.gov.ua 

E-Mail адреса: dunorg@i.ua. 

Контактні телефони:  

Голова ради: +38(038)58-31-295, секретар ради: +38(038)58-31-694 , керуюча справами виконкому: 

+38(038)58-31-899, факс: +38(038)58-31-694. 

Голова: Заяць Веліна Владиславівна 

У підпорядкуванні: Дунаївці, Гірчична, Великий Жванчик, Велика Кужелева,Велика Побійна, Вихрівка, 

Воробіївка, Ганнівка, Голозубинці, Гута-Яцьковецька, Демянківці, Держанівка, Залісці, Зеленче, 

Іванківці, Лисець, Мала Кужелівка, Мала Побіянка, Миньківці, Нестерівці, Рахнівка, Рачинці, Сивороги, 

Січинці, Сокілець, Чаньків, Заставля. Мушкутинці. 

 

Загальна інформація про Дунаєвецьку міську ОТГ у Хмельницькій області 

Площа Дунаєвецької міської ОТГ,   га                                                                              66118                                                                                                   

Загальна протяжність всіх вулиць, проїздів, набережних, км                                            539,42  

Населення, тис. чоловік                                                                                                  37689 

Кількість фізичних осіб підприємців                                                                                 2100 

Загальноосвітні школи                                                                                                     25 

Дошкільні заклади                                                                                                           29 

Позашкільні заклади                                                                                                        1 

Заклади культури                                                                                                            55 

Фельдшерсько-акушерські пункти                                                                                    32 

Амбулаторії                                                                                                                      4 

Лікарні                                                                                                                             1                   

Станції швидкої допомоги                                                                                                 2 
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ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТУ МОНІТОРИНГУ ЗА НАПРЯМАМИ 

 

РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: БАЗОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ 

НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: БЕЗПЕКА ГРОМАДИ 

 

1. Чи  дієва місцева програма  

підвищення рівня громадської безпеки та громадського порядку? 

Рішенням четвертої сесії Дунаєвецької міської ради VІІ скликання від 28.01.16 №19-4/2016 

затверджена цільова програма  «Профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території 

Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки 

(http://dunrada.gov.ua/article-one/602).  

Метою цієї Програми є забезпечення активної наступальної протидії злочинності та 

досягнення уповільнення темпів її зростання на основі чітко визначених пріоритетів, поступового 

нарощування зусиль з боку міліції при активній підтримці зі сторони органів місцевого самоврядування 

та громадськості. 

Програма передбачає план реалізації, виконавцями програми є Дунаєвецький ВП, 

Дунаєвецька міська об’єднана територіальна  громада. 

Основними цілями програми є змога поліпшити стан криміногенної ситуації, посилити основні 

напрямки боротьби зі злочинністю, забезпечити належний правопорядок та контрольованість 

криміногенних процесів.  

Передбачено, хоча й не великий, бюджет на реалізацію завдань програми. 

Також наявний звіт про виконання програми (http://dunrada.gov.ua/article-one/645), в якому 

спостерігаємо, що одним із важливих напрямків є робота з населенням та громадськими 

формуваннями. 

На даний час  на території Дунаєвецького району сформовано 1 громадське формування 

(Рішенням виконкому від 19.04.2018 № 52) (громадське формування з охорони громадського порядку 

на території Дунаєвецької міської ради) в якому налічується 98 членів, основним завданням яких є 

надання допомоги дільничним офіцерам поліції в забезпеченні публічного порядку та безпеки, 

розкритті злочинів та виявленні правопорушень, які суттєво впливають на стан правопорядку 

http://dunrada.gov.ua/news-one/1603. 

Членами громадських формувань проводяться рейди по відпрацюванню території району, 

патрулювань населених пунктів, в ході яких за їх участю складено адмінпротоколи розкрито декілька 

злочинів. 

Крім того, члени громадських формувань активно приймали участь у забезпеченні публічного 

порядку під час проведення культурно - масових заходів, які відбувалися на території району. 

Додатково членами громадських формувань надається допомога дільничним офіцерам поліції 

Дунаєвецького ВП по проведенню профілактичної роботи з особами, які зловживають спиртними 

напоями та допускають насильство в сім’ях. Налагоджена тісна співпраця в організації профілактично 

- роз’яснювальної роботи серед населення району. 

У 2018 р. виділено 365 тис. гривень на фінансування міських програм, в тому числі Програми 

профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Дунаєвецької міської ради (в 

тому числі на придбання 9 камер для здійснення відеоспостереження) http://dunrada.gov.ua/article-

one/645, що можна спостерігати в пояснювальній записці до рішення міської ради від 01 березня 2018 

року 

Отже, програма хоча й прийнята на 2016-2020 роки, проте очікуваний результат дещо 

поверховий, системи оцінки немає. Одним з плюсів програми є створене громадське формування, 

придбання камер відеоспостереження.                                            

  Прийнята також цільова програма забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та 

об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони на території 

Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади у 2016-2020 роках 

(http://dunrada.gov.ua/article-one/601). 

Програмою передбачено мету, основні завдання та заходи, очікувані результати, наявні 

виконавці програми та бюджет. Виконання програми можемо спостерігати в звіті про виконання 

програми затверджений тридцять четвертою (позачерговою) сесією від 01 березня 2018 р. №3-

34/2018р http://dunrada.gov.ua/article-one/645 

http://dunrada.gov.ua/article-one/602
http://dunrada.gov.ua/article-one/601
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На реалізацію програми підрозділам державної пожежної охорони з міського бюджету виділено 

70 000 грн., що були використані на придбання паливо мастильних матеріалів в сумі 70 000 грн.  

В звіті прогарами також спостерігаємо наголос на невиконані заходи, передбачені Програмою: 

- термін експлуатації пожежної та рятувальної  техніки в основному перевищує 15 - 20 років. Майже 

80% пожежних та аварійно – рятувальних автомобілів відпрацювали встановлені терміни експлуатації 

та вичерпали свій моторесурс; - відсутня інженерна техніка, що може використовуватись для 

проведення аварійно-рятувальних робіт; - зовнішнє протипожежне водопостачання населених пунктів 

знаходиться в незадовільному стані - потребують ремонту 18 вуличних пожежних гідрантів, несправні 

3 пожежних водоймища, 20 водонапірних веж потребують обладнання пристроями для забору води 

пожежними автомобілями, відсутні пірси для забору води пожежними автомобілям. 

Одним з досягнення в цьому напрямку є те, що  Дунаєвеччина взяла участь в пілотному проекті 

із формування добровільних пожежних дружин та створення розвинутої мережі місцевої пожежної 

охорони. Проект було реалізовано за кошти Ради Європи, в рамках реалізації програми 

«Децентралізація і територіальна консолідація в Україні», завдяки тісній співпраці органів місцевого 

самоврядування, Головного управління ДСНС України в Хмельницькій області. 

http://dunrada.gov.ua/news-one/680 

Як результат – 38 населених пунктів Дунаєвеччини матимуть додатковий рівень захисту від 

надзвичайних ситуацій, що в свою чергу забезпечить одну із головних умов успішного функціонування 

децентралізованих громад – безпеку населення. 

На придбання необхідного оснащення для добровільних пожежних дружин було залучено 

близько 2,6 млн.гривень грантових коштів. Їх витратили на придбання 38 автомобільних причепів 

обладнаних бочками місткістю 500 літрів, 38 мотопомп, 114 пожежних рукавів та 120 вогнегасників, 

а також захисний одяг і каски для добровольців, кисневі маски й балони та інше майно. 

Звісно місцеві пожежники-волонтери не забиратимуть «хліб» професійних пожежників, а 

тільки допомагатимуть їм, але завдяки такій підмозі боротьба із «червоним півнем» підсилиться в рази.  

Отже, аналізуючи програму бачимо конкретні очікувані результати, серед типових  заходів що 

пропонуються є створення та утримання підрозділів місцевої пожежної охорони у сільській місцевості, 

передбачене фінансування програми.  

Ще однією програмою напрямку підвищення рівня громадської безпеки та громадського 

порядку є програма цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру на території Дунаєвецької міської ради на 2017-2021 рр. 

(http://dunrada.gov.ua/article-one/603). 

Програма поверхнева, системи оцінки немає, зазначені виконавці, передбачені конкретно 

визначені заходи та виділено фінансування з місцевого бюджету. 

 Програма ремонту та утримання автомобільних доріг (http://dunrada.gov.ua/article-one/589). 

В зазначеній програмах зазначено виконавців, визначено очікувані результати виконання, системи 

оцінки немає, заходи передбачені програмою також узагальнені, фінансування передбачено, звіту про 

виконання програми можна спостерігати в звіті про http://dunrada.gov.ua/article-one/629.  

Ще одним підтвердженням виконання програми є інформація розміщення на сайті Дунаєвецької 

міської ради http://dunrada.gov.ua/news-one/1611. 

Проаналізувавши програми можна зробити висновок, що вони є дуже узагальненими, в деяких 

програмах немає чітких очікуваних результатів виконання, система оцінки у більшості  програм також 

відсутня. 

Проте, програми в сфері  підвищення рівня громадської безпеки та громадського порядку 

наявні і спостерігаємо їх декілька. В програмах є багато недоліків, але є і результати їх виконання, 

тобто громада дбає про безпеку мешканців, хотілося б щоб на майбутнє були враховані зауваження 

наведені вище. 

 

Бал зараховано 

 

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

безпеки та громадського порядку? 

Результати моніторингу показали, що під час розробки місцевої програми з питань 

громадської безпеки та громадського порядку, думка місцевого населення не вивчалась та відповідно 

http://dunrada.gov.ua/article-one/603
http://dunrada.gov.ua/article-one/589
http://dunrada.gov.ua/article-one/629
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не враховувалась. Зі слів працівників ОТГ проводилось анкетне опитування та фокус групи у 2016 

році в рамках реалізації Швейцарсько-українського проекту підтримки децентралізації в Україні 

(DESPRO), однак докази відсутні. Непрямим доказом неврахування громадських ініціатив у програмі є 

запропоновані в ній заходи, викладені типовою поліцейською канцелярської мовою. 

Враховуючи відсутність доказів врахування думки мешканців громади при прийнятті 

програми з формування безпеки в громаді бал не зараховується.      

                                                              

Бал не зараховано 

 

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

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

ОТГ працює над створенням будівлі пункту швидкого реагування, офіційного розпорядження 

поки що немає, є листи звернення про виділення будівлі. 

 

 
На фото лист щодо виділення будівлі для облаштування пункту швидкого реагування 

У 2018 р. виділено 365 тис. гривень на фінансування міських програм, в тому числі Програми 

профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Дунаєвецької міської ради (в 

тому числі на придбання 9 камер для здійснення відеоспостереження) http://dunrada.gov.ua/article-

one/645, що можна спостерігати в пояснювальній записці до рішення міської ради від 01 березня 2018 

року. 

Прийнята Програма освітлення вулиць 2016-2017 та вулиць державного значення (програма 

зовнішнього освітлення) (http://dunrada.gov.ua/article-one/594) та цільова програма «Профілактика 

правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної 

громади на 2016-2020 роки, передбачено вжиття  заходів по удосконаленню системи контролю за 

нарядами поліції за допомогою GPS- трекерів з метою покращення оперативності при виконанні 

комплексних планів із затриманням по «гарячих слідах» злочинців, що вчинили тяжкі та особливо 

тяжкі злочини, виконання завдань по підтриманню публічної безпеки і порядку (в програмі, заходах) 

(http://dunrada.gov.ua/article-one/602). 

 

Бал зараховано 

 

 

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

кампанії, спрямовані на вироблення навичок поведінки населення у надзвичайних 

ситуаціях? 

Через місцеві засоби масової інформації, роз’яснюються населенню їх права та свободи, 

надається роз’яснення щодо існуючих загроз їх порушення з наданням відповідних корисних порад, 

http://dunrada.gov.ua/article-one/594
http://dunrada.gov.ua/article-one/602
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спрямованих на попередження та профілактику злочинів та інших негативних явищ. Крім того, для 

розміщення у газеті систематично надаються матеріали профілактичного, іміджевого та аналітичного 

спрямування, виступи керівництва відділу, теми яких відображають найактуальніші питання.  

  Так, протягом 2017 року в місцевих засобах масової інформації висвітлено 108 матеріалів, 

з яких 10 виступів керівництва (газета «Дунаєвецький вісник» - 73, телебачення «FNB» - 35) (ЗВІТ 

«Профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Дунаєвецької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки) http://dunrada.gov.ua/article-one/645. 

Інформаційно-просвітницькі кампанії, спрямовані на вироблення навичок поведінки населення у 

надзвичайних ситуаціях можна спостерігати на сторінці фейсбук “Дунаєвецькі вісті“. 

 
На фото звіт про проведення Дня цивільного захисту у закладах освіти та тижня безпеки дитини у 

дошкільних закладах Дунаєвецької міської ОТГ 

 

Проводилися профілактичні бесіди з метою профілактики правопорушень та злочинності 

серед дітей на тему “Правове виховання. Пустощі і кримінальна відповідальність” фахівцями 

Комунальної  установи Дунаєвецької міської ради “Територіальний центр соціального обслуговування” 

спільно із інспектором ювенальної превенції для учнів 6 класу Дунаєвецької ЗОШ №4. Проводилася 

гра “Дозволено - не дозволено?” з учнями, в ході якої діти засвоїли знання про відповідальність за 

вчинення правопорушень та що слід робити, щоб не потрапити в конфлікт із законом. 

В приміщенні міської бібліотеки проводилась низка заходів на підтримку безпечного 

користування всесвітньою мережею інтернет. Бібліотекар відділу проводила пізнавальний урок, на 

якому у цікавій формі були розглянуті правила користування та поведінки у соціальних мережах та у 

Інтернеті загалом. Школярі також переглянули відео «Безпечний Інтернет для учнів». 

(http://dunrada.gov.ua/uploadfile/archive_news/2018/02/07/2018-02-07_3856/images/images-

52029.jpg), підтвердженням чого є публікація в мережі фейсбук на сторінці Дунаєвецької міської 

бібліотеки 9 лютого 2018 року та 6 лютого 2018 року було проведено низку цікавих заходів на 

підтримку безпечного користування всесвітньою мережею 

https://www.facebook.com/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B5%D1%86

%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-

%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-

128365481106040/;http://dunrada.gov.ua/uploadfile/archive_news/2018/02/07/2018-02-

07_3856/images/images-97577.jpg . 

В рамках реалізації цільової програми забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та 

об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони на території 

http://dunrada.gov.ua/article-one/645
http://dunrada.gov.ua/uploadfile/archive_news/2018/02/07/2018-02-07_3856/images/images-52029.jpg
http://dunrada.gov.ua/uploadfile/archive_news/2018/02/07/2018-02-07_3856/images/images-52029.jpg
http://dunrada.gov.ua/uploadfile/archive_news/2018/02/07/2018-02-07_3856/images/images-97577.jpg
http://dunrada.gov.ua/uploadfile/archive_news/2018/02/07/2018-02-07_3856/images/images-97577.jpg
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Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади у 2016-2020 роках проводяться навчання 

посадових осіб з питань пожежної безпеки, розробку та проведення сезонних пожежно-

профілактичних заходів під час підготовки до пожежонебезпечних періодів року, проведяться щороку 

Всеукраїнські фестивалі дружин юних пожежників; проводяться у дошкільних, середніх та середньо-

спеціальних навчальних закладах тижні знань «Правил пожежної безпеки»; залучаються до 

здійснення роз'яснювальної роботи щодо профілактики пожеж і запобігання випадків травмування і 

загибелі людей відомчі, релігійні установи, недержавні благодійні організації.  

 
На фото Всеукраїнський фестиваль дружин юних пожежників 

17 квітня 2018 року в рамках тижня безпеки життєдіяльності до вихованців ЦРД «Пролісок» 

завітала служба порятунку 12 Державної пожежно-рятувальної частини м.Дунаєвець. Пожежник – 

рятувальник Брезіцький О.Л та водій Ярковський В.Л. познайомили дітей з облаштуванням пожежної 

машини. Діти приміряли справжню каску, уявно тушили пожежу справжнім пожежним рукавом, 

розповідали рятувальникам, що вони знають про пожежну безпеку http://dunrada.gov.ua/news-

one/1174. 

 

Бал зараховано 

 

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

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

Утворено Громадське формування з охорони громадського порядку на території Дунаєвецької 

міської ради. Рішенням виконкому від 19.04.2018 № 52 членів Громадського формування з охорони 

громадського порядку уповноважили складати протоколи про адміністративні правопорушення, 

передбачені статтею 152 КУпАП. 

 
На фото рішення виконкому, яким уповноважено членів Громадського формування з охорони 

громадського порядку складати адмінпротоколи 

http://dunrada.gov.ua/news-one/1174
http://dunrada.gov.ua/news-one/1174
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Представники громадськості залучалися до поліцейських патрулювань вулиць у вечірній час 

спільно із членами виконкому, що зокрема підтверджує Розпорядження міського голови №190/2018. 

 
Розпорядження про затвердження графіку профілактичних рейдів за участю членів виконкому та 

громадськості 

Проводилися навчання поліцією з питань безпеки дітей. Проводився День відкритих дверей 

у місцевому відділі поліції. 

 
На фото День відкритих дверей у місцевому відділі поліції 

На жаль моніторам не надано було інформація щодо навчання поліцією з питань безпеки, не 

виявлено було он-лайн платформи контактування чи отримання порад від поліції, також відсутня 

співпраця щодо участі у діяльності місцевих офісів пробації, центрів соціальної реабілітації. Бал не 

зараховується, оскільки необхідно надати докази не менш як шести форм системної спільної діяльності 

поліції з органом місцевого самоврядування. 

 

Бал не зараховано 

 

6. Чи актуальні плани евакуації, тимчасового переселення мешканців у разі надзвичайних 

ситуацій? 

Під час проведення моніторингу був продемонстрований актуальний План по організації 

евакуаційних заходів на території Дунаєвецької міської ОТГ, затверджений міським головою у 2018 

році, що дає можливість для зарахування балу.  
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На фото План евакуації приміщення     На фото План евакуації приміщення        На фото План 

евакуаційних заходів 

 Дунаєвецької міської ради (1 поверх)     Дунаєвецької міської ради (2 поверх) 

 

Бал зараховано 

 
 

Результати моніторингу напряму “Безпека громади” показали, що ОМС під час розробки 

місцевої програми з питань громадської безпеки та громадського порядку, не враховував 

думку місцевого населення. 

На жаль, моніторам не надано було інформацію щодо он-лайн платформи контактування 

чи отримання порад від поліції, також відсутня співпраця щодо участі у діяльності місцевих 

офісів пробації, центрів соціальної реабілітації, що говорить про те. Хотілося б спостерігати 

активніше залучення громадськості та поліції до співпраці з органами ОМС. 

Щодо програм цього напрямку: програми написані дуже узагальнено, практично відсутня 

система контролю, немає чіткого очікуваного результату та звітів про виконання програм. 

  

67%

33%

Результати "Безпека громади"

Зараховано 4 бали

Не зараховано 2 бали
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: БАЗОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ 

НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 

 

1. Чи дієва місцева програма охорони довкілля? 

В ОТГ затверджена Програма охорони навколишнього природного середовища Дунаєвецької 

міської ради на 2016 - 2020 роки (http://dunrada.gov.ua/article-one/585). Програма охорони 

навколишнього природного середовища включає цілий ряд заходів: охорону і раціональне 

використання водних ресурсів; відновлення, підтримання сприятливого санітарно-екологічного стану 

річок  Тернавка, Студениця, Ушиця, Бродок, Синявка та водоймищ на території громади; санітарну 

очистку прибережних смуг річок та водоймищ на території громади; облаштування зон санітарної 

охорони водозаборів; ліквідацію наслідків буреломів; озеленення вулиць на території громади, 

розширення паркових зон; ліквідацію аварійних, фаутних дерев та сухостою, кронування дерев, 

боротьба з бур’янами та амброзією; закупівлю та висадку саджанців дерев і квітів, розбивка клумб, 

квітників; утримання зелених насаджень (агротехнічні заходи);утримання газонів та узбіччя 

центральних доріг громади, парків та скверів на території ради; розвиток земельних відносин та 

охорона земель; придбання садово-паркового інвентарю, устаткування та механізмів; проведення 

заходів щодо недопущення підтоплення земель; покращення стану земель шляхом ліквідації стихійних 

звалищ ТПВ; санітарну очистку громади ;розроблення Схеми санітарної очистки громади. 

Основними завданнями програми є: 1. Запобігання забруднення підземних та поверхневих 

вод; 2. Покращення санітарно-екологічного стану водних об’єктів; 3. Покращення санітарно-

екологічного стану природних джерел; 4. Покращення якості питної води; 5. Зменшення викидів 

забруднюючих речовин та покращення стану атмосферного повітря; 6. Охорона і раціональне 

використання земель; 7. Озеленення, благоустрій міста, сіл, збереження природно-заповідного 

фонду; 8. Розвиток сфери поводження з твердими побутовими відходами; 9. Екологічна освіта і 

виховання. 

У програмі прописані строки її виконання, відповідальні виконавці (виконком  міської ради та 

КП ЖЕО), проте відсутній спосіб контролю досягнення мети і очікувані результати дещо загальні. 

 Програма також не містить чіткого кошторису. Кошториси витрат на реалізацію Програми 

складаються по мірі потреб та затверджуються на сесіях міської ради. Кошти виділяються з 

екологічного податку (додаток 7 до рішення 36 (позачергової) сесії міської ради від 30.05.2018р. № 

3-36 /2018 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік" http://dunrada.gov.ua/article-one/736.  

Однак, ознайомившись зі звітом про виконання «Плану соціально-економічного розвитку 

Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки» за 2017 рік 

http://dunrada.gov.ua/article-one/629  спостерігаємо такі пункти, як придбання цембринь криниць: 

150 шт для населених пунктів громади на які виділили 76 тис.грн; обкошування та озеленення 

населених пунктів громади -  виділено 144,9 тис. грн. (50 нас.пункт); обрізання дерев кущів та живих 

огорож - 279,509 тис. грн.  (30 нас.пункт); обваловка та облаштування стихійних сміттєзвалищ що 

розташовані на території громади з подальшою ліквідацією та захороненням - 82,292 тис.грн., тобто 

спостерігається системний підхід до вирішення питань екології. 

Рішенням дев’ятнадцятої сесії міської ради VІІ скликання від 28.02.2017 р. №9-19/2017р 

затверджено План соціально-економічного розвитку Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної 

громади на 2017-2020 роки. Планом передбачено проведення: капітального ремонту вуличної мережі 

водопостачання, реконструкцію ділянки водопроводу для водопостачання, будівництво резервуарів 

чистої води  системи водопостачання м. Дунаївці та ін. План містить Графік проведення  планово-

попереджувальних робіт на об’єктах водопостачання і водовідведення КП «Міськводоканал» 

Дунаєвецької міської ради. 

В плані стратегічного розвитку на 2017-2020 рр. передбачено проведення капітального 

ремонту русла р. Тернавка і ліквідація підтоплень садиб по вул. Набережній, загальною вартістю робіт  

близько 14000000 грн. 

Досягненням в сфері охорони довкілля є запуску сміттєсортувальної лінії у Дунаївцях почали 

ставити окремі контейнери для пластику, щоб таким чином привчити містян сортувати непотріб, 

розповіли працівники ОТГ. 

Передбачається, що сміттєсортувальна лінія, ініціатором встановлення якої виступила 

Дунаєвецька міська ОТГ, запрацює на повну потужність вже у цьому році. 

В усіх школах Дунаєвецької міської ОТГ актуальним є питання поводження з твердими 

побутовими відходами, тому впроваджується навчання дітей щодо роздільного збору сміття. 

http://dunrada.gov.ua/article-one/585
http://dunrada.gov.ua/article-one/736
http://dunrada.gov.ua/article-one/629
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Спеціальні пластикові контейнери для сортування сміття встановлені  в кожному навчальному закладі. 

Учнями школи проводиться агітаційна робота щодо роздільного збору твердих відходів. 

Програма в цілому досить загальна та за сукупністю показників, а саме відсутність 

зрозумілого кошторису, способів контролю не відповідає зарахуванню балу, але монітори переконані 

що громада дбає про навколишнє середовище, оскільки постійно виконуються заходи спрямовані на 

охорону довкілля і одним з досягнень є запуск сміттєсортувальної лінії. Що стосується населення, 

спостерігаємо розчищення і облаштування криниць, проводиться озеленення населених пунктів, 

розчищення сміттєзвалищ, тому моніторами вирішили бал зарахувати.  

 

Бал зараховано 

 

2. Чи враховані потреби громади під час розробки місцевої програми охорони довкілля? 

За інформацією посадових осіб ОТГ, перед прийняттям програми охорони довкілля 

проводилися громадські слухання, фокус-групи з цільовими аудиторіями при розробленні плану 

розвитку громади, однак на офіційному веб-сайті підтвердження не знайдено, додатково протоколи 

громадських слухань, фокус-груп не надано. Окрім цього, посадові особи ОТГ наголосили, що у 

засіданнях виконкому беруть участь 51 старости від громад. Враховуючи відсутність доказів 

вираження громадської думки при розробці програми охорони навколишнього природного середовища 

Дунаєвецької міської ради на 2016 - 2020 роки, моніторами прийнято рішення не зараховувати бал. 

Довідка. Бал за цим індикатором зараховується при наданні доказів врахування не менш як 

трьох – у великих містах, двох у інших населених пунктах способів вираження громадської думки 

щодо програми з такого переліку: громадські слухання; експертні обговорення; анкетне опитування; 

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

мережах); інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора). 

 

Бал не зараховано 

 

3. Чи здійснюється місцевий контроль за дотриманням природоохоронного 

законодавства? 

При особистому спілкуванні зі спеціалістами ОТГ встановлено, що старости уповноважені 

складати протоколи про адміністративні  правопорушення.  Рішенням  Дунаєвецької міської ради № 

51 від 19 квітня 2018 року затверджено Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення, зафіксовані посадовими особами, уповноваженими на те виконавчим комітетом 

Дунаєвецької міської ради (http://dunrada.gov.ua/articles/54). Однак, на сьогодні протоколи про 

адмінправопорушення не складалися, відповідно  матеріали на розгляд справ про 

адмінправопорушення не направлялися. 

Протягом останніх двох років проводилися спільні рейди депутатів міської ради, РВ УМВСУ, 

екологічної інспекції по виявленню порушень Правил благоустрою міста і населених пунктів що 

увійшли в об’єднану громаду, протоколи для підтвердження не надавалися. З 06.10.2017 р. на 

території громади працює громадський інспектор з охорони довкілля. 

 
Витяг з протоколу засідання виконкому від 13.12.2017 р. № 12 

Враховуючи неможливість підтвердити реагування за дворічний період, монітори пропонують 

бал не зараховувати.   

Довідка. Бал за цим індикатором зараховується у випадку наявності документів, які 

демонструють наявність контролю та реагування на нього за дворічний період, що передує 

моніторингу. Проведення заходів за дотриманням природоохоронного законодавства може бути 

http://dunrada.gov.ua/articles/54
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здійснено державними органами та посадовими особами, фізичними та юридичними особами. 

Реагування оцінюється документами про передачу матеріалів на розгляд справ про адміністративні 

правопорушення, існуванням планів реагування на комплексні оцінки, врахування висловлених за 

результатами контролю побажань у прийнятих рішеннях ОМС. 

 

Бал не зараховано 

 

4. Чи забезпечується інформування населення про стан навколишнього природного 

середовища? 

При проведенні аналізу за 2017-2018 рр. сайту ОТГ http://dunrada.gov.ua встановлено 

систематичне інформування населення про стан навколишнього природного середовища. Зокрема на 

сайті розміщувалися статті “Спалювання сміття – небезпека для здоров’я!” 

(http://dunrada.gov.ua/news-one/1198), “Використовуйте раціонально питну воду!” 

(http://dunrada.gov.ua/news-one/1367), “Сортуй сміття правильно!” (http://dunrada.gov.ua/news-

one/906). 

 

Бал зараховано 

 

5. Чи здійснюється на території громади інформаційно-просвітницькі заходи з питань 

екології? 

На території ОТГ регулярно проводяться різні просвітницькі заходи на екологічну тематику, 

про що свідчать публікації на різних сайтах.  

На території Миньковецького дендропарку проведено щорічну акцію "За чисте довкілля". 

Вихованці гуртка "Юні лісники-дендрологи" комунального закладу Дунаєвецької міської ради «Станція 

юних натуралістів» висадили плантацію у 250 саджанців звичайної ялини 

(http://dunrada.gov.ua/news-one/1181). 

Комунальний заклад Дунаєвецької міської ради “Станція юних натуралістів” постійно 

проводить різні інформаційно-просвітницькі заходи з питань екології (http://dunsyn.blogspot.com), на 

базі якого функціонують різні, в тому числі гуртки «Юні лісівники-дендрологи», які спільно із 

школярами навчальних закладів громади щороку беруть активну участь в акції «За чисте довкілля» 

(http://dunrada.gov.ua/news-one/1165). 

 

 
На фото вихованці Комунального закладу Дунаєвецької міської ради “Станція юних натуралістів” 

беруть участь в акції «За чисте довкілля» 

 

До Дня довкілля проводився загальноміський суботник, організований Дунаєвецькою 

міською радою. До прибирання долучалися також усі установи, підприємства та заклади міста, 

прибирали закріплені за ними ділянки. Були задіяні трактора, а також грузова машина і кілька 

причепів, які повністю були заповненні. Збирали та сортували усе: від паперу до сухих дерев, які там 

лежали (http://dunrada.gov.ua/news-one/1194). 

Моніторами зроблено висновок, що результатом проведення великої кількості заходів не 

екологічну тематику є саме активні зусилля ОТГ. 

http://dunrada.gov.ua/
http://dunrada.gov.ua/news-one/1198
http://dunrada.gov.ua/news-one/1367
http://dunrada.gov.ua/news-one/906
http://dunrada.gov.ua/news-one/906
http://dunrada.gov.ua/news-one/1181
http://dunsyn.blogspot.com/
http://dunrada.gov.ua/news-one/1165
http://dunrada.gov.ua/news-one/1194
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На фото загальноміський суботник 

Учні шкіл проводять агітаційну роботу щодо роздільного збору твердих відходів 

(https://www.youtube.com/watch?v=JA71budcmbs&list=UUe5pGOD9aU56SF5a7dVlCrA), 

(www.youtube.com/watch?v=te-Gm2qL8Fg). 

 

Бал зараховано 

 

6. Чи впроваджується в населеному пункті питання 

роздільного збирання та утилізації відходів? 

На початку лютого 2018 року в Дунаївцях, в тестовому режимі запрацювала 

сміттєсортувальна лінія.  

 
На фото сміттєсортувальна лінія 

 

Ще до запуску сміттєсортувальної лінії у Дунаївцях почали ставити окремі контейнери для 

пластику, щоб таким чином привчити містян сортувати непотріб, розповіли працівники ОТГ. 

Передбачається, що сміттєсортувальна лінія, ініціатором встановлення якої виступила 

Дунаєвецька міська ОТГ, запрацює на повну потужність вже у цьому році. 

В усіх школах Дунаєвецької міської ОТГ актуальним є питання поводження з твердими побутовими 

відходами, тому впроваджується навчання дітей щодо роздільного збору сміття. Спеціальні пластикові 

контейнери для сортування сміття встановлені  в кожному навчальному закладі. Учнями школи 

проводиться агітаційна робота щодо роздільного збору твердих відходів  

(https://www.youtube.com/watch?v=JA71budcmbs&list=UUe5pGOD9aU56SF5a7dVlCrA), 

https://www.youtube.com/watch?v=te-Gm2qL8Fg). 

Монітори під час проведення експерименту у школі переконалися в тому, що дійсно 

контейнери для роздільного сміття дійсно у школах розміщені. Також такі ж контейнери розміщені 

безпосередньо в адміністративній будівлі Дунаєвецької міської ОТГ. 

https://www.youtube.com/watch?v=JA71budcmbs&list=UUe5pGOD9aU56SF5a7dVlCrA
http://www.youtube.com/watch?v=te-Gm2qL8Fg
https://www.youtube.com/watch?v=JA71budcmbs&list=UUe5pGOD9aU56SF5a7dVlCrA
https://www.youtube.com/watch?v=te-Gm2qL8Fg
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 На фото контейнери для сортування сміття На фото контейнери для сортування сміття 

 в адмінбудівлі Дунаєвецької міської ради                 ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія 

На сьогодні Дунаєвецька  міська рада проводить конкурс на визначення виконавця послуг зі  

збирання, вивезення та захоронення  твердих побутових відходів (http://dunrada.gov.ua/news-

one/1318). 

 

Бал зараховано 

 

7. Чи місцева влада забезпечує охорону зелених насаджень? 

Рішеннями виконкому Дунаєвецької міської ради систематично затверджуються переліки 

зелених насаджень, які підлягають видаленню на підставі актів обстеження складених КП 

Дунаєвецької міської ради “Благоустрій Дунаєвеччини”, ведеться облік зелених насаджень. Копії 

відповідних рішень та актів обстеження зелених насаджень надавалися моніторам для огляду.  

 

Бал зараховано 

 

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

водопостачання? 

Рішенням дев’ятнадцятої сесії міської ради VІІ скликання від 28.02.2017 р. №9-19/2017р 

затверджено План соціально-економічного розвитку Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної 

громади на 2017-2020 роки. Планом передбачено проведення: капітального ремонту вуличної мережі 

водопостачання, реконструкцію ділянки водопроводу для водопостачання, будівництво резервуарів 

чистої води  системи водопостачання м. Дунаївці та ін. План містить Графік проведення  планово-

попереджувальних робіт на об’єктах водопостачання і водовідведення КП «Міськводоканал» 

Дунаєвецької міської ради. 

В плані стратегічного розвитку на 2017-2020 рр. передбачено проведення капітального 

ремонту русла р. Тернавка і ліквідація підтоплень садиб по вул. Набережній, загальною вартістю робіт  

близько 14 млн. грн. 

З огляду на відсутність інформації щодо контролю за якістю питної води в населеному пункті 

та вживання відповідних заходів, моніторами прийнято рішення бал не зараховувати. 

Довідка. Бал зараховується у випадку регулярного здійснення ОМС  (власними ресурсами 

або з залученням експертів) контролю за якістю питної води в населеному пункті та вживання заходів 

реагування. Реагування оцінюється документами про передачу матеріалів на розгляд справ про 

адміністративні правопорушення, існуванням планів покращення якості води, якщо були виявлені 

недоліки. 

 

Бал не зараховано 

 

http://dunrada.gov.ua/news-one/1318
http://dunrada.gov.ua/news-one/1318
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Моніторинг напряму «Навколишнє природне середовище» показує, що програма 

цього напряму,  як і попередні, написана дещо узагальнено, відсутня система оцінки, чіткий 

кошторис, звіт виконання програми. 

Залучення громадськості до написання програми чи вивчення громадської думки 

відсутні.   

Контроль за дотримання природоохоронного законодавства здійснюється тільки на 

загальному рівні. 

Рекомендації: звернути увагу на написання програм згідно зауважень; перед 

написанням програм варто вивчати громадську думку та потреби населення; здійснювати 

контроль за дотримання природоохоронного законодавства.  

62%

38%

Результати "Навколишнє природнє середовище"

Зараховано 5 балів

Не зараховано 3 бали
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: БАЗОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ 

НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

 

1. Чи дієва місцева програма реалізації права на охорону здоров’я? 

Місцева програма реалізації права на охорону здоров’я не прийнята, проте ухвалено кілька 

програм напряму охорони здоров’я, зокрема  Рішенням десятої сесії міської ради VІІ скликання від 

14.07.2016 р. №9-10/2016 р. затверджена Цільова програма “Цукровий діабет” на ІІ півріччя 2016 –

2018 роки (http://dunrada.gov.ua/article-one/604). У програмі прописані  етапи виконання: 2 півріччя 

2016 – 2018 роки, відповідальний виконавець - Дунаєвецька міська рада, Комунальний заклад 

Дунаєвецької міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги», термін реалізації: 2 

півріччя 2016 – 2018 роки. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми: 

12028800 грн. Визначені мета, очікувані результати, виконавці, проте система оцінки та звіт про 

виконання програми відсутні. Але програма дійсно реалізовується, оскільки про це неодноразово 

розповідали мешканці громади.  

Також Рішення четвертої сесії міської ради VІІ скликання від 28.01.16 №18-4/2016 

затверджено Програму надання фінансової підтримки хворим району нефрологічного профілю на 2016 

– 2017 роки (http://dunrada.gov.ua/article-one/593).  

Метою програми є забезпечення хворих нефрологічного профілю необхідними 

медикаментами для якісного проведення гемодіалізу до і після самого сеансу, який безпосередньо 

проводиться на базі центрів гемодіалізу та здійснення транспортування хворих. Поліпшення якості 

замісного лікування програмним гемодіалізом хворих із незворотніми ураженнями нирок шляхом  

покращення якості диспансерного нагляду за реципієнтами ниркових трансплантантів, покращення 

лікування хворих і проведення самих сеансів програмного гемодіалізу шляхом безкоштовного 

забезпечення медикаментами, і інших витратних матеріалів для програмного гемодіалізу. Прописано 

очікувані результати виконання Програми, фінансове забезпечення заходів програми, визначено 

напрями діяльності та заходи надання фінансової підтримки хворим району нефрологічного профілю. 

Визначено строк виконання заходів, передбачено виконавців. 

У додаток 5 до рішення тридцять другої (позачергової) сесії міської ради VІІ скликання 

передбачені заходи  по наданню  матеріальної допомоги  хворим з хронічною нирковою недостатністю,  

що отримують програмний гемодіаліз та проживають  на території  Дунаєвецької міської ради  на 2018-

2020 роки від 22.12.2017 р. №5-32/2017р http://dunrada.gov.ua/article-one/610. Фінансування Заходів 

здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та в межах видатків, затверджених рішенням 

міської ради при прийнятті бюджету.  

     Обсяг видатків на реалізацію заходів  затверджується на кожен рік окремо і може 

коригуватися протягом року, враховуючи те, що протягом року може змінитись кількість осіб, які 

отримують програмний гемодіаліз, підвищиться середня вартість ціна медикаментів. 

    Для отримання коштів на відшкодування  придбання медикаментів хворі на гемодіаліз 

подають пакет документів до міської ради. 

    Сума відшкодування зараховується щомісячно та становить 2000 грн. 

Рішенням міської ради затверджено рішення «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 

рік» . Вказаним рішенням передбачено облаштування приміщення для проведення процедури 

гемодіалізу: сума визначена з загальної вартості згідно проектно-кошторисної документації 1 500 

тис.грн., яка розподілена між об’єднаними громадами району та Новоушицької ОТГ пропорційно 

чисельності населення громад.  

Як бачимо програми реалізації права на охорону здоров’я немає, але є дві програми з цього 

напрямку, проаналізувавши які спостерігаємо недоліки і одним із системних для ОТГ є відсутність 

контролюючого механізму виконання програм та звіту про виконання програм. 

 

Бал не зараховано 

 

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

У Дунаєвецькій міській громаді виховання позитивного ставлення до здорового способу 

життя, популяризація відмови від шкідливих звичок, організація здорового харчування ведеться  у 

всіх виховних напрямках: з боку соціально-психологічної служби, організації занять фізкультурою і 

http://dunrada.gov.ua/article-one/604
http://dunrada.gov.ua/article-one/593
http://dunrada.gov.ua/article-one/610
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спортом, виховної роботи педагогічного колективу і класних керівників, в системі бібліотечних уроків 

шкільних бібліотекарів тощо.  

Зокрема у Дунаєвецькому НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія», в рамках організації Тижня 

профілактики шкідливих звичок організовано і проведено проведено радіолінійку "Твоє здоров'я в 

твоїх руках", було виставлено довідковий стіл, медсестрою проведено бесіди з учнями по здоровому 

способу життя, організовано зустріч з лікарями ЦРЛ, виготовлено листівки "Молодь за здоровий спосіб 

життя!". Між учнями 5-х класів гімназії  проведено інтелектуальну гру "Шкідливим звичкам -НІ!" Також  

гімназисти переглянули повчальні відео та випробовували свої інтелектуальні здібності. Інформацію 

про заходи можна переглянути на сайті школи або за посиланнями:  

http://dungimn.at.ua/news/profilaktika_shkidlivikh_zvichok/2018-02-09-532; 

http://dungimn.at.ua/news/zustrich_z_likarjami/2018-02-09-530; 

http://dungimn.at.ua/news/vikhovnij_zakhid_dlja_starshoklasnikiv/2017-12-04-511; 

http://dungimn.at.ua/news/vikhovnij_zakhid/2017-12-04-509; 

http://dungimn.at.ua/news/podorozh_dobrika_do_krajini_zdorov_39_ja/2017-11-28-508. 

У минулому навчальному році Всеукраїнський місячник проходив під гаслом «Шкільна 

бібліотека  - за здоровий спосіб життя», тому виховна спрямованість шкільних бібліотекарів була 

спрямована на широку пропаганду здорового способу життя засобами книги. Цим успішно 

скористалися працівники Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 , 

Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 , Миньковецької ЗОШ І-ІІІ ст., Мушкутинецької ЗОШ І-ІІІ ст.,  

Рахнівського НВК, Зеленченської ЗОШ І-ІІ ст.  В рамках місчника були організанвані та проведені 

подорожі у країну здоров’я, виставки літератури про здоров’я, проведені бесіди з учнями про здоровий 

спосіб життя. Дана робота систематично висвітлювалась на офіційних сайтах освітніх закладів. 

Детальну інформацію та фото можна знайти за посиланнями: 

https://drive.google.com/file/d/1YjKLuQgIHqV4Lqw0Pc5HuWYXzuGYJ9HG/view?usp=sharing; 

http://dunschool3.at.ua/news/zvit_po_misjachniku_shkilnikh_bibliotek_shkilna_biblioteka_za_zdorovij_s

posib_zhittja/2017-11-13-386; 

http://mynkivtsizosh.ucoz.ua/news/misjachnik_shkilnikh_bibliotek_shkilna_biblioteka_za_zdorovij_sposib

_zhittja/2017-11-01-252; 

http://rahsh.ucoz.ua/news/zvit_pro_misjachnik_bibliotek/2017-11-09-419; 

http://zelenhce.ucoz.ua/news/shkilna_biblioteka_za_zdorovij_sposib_zhittja/2017-10-25-81; 

http://zelenhce.ucoz.ua/news/shkilna_biblioteka_za_zdorovij_sposib_zhittja/2017-10-25-80; 

https://mushool.wordpress.com/2017/10/30/%d1%88%d0%ba%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0

%b0-%d0%b1%d1%96%d0%b1%d0%bb%d1%96%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0-

%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b9-

%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96/. 

Значна частина закладів освіти громади організувала діяльність по вихованню навичок 

збереження здоров’я підростаючого покоління в рамках виховної роботи, а саме проведення Тижнів 

здоров’я (Тижнів основ здоров’я), відповідно до виховних планів. Зокрема у Лисецькій ЗОШ І-ІІІ ст. 

та Голозубинецькій ЗОШ було проведено Тиждень "За здоровий спосіб життя та БЖД", годину 

спілкування "Здоров'я - найцінніший скарб", "Наше здоров'я в наших руках" та інші бесіди та Тиждень 

основ здоров’я. 

Учні переглянули відеофільм "Корисні звички". Проведено також ряд інших заходів: конкурс 

плакатів "Бережи здоров'я з молоду"; акція "Чистота - запорука здоров'я"; виставка літератури 

"Здорова дитина - здорова нація", анкетування "Як запобігти ВІЛ-інфікуванню?", 

http://golzosh.at.ua/news/tizhden_osnov_zdorov_39_ja/2017-12-14-107. 

У Миньковецій ЗОШ І-ІІІ ст. активно працювали над популяризацію здорового способу життя 

серед учнівської молоді, виховне спрямування мали бесіди і заходи, що проведені фахівцями 

соціально-психологічної служби. Докладна інформація та фото за посиланнями: 

http://mynkivtsizosh.ucoz.ua/news/godina_spilkuvannja_u_5_klasiza_zdorovij_sposib_zhittja/2017-12-

13-271; 

http://mynkivtsizosh.ucoz.ua/news/tizhden_za_zdorovij_sposib_zhittja/2017-12-01-263; 

http://mynkivtsizosh.ucoz.ua/news/nashe_zdorov_39_ja_v_nashikh_rukakh/2017-11-27-262; 

http://mynkivtsizosh.ucoz.ua/news/mi_obiraemo_zdorovij_sposib_zhittja/2017-11-27-261; 

http://mynkivtsizosh.ucoz.ua/news/zrobi_svij_vibir_na_korist_zdorov_39_ja/2017-11-24-260; 

http://mynkivtsizosh.ucoz.ua/news/tizhden_zdorov_39_ja/2017-09-18-227. 

http://dungimn.at.ua/news/profilaktika_shkidlivikh_zvichok/2018-02-09-532
http://dungimn.at.ua/news/zustrich_z_likarjami/2018-02-09-530
http://dungimn.at.ua/news/vikhovnij_zakhid_dlja_starshoklasnikiv/2017-12-04-511
http://dungimn.at.ua/news/vikhovnij_zakhid/2017-12-04-509
http://dungimn.at.ua/news/podorozh_dobrika_do_krajini_zdorov_39_ja/2017-11-28-508
https://drive.google.com/file/d/1YjKLuQgIHqV4Lqw0Pc5HuWYXzuGYJ9HG/view?usp=sharing
http://dunschool3.at.ua/news/zvit_po_misjachniku_shkilnikh_bibliotek_shkilna_biblioteka_za_zdorovij_sposib_zhittja/2017-11-13-386
http://dunschool3.at.ua/news/zvit_po_misjachniku_shkilnikh_bibliotek_shkilna_biblioteka_za_zdorovij_sposib_zhittja/2017-11-13-386
http://mynkivtsizosh.ucoz.ua/news/misjachnik_shkilnikh_bibliotek_shkilna_biblioteka_za_zdorovij_sposib_zhittja/2017-11-01-252
http://mynkivtsizosh.ucoz.ua/news/misjachnik_shkilnikh_bibliotek_shkilna_biblioteka_za_zdorovij_sposib_zhittja/2017-11-01-252
http://rahsh.ucoz.ua/news/zvit_pro_misjachnik_bibliotek/2017-11-09-419
http://zelenhce.ucoz.ua/news/shkilna_biblioteka_za_zdorovij_sposib_zhittja/2017-10-25-81
http://zelenhce.ucoz.ua/news/shkilna_biblioteka_za_zdorovij_sposib_zhittja/2017-10-25-80
https://mushool.wordpress.com/2017/10/30/%d1%88%d0%ba%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%96%d0%b1%d0%bb%d1%96%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96/
https://mushool.wordpress.com/2017/10/30/%d1%88%d0%ba%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%96%d0%b1%d0%bb%d1%96%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96/
https://mushool.wordpress.com/2017/10/30/%d1%88%d0%ba%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%96%d0%b1%d0%bb%d1%96%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96/
https://mushool.wordpress.com/2017/10/30/%d1%88%d0%ba%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%96%d0%b1%d0%bb%d1%96%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96/
http://golzosh.at.ua/news/tizhden_osnov_zdorov_39_ja/2017-12-14-107
http://mynkivtsizosh.ucoz.ua/news/godina_spilkuvannja_u_5_klasiza_zdorovij_sposib_zhittja/2017-12-13-271
http://mynkivtsizosh.ucoz.ua/news/godina_spilkuvannja_u_5_klasiza_zdorovij_sposib_zhittja/2017-12-13-271
http://mynkivtsizosh.ucoz.ua/news/tizhden_za_zdorovij_sposib_zhittja/2017-12-01-263
http://mynkivtsizosh.ucoz.ua/news/nashe_zdorov_39_ja_v_nashikh_rukakh/2017-11-27-262
http://mynkivtsizosh.ucoz.ua/news/mi_obiraemo_zdorovij_sposib_zhittja/2017-11-27-261
http://mynkivtsizosh.ucoz.ua/news/zrobi_svij_vibir_na_korist_zdorov_39_ja/2017-11-24-260
http://mynkivtsizosh.ucoz.ua/news/tizhden_zdorov_39_ja/2017-09-18-227
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На базі Рахнівського НВК пропаганда здорового способу життя проходила у комплексі, а саме 

в рамках Декади початкових класів. Інформацію про День здоров’я в Рахнівському НВК можна 

прочитати на сайті або за посиланням: 

http://rahsh.ucoz.ua/news/dekada_pochatkovikh_klasiv_den_tretij/2017-10-23-399. 

Одним з напрямків роботи по вихованню здорового способу життя є різноманітні зустрічі з 

лікарями, медичним персоналом, які докладно і на прикладах покажуть згубну дію шкідливих звичок, 

неправильного харчування, недотримання правил особистої гігієни. Такі заходи були організовані у 

всіх освітніх закладах Дунаєвецької міської ОТГ 

(http://dunschool3.at.ua/news/pres_konferencija_iz_likarjami/2018-04-19-442). 

Цікавою формою роботи над збереження здоров’я учнів є сучасні методи. Наприклад у 

Великожванчицькій ЗОШ І-ІІІ ст., було організовано та проведено квест «Подорож стежинами 

здоров’я», про що свідчить інформація та фото розміщені на сайті школи 

(http://vzhvanchyk.at.ua/news/gra_kvest_podorozh_stezhinami_zdorov_39_ja/2018-05-04-229). 

Проводився велопробіг http://dunrada.gov.ua/, організатором якого виступила 

безпосередньо Дунаєвецька міська рада. 

В ОТГ також діє Дунаєвецький міський центр фізичного здоров`я населення "Спорт для всіх". 

Центр діє з метою створення сприятливих умов для реалізації прав громадян на занняття фізичною 

культурою та спортом, задоволення їх потреб в оздоровчих послугах за місцем проживання та в місцях 

масового відпочинку. 

Вказаний центр дає можливість для всіх бажаючих займатись фізичною культурою та 

спортом, центром неодноразово проводяться різні заходи та змагання до яких долучаються різні 

категорії мешканців ОТГ http://dunrada.gov.ua/news-one/1576; http://dunrada.gov.ua/news-one/929 

Без уваги не залишаються і риболовний спорт, який популяризує Дунаєвецька міська рада 

http://dunrada.gov.ua/news-one/1477  

Що стосується жіночої аудиторії - в приміщенні міської бібліотеки кожного четверга проходять 

заняття з пілатесу http://dunrada.gov.ua/news-one/896. 

Монітори пропонують зарахувати бал, оскільки ОМС проводить системну, активну роботу в 

напрямку популяризації здорового способу життя усіма методами, з допомогою сучасних і модних 

тенденцій і засобів. І як бачимо пропагує здоровий спосіб життя серед різних категорій населення.  

 

Бал зараховано 

 

3. Чи ОМС забезпечував проведення інформаційно-просвітницьких заходів профілактики 

захворювань? 

ОТГ системно проводить інформаційно-просвітницькі заходи профілактики захворювань, про 

що свідчить аналіз сайту ОТГ, зокрема розміщено статтю “А Ви зробили щеплення від кору?” 

(http://dunrada.gov.ua/news-one/814). 

За інформацією КЗ ДМР «Центру первинної медико-санітарної допомоги» надано перелік 

заходів що проводилися з метою профілактики  інфекційних  захворювань на території 

обслуговування: 

1. Профілактичні щеплення проти захворювань, що керуються засобами імунопрофілактики (дифтерія, 

правець, кашлюк, поліомієліт, краснуха, кір, паротит та інші) проводяться дитячому та дорослому 

населенню у відповідності до наказав МОЗ України № 595 від 16.09.11 та № 551 від 11.08.2014 р.  

2. Профілактичні заходи по туберкульозу серед дитячого населення методом туберкулінодіагностики.  

Станом на 01.06.2018 охоплено 60,9 % дітей.  

3. Флюорографічне обстеження населення  району від 15 років і старше з метою виявлення 

туберкульозу. У 2017 році оглянуто – 4586 осіб, виявлено – 13 випадків туберкульозу. За 5  міс. 2018 

року оглянуто 3215 чоловік , виявлено  – 10 випадків туберкульозу.  

4. У 2017 році лікарями прочитано 33 лекції на тему профілактики інфекційних захворювань у 

навчальних закладах та організаціях району. За 5 міс.  2018 року прочитано 14 лекцій, що 

підтверджено путівками, завіреними печатками закладів.  

5. Медичними працівниками ФАПів здійснено збір кліщів з метою профілактики  бореліозу та передано в 

СЕС.   

http://rahsh.ucoz.ua/news/dekada_pochatkovikh_klasiv_den_tretij/2017-10-23-399
http://dunschool3.at.ua/news/pres_konferencija_iz_likarjami/2018-04-19-442
http://vzhvanchyk.at.ua/news/gra_kvest_podorozh_stezhinami_zdorov_39_ja/2018-05-04-229
http://dunrada.gov.ua/
http://dunrada.gov.ua/news-one/1576
http://dunrada.gov.ua/news-one/1477
http://dunrada.gov.ua/news-one/896
http://dunrada.gov.ua/news-one/814
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6. З метою профілактики гострих кишкових інфекцій щороку здійснюється забір води з громадських 

криниць.  

7. На сайті закладу розміщено 2 статті про профілактику кору.  

8. Надруковано 1 статтю в газеті «Дунаєвецький вісник» про КІР та його профілактику у 2018 році.  

 

Бал зараховано 

 

4. Чи ОМС вживав заходи щодо забезпечення своєчасного проведення масових 

профілактичних щеплень? 

У газеті Дунаєвецький вісник  № 14 від 05.04.2018 р. розміщена стаття у рубриці лікар 

радить, консультує: “Триває спалах кору. Єдиний надійний метод профілактики захворювання – 

вакцинація”. Бал зараховано, оскільки наявні не менше двох системних заходів щодо забезпечення 

своєчасного проведення масових профілактичних щеплень, а саме: прийняті програми передбачали 

заходи з проведення масових профілактичних щеплень; здійснювалась пропаганда своєчасного 

профілактичного щеплення на в ЗМІ. 

 

 
На фото стаття щодо своєчасного проведення профілактичного щеплення 

 

 
На фото витяг з Плану Вакцина КЗ ДМР “Центр ПМСД” на 20018 р.  На фото стаття: ”А Ви зробили 

щеплення від кору?” 

 

Бал зараховано 

 

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

інфекційних хвороб? 

Аналіз сайту ОМС не дає можливості підтвердити виділення коштів з місцевого бюджету на 

закупівлю ліків для лікування інфекційних хвороб з бюджету. Документи для ознайомлення 

працівниками не надавалися, відповідно бал не зараховується. 

 

Бал не зараховано 

 

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

відпуск лікарських засобів окремим групам пацієнтів? 
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ОМС виділяє фінансування з місцевого бюджету на безоплатний та пільговий відпуск 

лікарських засобів окремим групам пацієнтів, зокрема за цільовою програмою ”Цукровий діабет” на ІІ 

півріччя 2016 –2018 роки (http://dunrada.gov.ua/article-one/604), за Програмою надання фінансової 

підтримки хворим району нефрологічного профілю у 2016–2017 рр. http://dunrada.gov.ua/article-

one/593, за Програмою соціального захисту населення  Дунаєвецької міської ради на 2018-2020 роки 

надавалася пільга на проїзд  та придбання  медикаментів хворим, що отримують програмний гемодіаліз 

в відділенні гемодіалізу  в м.Кам’янці-Подільському (http://dunrada.gov.ua/article-one/610), за 

Програмою соціального захисту населення онкохворим виділялося по 700 грн., інвалідам, дітям 

інвалідам з дитинства по 400 грн. 

 

Бал  зараховано 

 

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

перебування пацієнтів в закладах охорони здоров’я? 

У 2017 р. виділялися кошти на облаштування приміщення для проведення процедури 

гемодіалізу (http://dunrada.gov.ua/article-one/645). 

Довідка. 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. 

 

Бал не зараховано 

 

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

закладу охорони здоров’я та лікаря? 

Мешканці ОТГ отримують первинну, вторинну медичну допомогу в Комунальній установі 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги». 

В рамках експерименту “Вибір лікаря” та відвідуванні центру наш монітор звернувся до 

працівника реєстратури, повідомив про те що проживає в іншому місті та немає при собі жодних 

документів, в тому числі медичної картки, однак отримав талон-направлення до відповідного лікаря-

невропатолога. У зв’язку з тим що вирішив звернутися до іншого лікаря-невропатолога попросив 

надати інший талон-направлення, який працівник реєстратури без зайвих запитань замінила, у зв’язку 

з чим монітори пропонують бал зарахувати. 

 

Бал зараховано 

 

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

лікування? 

Моніторинг безоплатності медичних послуг населенню проводився шляхом експерименту 

”Безоплатність медицини”.  

Монітор відвідала лікаря-невропатолога «Центру первинної медико-санітарної допомоги», 

пройшла огляд та отримала направлення на УЗД. При розмові з лікарем згадувала про те що проживає 

в іншому місті, проте  жодних внесків сплатити лікар не вимагав, у зв’язку з чим монітор пропонує бал 

зарахувати. При спілкуванні з хворими, що очікували до лікаря, окремих кас у лікарів, де беруться 

кошти при здійсненні лікування немає. 

 

Бал зараховано 

10. Чи ОМС забезпечив проведення дезінфекційних заходів у місцях масового 

відпочинку населення? 

http://dunrada.gov.ua/article-one/604
http://dunrada.gov.ua/article-one/593
http://dunrada.gov.ua/article-one/593
http://dunrada.gov.ua/article-one/610
http://dunrada.gov.ua/article-one/645
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Аналіз сайту ОТГ не показав проведення дезінфекційних заходів у місцях масового 

відпочинку населення. Працівники ОТГ також відповідної інформації не надали, що дає підставу 

монітору не зараховувати бал. 

 

Бал не зараховано 

11. Чи ОМС передбачив заходи з надання паліативної допомоги для жителів громади? 

За інформацією працівників ОТГ заходи з надання паліативної допомоги для жителів громади 

не проводилися. В інший спосіб інформація монітору не надавалася, відповідно бал не зараховується. 

 

Бал не зараховано 

 
 

Результати моніторингу напряму «Охорона здоров’я» 

 

Спостерігається низька активність ОМС щодо забезпеченню мешканців громади 

соціальними ліками та хотілося б щоб ОМС дбали про комфортні умов перебування 

пацієнтів в закладах охорони здоров’я.  

Всі ці питання могли б бути урегульовані за наявності програми цього напряму, 

приймаючи окремі програми ОМС не дадуть можливості населенню в повному обсязі 

реалізувати свої права спрямовані на охорону здоров’я.  

55%

45%

Результати "Охорона здоров'я"

Зараховано 6 балів

Не зараховано 5 бали
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: БАЗОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ 

НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: ГІДНИЙ РІВЕНЬ ЖИТТЯ 

 

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

У Дунаєвецькій міській ОТГ затверджено Програму соціального захисту населення 

Дунаєвецької міської ради на 2018-2020 роки (рішення тридцять другої (позачергової) сесії міської 

ради VІІ скликання від 22.12.17 № 7-32/2017), http://dunrada.gov.ua/article-one/610 - усі рішення 32 

сесії.rar 

Програма передбачає систему заходів у сфері забезпечення прав громадян на соціальну 

підтримку і допомогу,  забезпечить надання матеріальної допомоги, інших видів соціальної підтримки 

різним категоріям жителів територіальної  громади  з метою поліпшення їх становища, надання 

відповідної інформації жителям громади про державні, громадські, релігійні організації, що здійснюють 

діяльність у сфері надання соціальних послуг.                               

Програма ґрунтується на створенні у територіальній  громаді   системи цільової адресної 

допомоги. Метою програми є вирішення невідкладних питань організаційно – правового та 

інформаційного забезпечення, матеріально – технічного, медичного, соціально – побутового, 

культурного обслуговування малозабезпечених жителів громади. Здійснення конкретних заходів, 

спрямованих на забезпечення права кожного громадянина на достатній життєвий рівень, надання 

адресної підтримки незахищеним верствам населення. У Програмі вказані пріоритетні напрямки 

програми, очікувані результати загальні, термін її реалізації.  

Однак, програма нема чіткого фінансування, нема способів оцінки, очікувані результати 

сформульовані не так, що дозволяє їх оцінювати. Тому монітори не можуть визначити програму як 

дієву.  

 

Бал не зараховано 

 

2. Чи дбає ОМС про виявлення і підтримку сімей/осіб, що опинилися у складних життєвих 

обставинах? 

За інформацією працівників ОТГ до старост та міського голови  постійно звертаються 

мешканці що опинилися у складних життєвих обставинах,  представники ОМС постійно приймають 

участь в заходах центрів соціальних служб, центрів зайнятості (спільні прийоми, тренінги, щорічно 

заслуховуються ОМС звіти про роботу з особами, що за рівнем доходів, внаслідок безробіття, 

стихійного лиха опинились межею бідності.  За інформацією працівників ОТГ  управлінням соціального 

захисту населення постійно проводиться інформаційно–роз’яснювальна робота з питань соціального 

захисту населення на сторінках районної газети «Дунаєвецький вісник» - 10 статтей, в телеефірах 

місцевого телебачення FNB -15 трансляцій, інформаційних стендах та через старост населених пунктів 

громади.  

З огляду на відсутність підтвердження цієї інформації, бал не зараховується. 

 

Бал не зараховано 

 

3. Чи передбачає ОМС фінансування заходів соціальної допомоги з подолання бідності? 

Програмою соціального захисту населення Дунаєвецької міської ради на 2018-2020 роки 

(http://dunrada.gov.ua/article-one/610) передбачено здійснення ряду заходів щодо подолання бідності 

в громаді. Метою Програми є вирішення невідкладних питань організаційно – правового та 

інформаційного забезпечення, матеріально – технічного, медичного, соціально – побутового, 

культурного обслуговування малозабезпечених жителів громади; здійснення конкретних заходів, 

спрямованих на забезпечення права кожного громадянина на достатній життєвий рівень, надання 

адресної підтримки незахищеним верствам населення; соціальний захист осіб, які перебувають або 

направляються у зону проведення бойових дій антитерористичної операції (надалі - АТО), та членів їх 

родин.                                       Пріоритетними напрямками Програми є: 

- підтримка інвалідів, ветеранів війни та праці, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, осіб які 

потребують лікування; 

http://dunrada.gov.ua/article-one/610
http://dunrada.gov.ua/article-one/610
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- оздоровлення осіб, які беруть (брали) участь в АТО; 

- надання соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення; 

- забезпечення надання матеріальної допомоги особам, які опинилися в екстремальній ситуації 

у зв’язку з важкою  хворобою ( в т.ч. з хронічною нирковою недостатністю, що отримують програмний 

гемодіаліз), пожежею, постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,тощо; 

- підтримка громадських організацій у виконанні їх статутних повноважень; 

- забезпечення матеріальної та соціальної допомоги дітям – інвалідам.  

Однією з послуг, що надаватимуться в рамках Програми є виділення коштів на вирішення 

соціально - побутових проблем незахищеним верствам населення   Дунаєвецької міської ради, в тому 

числі бездомним особам, які втратили документи та проживають на території Дунаєвецької міської 

ради. 

Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів 

міського бюджету із залученням інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. 

Щорічно при формуванні міського бюджету планується передбачати, виходячи із фінансових 

можливостей, цільові кошти для забезпечення виконання заходів програми соціального захисту 

населення Дунаєвецької міської ради на 2018 -2020 роки. До виконання заходів та завдань Програми 

планується також залучення коштів благодійних недержавних фондів, громадських та релігійних 

організацій. 

За інформацією працівників ОТГ призначено державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям 540 сім'ям Дунаєвецької міській ОТГ, яким нараховано відповідної допомоги 

на суму 17,4 млн. гривень.  

У 2017 році державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 

інвалідністю з дитинства нараховано 708 отримувачу на суму 14,4 млн. гривень, особам, які не мають 

права на пенсію та особам з інвалідністю - 211 отримувачу на суму 3,7 млн. гривень. Станом на 

01.01.2018 року безготівковою субсидією на житлово-комунальні послуги по Дунаєвецькій міській ОТГ 

користуються - 9436 сімей.  Загальна сума нарахованих субсидій на оплату житлово-комунальних 

послуг склала 98,9 млн.гривень.  

У 2017 році субсидію на придбання твердого палива та скрапленого газу отримали 1658 

домогосподарств громади на суму 5,0 млн. гривень. 

Протягом 2017 року пільгами при оплаті житлово –комунальних послуг користуються 2194 

пільговиків, нараховано пільг  на оплату житлово–комунальних послуг та придбання твердого палива 

та скрапленого газу на загальну суму 4420,76 тис. гривень. Станом на 01.01.2018 року на надання 

пільг одержано з державного бюджету субвенцію на суму 4362,59 тис. гривень. 252 пільговика 

громади користуються пільгами з послуг зв’язку, за надані пільги відшкодовано 68,3тис.гривень за 

рахунок коштів міського бюджету.  

Одним із найважливіших напрямків у роботі управління є соціальний захист учасників 

антитерористичної операції та членів їх сімей, зокрема, в частині професійної реабілітації 6 учасників 

АТО направлено на професійне навчання за спеціальністю водій автотранспортних засобів категорії 

«В», проведено навчання на суму 27000 гривень. 

9 учасників АТО забезпечено санаторно-курортними путівками в санаторії : «Авангард» 

м.Немирів, «Золота Нива», «С. Лазо» м.Одеса. 

Протягом 2017 року жителям громади видано 522 направлення на забезпечення протезно-

ортопедичними та технічними виробами, 16 осіб з інвалідністю забезпечено кріслами колісними.  

Забезпечено 61 заявника путівками на санаторно– курортне лікування.   

Протягом 2017 року державну підтримку у вигляді державних соціальних допомог, 

компенсацій, пільг та субсидій отримали 19406 жителів Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної 

громади, що становить 60,8 відсотків від загальної чисельності пільгової категорії населення району. 

Управлінням соціального захисту населення постійно проводиться інформаційно–

роз’яснювальна робота з питань соціального захисту населення на сторінках районної газети 

«Дунаєвецький вісник» - 10 статтей, в телеефірах місцевого телебачення FNB -15 трансляцій, 

інформаційних стендах та через старост населених пунктів громади. 

На реалізацію Програми забезпечення виконання повноважень управлінням соціального 

захисту населення Дунаєвецької районної державної адміністрації щодо реалізації державної політики 

у сфері соціального захисту населення на 2017-2018рр. з міського бюджету виділено 40000 гривень, 

що були використані на зміцнення матеріально-технічної бази управління у 2017 році, а саме на 

придбання предметів, матеріалів та оплати послуг. 
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Монітори пропонують бал зараховувати, оскільки для підтвердження заходів соціального 

захисту необхідно за інструментом моніторингу підтвердження не менш як чотири напрями. 

 

Бал зараховано 

 

4. Чи надається ОМС допомога в отриманні житла? 

В Дунаєвецькій міській ОТГ ведеться облік, осіб, які потребують поліпшення житлових умов, 

затверджені списки черговості громадян, яких налічується 277 чоловік. 

 
Рішення шістнадцятої сесії міської ради VІІ скликання від 16.12.2016 р. №4-16/2016р прийнято 

Цільову програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-

побутових умов сільського населення «Власний дім» на 2017 – 2020 роки 

(http://dunrada.gov.ua/article-one/600). Аналіз програми дає можливість визначити мету Програми, її 

цілі, відповідальних виконавців, однак фінансування Програми не виділялося.  

Вивчення наданих працівниками ОТГ матеріалів не дав можливості підтвердити не менш як 

чотирьох елементів необхідних за інструментом моніторингу для зарахування балу. 

 

Бал не зараховано 

 

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

В ОТГ прийнята Програма  енергоефективності та енергозбереження  Дунаєвецької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки (http://dunrada.gov.ua/article-one/556) 

Програма передбачає: 

- впровадження опалення на альтернативних видах палива; 

- впровадження електричного опалення; 

- проведення санації будівель і споруд установ та організацій бюджетної сфери; 

- розвиток малої гідроенергетики та відновлювальних джерел енергії.  

На завершення реалізації Програми повинно бути досягнуто: 

- зменшення енергоємності виробництва одиниці продукції (виконаних робіт, наданих послуг) 

не менше 20% від базового 2016 року; 

http://dunrada.gov.ua/article-one/600
http://dunrada.gov.ua/article-one/556
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- переведення всіх бюджетних установ громади на використання альтернативних джерел 

енергії для опалення. 

Аналіз програми дає можливість визначити мету, ціль, заплановані  заходи,відповідальних 

виконавців , фінансування та контроль. 

Були проведені заходи вивчення проблеми щодо проблем з опаленням віддалених будинків, 

які отримували послугу в неякісному обігріві житла з централізованого опалення, прийнято було 

рішення встановити за кошти місцевого бюджету індивідуальні котли для обігріву таких будинків. 

За інформацією працівників ОТГ виділялись кошти на вікна у багатоквартирних будинках з 

метою збереження тепла, заміну вікон в під’їздах, дверей. 

Також з міського бюджету у 2018 році погашувалася  різниця між фактичною вартістю 

теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого 

водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення 

http://dunrada.gov.ua/article-one/736 (додаток 7; додаток 3). 

Аналіз наданих матеріалів дає можливість оцінити системність місцевих заходів підтримки 

технічного переоснащення житла та зарахувати бал. 

 

Бал  зараховано 

 

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

За інформацією працівників ОТГ на території ОТГ ромські поселення відсутні, бездомних осіб 

немає, оскільки вказані категорії людей не звертались. Від будь-яких інших організацій (поліції, 

соціального захисту) та жителів громади повідомлення не було.  

Монітор пропонує зарахувати бал, враховуючи відсутню проблему бездомності на території 

ОТГ. 

 

Бал зараховано 

 

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

житлово-комунального господарства? 

В ОМС створена комісія з питань розгляду звернень громадян, до якої у разі потреби  

залучаються відповідні фахівці, представники  різних форм власності. 

У зв’язку з тим, що надходили звернення громадян, щодо недотримання норм теплового 

режиму в квартирі, була розроблена та затверджена рішення дев’ятнадцятої сесії міської ради VІІ 

скликання від 28.02.2017 р. № 11-19/2017 р. Програма енергоефективності та енергозбереження  

Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки 

(http://dunrada.gov.ua/article-one/556). 

Враховуючи наявність механізму, завдяки якому мешканці можуть звернутися з проблемою 

неякісного отримання послуг та відповідно оперативного реагування ОМС на випадки надання послуг 

нижчої, визначеного нормативами, нормами та стандартами якості, його вирішення, монітор пропонує 

бал зарахувати. 

http://dunrada.gov.ua/article-one/736
http://dunrada.gov.ua/article-one/556
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На фото розпорядження                         На фото роз’яснення причин коригування 

про затвердження складу комісії з                                        тарифів 

питань розгляду звернень громадян 

Бал зараховано 

 

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

через організацію зручного транспортного сполучення? 

Зі слів працівників ОТГ діставатись до соціальних, медичних, адміністративних закладів 

досить складно. Тому на сьогодні ОТГ працює над розробкою зручних маршрутів, відповідно монітор 

бал не зараховує. 

 

Бал не зараховано 

 
 

Моніторинг напряму «Гідний рівень життя»: 

1. Зауваження до написання програми: немає фінансування, немає способів оцінки, очікувані 

результати сформульовані не так, що дозволяє їх оцінювати.  

2. ОМС має активніше виявляти підтримку сімей, що опинилися у складних життєвих 

обставинах. 

50%50%

Результати "Гідний рівень життя"

Зараховано 4 балів

Не зараховано 4 бали



Місцевий індекс прав людини: Дунаєвецька ОТГ, Хмельницька обл. МПР, 2018 

Сторінка 29 з 62 

 
 

3. В Дунаєвецькій міській ОТГ ведеться облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов, 

однак, при наявності програми жодного фінансування чи сприятливої програми 

кредитування не передбачено, що свідчить про формальний підхід з боку ОМС щодо 

вирішення існуючого питання. 

4. Доступ до системи послуг (соціальних, медичних, адміністративних) через організацію 

зручного транспортного сполучення досить слабкий, однак ОТГ працює над розробкою 

зручних маршрутів, тому є надія що ця проблема буде вирішена найближчим часом.  
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ 

ОКРЕМИМ ВЕРСТВАМ НАСЕЛЕННЯ  

НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: ОСВІТА ТА КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК 

 

1. Чи діє місцева програма з розвитку освіти? 

Рішенням Дунаєвецької міської ради №4-8/2016р від 26.05.2016 р. затверджено Програму 

розвитку системи освіти Дунаєвецької міської ради на 2016-2018 роки (http://dunrada.gov.ua/article-

one/521).  Програма містить узагальнену мету та заходи, наявні виконавців, однак фінансування для 

її виконання програми не передбачалося, відсутні очікувані результати, система контролю та звіт про 

виконання програми, у зв’язку з чим монітор вважає її недієвою та бал не зараховує.  

 

Бал не зараховано 

2. Чи відповідає мережа навчальних закладів та кількісний склад  педагогічного 

персоналу потребам громади? 

Даний критерій вивчався шляхом проведення експериментів ”Дитсадок” та ”Школа”. В рамках 

експерименту ”Дитсадок”, що розміщений в центральній частині міста, монітори попередивши, що 

переїхали з іншого міста влаштовували свою дитину до садочка. При спілкуванні із завідувачем 

садочка, з’ясовано що у садочку в групі понад 30 дітей, однак це не є перепоною при  влаштуванні 

дитини до садочка, на наступний тиждень запропоновано вже приводити дитину. 

В рамках експерименту ”Школа”, який проводився у Дунаєвецькій НВК ЗОШ 1-3 ступенів 

гімназія, у 1-4 класах навчається в середньому до 30 учнів, в старших класах – 22-25 учнів. У школі 

працює 72 вчителя, навчається 719 учнів. Вакантні місця педагогічного персоналу відсутні. 

 

Бал зараховано 

3. Чи зручним є розташування закладів освіти у громаді? 

За інформацією працівників міської ради діставатися до закладів освіти не надто зручно, 

відстань від найбільш віддаленої житлової будівлі до зупинки шкільного автобуса становить більше 

300 м.  

Рішенням восьмої сесії міської ради VІІ скликання від 26.05.2016 №5-8/2016р. затверджена 

Програма «Шкільний автобус»  Дунаєвецької міської ради на 2016-2018 роки 

(http://dunrada.gov.ua/article-one/586). Програма містить завдання, очікувані результати, основні 

заходи щодо виконання, відповідальних виконавців, строки її виконання, орієнтовні обсяги 

фінансування. Заходи програми фінансуються, що дає можливість визначити її як дієву. 

          Доказом того, що програма діє є 2 додаток до вказаної програми, в якому чітко вказана 

кількість учнів, що підвозяться до закладів освіти.  

          Також, працівники ОМС висловлювались, що шкільний автобус стає у нагоді також і іншим 

мешканцям громади.  

           У звіт щодо виконання «Плану соціально-економічного розвитку Дунаєвецької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки» за 2017 рік прослідковується, що було 

придбано шкільний автобус на суму 1571500 грн. http://dunrada.gov.ua/article-one/629. 

 

Бал зараховано 

 

4. Чи вживаються заходи для дотримання права на безоплатну освіту? 

У межах проведеного експерименту “Дитсадок” при зарахуванні до дошкільного закладу 

освіти керівництвом закладу не вимагаються будь які фінансові збори, в тому числі добровільно-

примусові внески для зарахування до закладу освіти. 

Однак ОМС не проводить кампанію щодо відмови від добровільно-примусових батьківських 

грошових внесків на заклад освіти (відповідна інформація не розміщена на сайті, відсутні будь які 

інтерв’ю чи розпорядження). 

http://dunrada.gov.ua/article-one/521
http://dunrada.gov.ua/article-one/521
http://dunrada.gov.ua/article-one/586
http://dunrada.gov.ua/article-one/629
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Бал не зараховано 

 

5. Чи створено умови для безпечного та комфортного перебування дитини у школі? 

В рамках експерименту “Школа” з’ясовано, що Дунаєвецька НВК ЗОШ 1-3 ступенів гімназія 

має актуальний висновок компетентного органу щодо створення у ній безпечного середовища, 

оскільки наявний акт огляду навчального закладу до нового навчального року.  

Наявний внутрішній туалет для учнів, обладнаний системою водопостачання та 

водовідведення.  

Наявний медичний працівник, медсестра, яка працює на повну ставку. 

Комфортний температурний режим у навчальному закладі.  

Наявність у школі місць для заняття фізичною культурою та спортом, обладнані внутрішні 

приміщення, спеціально обладнані зовнішні приміщення відсутні. 

У школі наявні місця для проведення публічних заходів, проводиться поліпшення умов у 

новому приміщенні, яке відведене для таких заходів.  

Наявний світлофор.  

  
 

На фото спортзали школи 

 

   

На фото туалет для учнів              На фото актовий зал школи          На фото один із входів до 
школи                        

                         обладнаний пандусом 

Бал зараховано 

 

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

Рішенням тридцять шостої (позачергової) сесії Дунаєвецької міської ради від 30 травня 2018 

р. №22-36/2018р утворено комунальну установу Дунаєвецької міської ради «Інклюзивно-ресурсний 

центр» (http://dunrada.gov.ua/article-one/736), призначено на посаду виконуючого обов’язки 

директора – комунальної установи, затверджено статут комунальної установи. Встановлено, що 

фінансування діяльності комунальної установи Дунаєвецької міської ради «Інклюзивно-ресурсний 

центр» здійснюється в межах видатків на утримання комунальних установ та закладів та за рахунок 

інших джерел, не заборонених законодавством. 

http://dunrada.gov.ua/article-one/736
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На разі відсутній персонал для навчання, виховання дітей з особливими освітніми потребами.  

 

Бал не зараховано 

 

7. Чи ОМС створює умови для розвитку та позашкільної освіти мешканців територіальної 

громади? 

Аналіз інформаційного простору ОТГ дав можливість підтвердити трьох типів позашкільної 

освіти. У м. Дунаївці функціонує комунальний заклад Дунаєвецької міської ради “Станція юних 

натуралістів”  - http://dunsyn.blogspot.com, комунальний заклад  Дунаєвецької міської  ради 

«Дунаєвецька дитяча школа мистецтв» (https://dun.at.ua/news/2018-03-04-4727). 

Рішенням  одинадцятої (позачергової) сесії Дунаєвецької міської ради VІІ скликання від 

12.08.2016 р. №5-11/2016р. затверджено Програму військово – патріотичного виховання та 

підготовки молоді до служби в збройних силах україни в дунаєвецькій міській об’єднаній 

територіальній громаді на 2016 – 2020 роки (http://dunrada.gov.ua/article-one/595). Основні програмні 

заходи: військове-патріотичне виховання молоді та підготовка юнаків до служби в Збройних Силах 

України; медичне забезпечення; призов громадян на строкову військову службу; культурно-виховні 

заходи; фінансове забезпечення. Передбачено проведення комплексу заходів, зокрема культурно-

виховні заходи, проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед молоді та ін. 

За інформацією працівників ОМС та наданих для опрацювання документів щорічно протягом 

двох років, що передують моніторингу виділяє фінансування (з місцевого бюджету, залучає інвесторів, 

грантові кошти) на зміцнення матеріально-технічної бази позашкільної освіти (придбання спортивного 

інвентарю, інструментів, матеріалів для творчості, тощо), одним з підтверджень є фото розташоване 

ліворуч, де  вказано кількість придбаних м’ячів, канатів.    

 
На фото розрахунок кошторису на позашкільну освіту та підтвердження на зміцнення матеріально-

технічної бази позашкільної освіти 

Також виділяється фінансова допомога для обдарованих дітей шкільного віку на участь в 

змаганнях, конкурсах, тощо.  У 2018 р.  з місцевого бюджету оплачувалася поїздка вихованців 

Дунаєвецької ДЮСШ в Чехію для участі в спортивних змаганнях – виділено 50 тис. грн.( фото 

праворуч). 

Забезпечується діяльність місцевих центрів фізичного здоров’я населення  «Спорт для всіх» 

та проведення заходів серед населення регіону (http://dunrada.gov.ua/article-one/556, сесія 19  від 

28.02.2017 № 6-19/2017).  

Монітор підтвердив здійснення ОМС понад трьох критеріїв, що є достатнім для зарахування 

балу. 

 

Бал зараховано 

 

8. Чи сприяє ОМС участі громади у культурному житті, дозвіллі та відпочинку? 

http://dunsyn.blogspot.com/
https://dun.at.ua/news/2018-03-04-4727
http://dunrada.gov.ua/uploadfile/archive_article/2017/12/15/2017-12-15_1458/files/files-68869.docx
http://dunrada.gov.ua/uploadfile/archive_article/2017/12/15/2017-12-15_1458/files/files-68869.docx
http://dunrada.gov.ua/uploadfile/archive_article/2017/12/15/2017-12-15_1458/files/files-68869.docx
http://dunrada.gov.ua/article-one/595
http://dunrada.gov.ua/article-one/556
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Моніторинг сайту ОМС дає можливість підтвердити постійне проведення різноманітних заходів 

як культурного спрямування, так і дозвілля. Так, 05.04.2018 р. проводився великодній ярмарок (м. 

Дунаївці, http://dunrada.gov.ua/news-one/1130), фольклорне свято “Зелена неділя“ с. Чаньків, 

http://dunrada.gov.ua/news-one/1324, дитяче свято "Відкриваєм в літо двері" 

(http://dunrada.gov.ua/news-one/1395, програми літнього читання – “По стежках книжкового літа” 

(http://dunrada.gov.ua/news-one/1383), проведення дитячих змагань з риболовлі, присвячених до 

Міжнародного Дня захисту дітей (http://dunrada.gov.ua/news-one/1357), свято “Барви дитинства” 

(http://dunrada.gov.ua/news-one/1348), пленер з екскурсії В гостях у графа Мархоцького 

(http://dunrada.gov.ua/news-one/1356), свято села у с. Великій Кужелеві “Гріє душу село, моє рідне 

село” (http://dunrada.gov.ua/news-one/1343), святкування дня села в с. Раченці 

(http://dunrada.gov.ua/news-one/1341), святкування дня села в с. Нестерівці 

(http://dunrada.gov.ua/news-one/1342), інсценізація художніх творів (http://dunrada.gov.ua/news-

one/1321), святкування Дня села Голозубинці (http://dunrada.gov.ua/news-one/1314), відзначення 

Дня Європи http://dunrada.gov.ua/news-one/1301, день вишиванки (http://dunrada.gov.ua/news-

one/1297, http://dunrada.gov.ua/news-one/1286), проведено літературний вечір до Дня матері «Мамо, 

рідна і кохана» в приміщенні Лисецької сільської бібліотеки (http://dunrada.gov.ua/news-one/1283), 

святкування Дня матері (http://dunrada.gov.ua/news-one/1273), загальнонаціональний фотоконкурс 

«Великі світлини маленьких місць: моя громада — наше майбутнє» (http://dunrada.gov.ua/news-

one/1264), відбувся ІІІ відкритий регіональний конкурс юних виконавців на духових інструментах 

«ПОДІЛЛЯ BRASS-FEST 2018» (http://dunrada.gov.ua/news-one/1238), відкриття туристичного сезону 

(http://dunrada.gov.ua/news-one/1220), проведення відкритого конкурсу дитячого фольклору 

(http://dunrada.gov.ua/news-one/1152), проведення загальноміського суботника 

(http://dunrada.gov.ua/news-one/1127) та багато ін. 

У Дунаєвецькій ОТГ курсує лише приміський транспорт, міський громадський транспорт  не 

курсує.              

В ОТГ прийнято Положення про проведення конкурсу ”Битва талантів за приз міського голови 

– 5000 грн.”. Конкурс проводиться з метою популяризації національного мистецтва, виявлення та 

підтримки нових талантів серед жителів Дунаєвецької ОТГ, духовного, творчого зростання виконавців, 

підвищення їхньої майстерності, обміну досвідом. Основним завданням конкурсу є виховання 

естетичних смаків підростаючого покоління (http://dunrada.gov.ua/news-one/1335). 

На території ОТГ функціонує місцевий будинок культури (м. Дунаївці). Раніше це був палац 

Красінських (https://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/68734_dvorec-krasinskih-dunaevcy.htm). В ньому 

проводили своє дитинство визначні поляки – Зигмунт та Вінцентій Красінські, які відіграли значну 

роль в історії Польщі. У центрі м. Дунаївці розміщена Дунаєвецька міська бібліотека 

(https://www.facebook.com/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B5%D1%8

6%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-

%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-

128365481106040/). Дунаєвецька міська бібліотека – це місце спілкування та пізнавального дозвілля 

юних відвідувачів. Працює бібліотечний кінотеатр, де наймолодші користувачі мають можливість  

переглядати казки 

(https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=212622482680339&id=128365481106040).  

 

 
На фото заходи, які проводить бібліотека 

 

Бібліотека має фейсбук сторінку, де інформує про усі заходи, які проводяться. 

У с. Миньківці розміщений дендропарк. Сьогодні на території Миньковецького дендропарку 

росте більше 200 видів різних рідкісних і місцевих рослин, висаджених за систематичною ознакою. 

http://dunrada.gov.ua/news-one/1130
http://dunrada.gov.ua/news-one/1324
http://dunrada.gov.ua/news-one/1395
http://dunrada.gov.ua/news-one/1383
http://dunrada.gov.ua/news-one/1357
http://dunrada.gov.ua/news-one/1348
http://dunrada.gov.ua/news-one/1356
http://dunrada.gov.ua/news-one/1343
http://dunrada.gov.ua/news-one/1341
http://dunrada.gov.ua/news-one/1342
http://dunrada.gov.ua/news-one/1321
http://dunrada.gov.ua/news-one/1321
http://dunrada.gov.ua/news-one/1314
http://dunrada.gov.ua/news-one/1301
http://dunrada.gov.ua/news-one/1297
http://dunrada.gov.ua/news-one/1297
http://dunrada.gov.ua/news-one/1286
http://dunrada.gov.ua/news-one/1283
http://dunrada.gov.ua/news-one/1273
http://dunrada.gov.ua/news-one/1264
http://dunrada.gov.ua/news-one/1264
http://dunrada.gov.ua/news-one/1238
http://dunrada.gov.ua/news-one/1220
http://dunrada.gov.ua/news-one/1152
http://dunrada.gov.ua/news-one/1127
http://dunrada.gov.ua/news-one/1335
https://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/68734_dvorec-krasinskih-dunaevcy.htm
https://www.facebook.com/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-128365481106040/
https://www.facebook.com/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-128365481106040/
https://www.facebook.com/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-128365481106040/
https://www.facebook.com/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-128365481106040/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=212622482680339&id=128365481106040
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Перше, на що звертають увагу гості, це головна алея із західної колоновидної туї, яку вдало 

доповнюють кущі вічнозеленого самшиту. Також в парку можна побачити барбарис, тис, березу, 

гінкго, ялівець, клен, а також різні види хвойних рослин. На території Миньковецького дендропарку 

можна зустріти велику кількість рідкісних видів кущів і дерев. Є тут і власний розсадник, в якому 

можна подивитися на різноманітні декоративні рослини. Дендропарк отримав статус заповідника у 

1969 році, зараз знаходиться на балансі підприємства "Кам’янець-Подільське лісове господарство".  

Враховуючи наявність трьох критеріїв визначених даним пунктом, бал зараховується. 

 

Бал  зараховано 

 

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

чи культурного розвитку? 

Аналіз відкритих джерел не надав можливості підтвердити проведення заходів із запобігання 

та протидії дискримінації у сфері особистого чи культурного розвитку.  

Поспілкувавшись з працівниками ОМС монітори не отримали підтвердження щодо проведення 

вищезгаданих заходів, що не дає можливості для зарахування балу. 

 

Бал не зараховано 

 

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

розвиток? 

У громаді наявні публічні безоплатні wi-fi простори з помітним візуальним  запрошенням до 

них у бібліотеках, біля клубу, стадіону. Вікритість wi-fi просторів перевірено монітором.  

ОМС бере участь в заходах бібліотек та популяризує книгу (на сайті ОМС, ЗМІ, інше) 

http://dunrada.gov.ua/category-news/3. ОМС  у медіа поширює інформацію про культурні заходи та 

популяризує заклади (ЗМІ, сайт ОМС) про що свідчать надані для огляду газети “Дунаєвецький 

вісник”. 

ОМС виділяє кошти із місцевого бюджету на поновлення бібліотечних фондів та поліпшення 

матеріально-технічного становища бібліотек (були надані для огляду документи). 

 

Бал зараховано 

 
 

 

Моніторинг напряму «Освіта та культурний розвиток» показує, що програма цього напряму 

містить узагальнену мету та заходи, фінансування програми не передбачається. Відсутні 

60%

40%

Результати "Освіта та культурний розвиток"

Зараховано 6 балів

Не зараховано 4 бали

http://dunrada.gov.ua/category-news/3
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очікувані результати, система контролю та звіт про виконання програми. Хотілося б щоб 

ОМС активніше приймали участь у процесі виховання та навчання підростаючих поколінь. 

До цього часу був відсутній персонал для навчання, виховання дітей з особливими 

освітніми потребами (проблема на стадії вирішення).  

Окрім того, ОМС не проводить кампанію щодо відмови від добровільно-примусових 

батьківських грошових внесків на заклад освіти. ОМС повинні сприяти захисту матеріальних 

благ населення і не допускати жодних «поборів» не тільки в закладах освіти.  
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ 

ОКРЕМИМ ВЕРСТВАМ НАСЕЛЕННЯ 

НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДЛЯ ВРАЗЛИВИХ КАТЕГОРІЙ 

 

1. Чи враховано потреби громади під час формування програм/заходів соціального 

захисту? 

      Моніторинг сайту ОМС Дунаєвецької міської ОТГ не надав можливості підтвердити 

врахування потреби громади під час формування програм/заходів соціального захисту. Так як, ні 

громадських слухання, ні експертних обговорення; анкетне опитування; фокус-групи з цільовими 

аудиторіями; електронного опитування  моніторами не виявлено. Працівники ОМС також не змогли 

надати жодного підтвердження щодо проведення подібних заходів. 

Оскільки відсутні докази способів вираження громадської думки та врахування їх результатів 

щодо формування програми заходів соціального захисту бал не зараховується. 

 

Бал не зараховано 

 

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

В ОТГ створена Комунальна установа Дунаєвецької міської ради «Територіальний центр 

соціального обслуговування» http://dunrada.gov.ua/article-one/558. Рішення двадцять першої сесії 

міської ради VІІ скликання від 16 травня 2017 року №6-21/2017р. затверджено статут установи у 

новій редакції.  

Установа створена з метою надання соціальних послуг громадянам: похилого віку, інвалідів, 

хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш 

як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, 

визнаних такими в порядку, затвердженому МОЗ; які перебувають у складній життєвій ситуації у 

зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, 

стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб 

похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей за останні шість календарних 

місяців, що передують місяцю звернення, нижчий ніж встановлений законом прожитковий мінімум для 

осіб, які втратили працездатність; внутрішньо переміщеним особам; учасникам бойових дій; 

громадянам які мають бажання пройти курс соціальних послуг та не підпадають до жодної категорії 

обслуговування згідно з постановою Кабінету Міністрів України №1417 (за наявності вільного місця в 

робочому графіку працівників Установи, які безпосередньо надають послуги та лише на платній 

основі); сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують 

сторонньої допомоги; іншим громадянам, які потребують соціальних послуг що надаються Установою.  

У відповідності до Програми соціального захисту населення (http://dunrada.gov.ua/article-

one/610) за рахунок місцевого бюджету ритуальні послуги надаються при  похованні самотніх 

малозабезпечених громадян, також з місцевого бюджету виплачується допомогу на поховання 

громадян, які на час смерті не працювали і не отримували пенсії або соціальної допомоги. Також 

відповідно до цієї Програми матеріальна допомога надається особам похилого віку, хворим та іншим 

вразливим категоріям за їх зверненням. 

Враховуючи наявність двох критеріїв визначених даним пунктом, бал зараховується. 

 

Бал зараховано 

 

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

В комунальній установі Дунаєвецької міської ради «Територіальному центрі соціального 

обслуговування» здійснюється  комплекс реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю, а також 

дітей віком до 2 років, які мають ризик отримати інвалідність, спрямованих на попередження 

(запобігання), зменшення або подолання фізичних, психічних розладів, коригування порушень 

розвитку, навчання основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення 

передумов для їхньої інтеграції у суспільство  в умовах денного догляду, амбулаторного перебування 

та патронажної допомоги.  

http://dunrada.gov.ua/article-one/558
http://dunrada.gov.ua/article-one/610
http://dunrada.gov.ua/article-one/610
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  В комунальній установі діє два відділення: 

  1. Соціальної допомоги вдома (у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 29 

грудня 2009 р. № 1417); 

  2. Соціальної профілактики, адаптації та надання адресної допомоги (передбачено статутом) 

де можна отримати допомогу психолога з питань покращення взаємостосунків у сім'ї, з близькими; 

покращення взаємовідносин між дітьми та батьками, спілкування дітей з вчителями; особистісного 

розвитку. 

  Психолог відділення підтримає у складній життєвій ситуації, допоможе знайти вихід, він може 

бути посередником у конфлікті, допомогти підготуватися до сімейного життя чи вирішити проблему 

залежності. 

  Фахівці з соціальної роботи, надають допомогу з питань підготовки та навчання кандидатів у 

прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни/піклувальники; виявлення інтересів і потреб людей у 

різних видах діяльності і залучення до роботи з ними різноманітних закладів, товариств; реалізації 

прав дітей, молоді та сімей у суспільстві; розв'язання соціально-педагогічних проблем сім'ї та її членів; 

консультації з питань виховання та розвитку дітей; інформування щодо активних методів родинного 

планування, виховання дітей, здорового способу життя; допомога у засвоєнні етики та культури 

соціальних відносин; представлення інтересів клієнта в установах та інших закладах. 

  Допомога у підтримці здоров'я спрямована на допомогу людям, які відносяться до «груп 

ризику», а також на збереження, підтримку та захист життя і здоров'я людей; формування здорового 

способу життя. 

  Також, у Територіальному центрі соціального обслуговування  можна отримати інформаційну 

підтримку та довготривалу комплексну допомогу http://dunrada.gov.ua/news-one/990. 

  Наданню послуг догляду особам, які цього потребують здійснюється також через Комунальну 

установу Дунаєвецької міської ради «Міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Ластівка», 

де діти з інвалідністю згідно з медичним висновком потребують постійного стороннього догляду і не 

можуть перебувати в загальноосвітніх закладах, забезпечуються послугами із соціального і   

педагогічного патронату  реабілітаційною бригадою за місцем проживання 

http://dunrada.gov.ua/article-one/558.  

Враховуючи наявність надання двох послуг догляду, особам які цього потребують, монітор 

зараховує бал. 

 

Бал зараховано 

 

4. Чи організовує ОМС послуги із супроводу та безперешкодного доступу людей з 

інвалідністю? 

У Дунаєвецькій ОТГ організовано транспортне перевезення людей з інвалідністю за рахунок 

місцевих ресурсів через Програму соціального захисту  (http://dunrada.gov.ua/article-one/610) в 

розділі – усі рішення 32 сесії.rar. 

Відповідно до Програми надання фінансової підтримки хворим району нефрологічного 

профілю на 2016 – 2017 роки виділялися кошти на транспортування хворих на процедуру гемодіалізу 

в центри програмного гемодіалізу для надання спеціалізованої медичної допомоги хворим району. 

Враховуючи наявність надання двох послуг супроводу та безперешкодного доступу людей з 

інвалідністю, монітор зараховує бал. 

 

Бал зараховано 

 

5. Чи вживаються ОМС заходи із надання реабілітаційних послуг особам з порушеннями 

здоров’я? 

В ОТГ функціонує Комунальна установа Дунаєвецької міської ради «Міський центр соціальної 

реабілітації дітей-інвалідів «Ластівка» (http://dunrada.gov.ua/news-one/860), яка надає соціальні 

послуги дітям з особливими потребами.  

http://dunrada.gov.ua/news-one/990
http://dunrada.gov.ua/article-one/558
http://dunrada.gov.ua/article-one/610
http://dunrada.gov.ua/news-one/860
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Також на території ОТГ створена Комунальна установа Дунаєвецької міської ради 

«Територіальний центр соціального обслуговування» http://dunrada.gov.ua/article-one/558, де 

функціонує масажний кабінет, спортивний зал.  

За Програмою Гемодіалізу – забезпечується транспортування хворих на процедуру гемодіалізу 

в центри програмного гемодіалізу для надання спеціалізованої медичної допомоги хворим району 

(http://dunrada.gov.ua/article-one/593).  

Враховуючи наявність трьох напрямів реабілітаційних послуг, монітор зараховує бал. 

 

Бал зараховано 

 

6. Чи здійснює ОМС заходи підтримки сімей з дітьми? 

Вивчивши надані працівниками ОМС матеріали для ознайомлення монітор підтвердив 

наявність безкоштовного харчування учнів І – IV класів та учнів вразливих груп; пільговий проїзд 

учнів до місця навчання і додому; програма шкільний автобус (http://dunrada.gov.ua/article-one/586). 

Також забезпечуються безкоштовним харчуванням в дошкільних та загально-освітніх 

навчальних закладах громади діти учасників бойових дій АТО та внутрішньо переміщених осіб  за 

наявності довідки  про включення до  єдиної інформаційної база даних про внутрішньо-перемiщених 

осiб; забезпечуються безкоштовним оздоровленням/відпочинком  діти учасників бойових дій АТО в 

пришкільних оздоровчих таборах; надаються дітям учасників бойових дій АТО послуги по 

безкоштовному користуванню та участі в позашкільних закладах (спортивних секціях); 

забезпечується безкоштовне навчання дітей учасників бойових дій АТО в школах естетичного 

виховання. 

Програмою соціального захисту населення (http://dunrada.gov.ua/article-one/610) 

передбачено надання соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення. 

Враховуючи наявність трьох системних заходів з підтримки сімей з дітьми, монітор зараховує 

бал. 

 

Бал зараховано 

 

7. Чи ОМС бере участь у наданні соціальних послуг дітям та молоді, що опинилися у 

складних життєвих обставинах, в тому числі за наслідками домашнього насильства? 

У статуті комунальної установи міської ради «Територіальний центр соціального 

обслуговування» (http://dunrada.gov.ua/article-one/558) прописані завдання: проведення соціально-

профілактичної роботи, спрямованої на запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей та 

молоді; виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах; 

здійснення соціального супроводу, надання соціальних послуг та здійснення інших заходів щодо 

відновлення соціальних функцій, психологічного і фізичного стану сімей, дітей та молоді, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, і потребують сторонньої допомоги. 

Працівники ОМС пояснили, що дану функцію виконує також «Територіальний центр 

соціального обслуговування». 

Аналіз сайту також не дав можливості отримати запитувану інформацію. 

Оскільки підтверджується лише один напрямок участь у наданні соціальних послуг дітям та 

молоді, що опинилися у складних життєвих обставинах з необхідних трьох, бал не зараховується. 

 

Бал не зараховано 

 

8. Чи дбає ОМС про захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування? 

Вивчення наданих для ознайомлення документів та статуту Територіального центру 

соціального обслуговування дає можливість підтвердити проведення соціально-профілактичної 

роботи, спрямованої на запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей та молоді; виявлення 

http://dunrada.gov.ua/article-one/558
http://dunrada.gov.ua/article-one/593
http://dunrada.gov.ua/article-one/586
http://dunrada.gov.ua/article-one/610
http://dunrada.gov.ua/article-one/558
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сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах; здійснення соціального 

супроводу, надання соціальних послуг та здійснення інших заходів щодо відновлення соціальних 

функцій, психологічного і фізичного стану сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, і потребують сторонньої допомоги. Також на системній основі проводяться перевірки 

дотримання прав дітей у закладах або сім’ях та реагування на випадки порушень прав.  

Рішенням восьмої сесії міської ради VІІ скликання від 26.05.2016 р. №7-8/2016р. затверджена 

Програма забезпечення власним житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

на території Дунаєвецької міської ради на 2016-2018 рр.  (http://dunrada.gov.ua/article-one/584). 

Однак фінансування на цю програму не виділялося. 

Програмою соціального захисту населення Дунаєвецької міської ради на 2018-2020 

(http://dunrada.gov.ua/article-one/610) роки передбачено надання одноразової  матеріальної допомоги 

дітям учасників АТО. 

Шляхом аналізу судових справ, в яких приймають участь представники органів опіки та 

піклування, вдалося підтвердити їх участь у справах, що стосуються прав дитини-сироти та дитини, 

позбавленої батьківського піклування. 

Враховуючи наявність чотирьох напрямів захисту прав дітей-сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування, монітор зараховує бал. 

 

Бал зараховано 

 

9. Чи залучає ОМС недержавних учасників до надання соціальних послуг? 

Вивчення наданих для ознайомлення документів дає можливість встановити, що ОМС залучає 

до надання соціальних послуг тільки комунальні установи. 

 

Бал не зараховано 

 

10. Чи зручною є організація надання послуг  органом соціального захисту населення? 

За результатом експерименту “Зручність соціальних послуг”, монітор вам можливість 

переконатись, що в органі соціального захисту населення наявні 5 критеріїв зручності надання послуг, 

а саме: 1.здійснюється прийом документів уповноваженими особами у віддалених селах, філіях (цю 

функцію виконують старости і лише прийом документів, що стосується оформлення субсидій); 2. є 

можливість телефоном отримати інформацію про порядок отримання послуги та графік прийому 

громадян, що перевірено дзвінком до органу соціального захисту населення; 3. зручне інформування 

про графік прийому громадян та місця розташування секторів прийому; 4. наявний безперешкодний 

доступ до приміщення маломобільних груп населення; 5. можливість надання допомоги особам, які 

через порушення здоров’я самостійно не можуть заповнити бланки.  

 
 

На фото розпорядок роботи              На фото зона очікування      На фото пандус при вході  

 

http://dunrada.gov.ua/article-one/584
http://dunrada.gov.ua/article-one/610
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На фото кнопка виклику      На фото інформаційний стенд                 На фото кондиціонер 

 

Враховуючи наявність лише 5 критеріїв зручності надання послуг органом соцзахисту, які 

підтверджують наявні фото, монітор бал не зараховує. 

 

Бал не зараховано 

 
 

 

Моніторинг напрями «Соціальний захист для вразливих категорій»: 

Відсутні докази способів вираження громадської думки та врахування їх результатів 

щодо формування програми заходів соціального захисту, ні громадських слухання, ні 

експертних обговорення; анкетного опитування; фокус-груп з цільовими аудиторіями; 

електронного опитування  моніторами не виявлено, що говорить про те, що програма не 

може охоплювати існуючих проблем населення. Тому як результат, відсутність участі ОМС 

у наданні соціальних послуг дітям та молоді, що опинилися у складних життєвих 

обставинах, в тому числі за наслідками домашнього насильства. 

Також спостерігаємо, що ОМС не залучає недержавних учасників до надання 

соціальних послуг, які могли б виконуватись набагато краще, як комунальні установи. 

Ще одним недоліком цього напряму є не достатньо зручна  організація надання 

послуг  органом соціального захисту населення. 

  

60%

40%

Результати "Соціальний захист для вразливих категорій"

Зараховано 6 балів

Не зараховано 4 бали
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: САМОРЕАЛІЗАЦІЯ  

НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: ПРАЦЯ ТА УМОВИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 

1. Чи діє місцева програма зайнятості населення? 

За інформацією наданою службовими особами ОТГ та аналізу сайту ОТГ 

(http://dunrada.gov.ua), в ОТГ  не приймалася програма зайнятості населення. 

В інших програмах запитуваної інформації також не знайдено. 

З огляду на відсутність програми, монітором не зараховується бал. 

 

Бал не зараховано 

 

2. Чи належним чином організоване проведення оплачуваних громадських та 

тимчасових робіт? 

За інформацією наданою службовими особами ОТГ та ознайомившись із наданими 

документами монітор підтверджує проведення системної діяльності оплачуваних громадських та 

тимчасових робіт, їх фінансування, наявні договори про організацію громадських робіт та 

фінансування їх організації, кошторис планових витрат із фінансування організації громадських робіт, 

про що свідчать додані фото. 

 
На фото кошторис та договір про організацію громадських робіт 

 

Бал зараховано 

 

3. Чи діє місцева програма підтримки підприємницької діяльності? 

За аналізом сайту ОТГ, в ОТГ не приймалася програма підтримки підприємницької діяльності. 

З огляду на відсутність програми, монітором бал не зараховується. 

Проте, варто зазначити, що програма на стадії розробки, на сьогодні фінансування 

інвестиційних проектів здійснюється через Регіональний фонд підтримки підприємництва в 

Хмельницькі області відповідно до Порядку використання коштів обласного бюджету, що виділяються 

на надання фінансової підтримки суб’єктам підприємництва. Зі слів працівників ОМС  підприємці які 

звертаються за допомогою переспрямовуються  в Хмельницький. 

http://dunrada.gov.ua/
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Інформаційний лист щодо фін підтримки суб’єктів підприємництва за рахунок місцевих 

бюджетів 

Бал не зараховано 

 

4. Чи сприяє ОМС зайнятості населення через інформування? 

ОМС сприяє зайнятості населення, що безпосередньо можна спостерігати на сайті ОМС у 

розділі ”Оголошення” https://www.facebook.com/dunavi1930/, де надається інформація про вакансії, 

які існують в ОМС, тобто при бажанні кожен може з легкістю відслідковувати коли є вільні вакантні 

місця в ОМС та інших організаціях, до прикладу маємо оголошення конкурсу на посаду директора 

комунальної установи Дунаєвецької міської ради «Міський культурно-мистецький, просвітницький 

центр» http://dunrada.gov.ua/article-one/728; оголошення Дунаєвецької міської ради про заміщення 

вакантної посади бухгалтера http://dunrada.gov.ua/article-one/693, http://dunrada.gov.ua/article-

one/692, http://dunrada.gov.ua/article-one/682/, http://dunrada.gov.ua/article-one/678, 

http://dunrada.gov.ua/article-one/663, http://dunrada.gov.ua/article-one/614, 

http://dunrada.gov.ua/article-one/613,. 

    Проаналізувавши сайт ОМС знаходимо інформацію, що стосується вакантних місць ОМС та 

комунальних закладів, що стосується приватних підприємств інформації на сайті не відсутня, хоча 

працівники ОМС запевняли, що така інформація вивішувалась на інформаційних стендах. 

    На фото оголошення зі ЗМІ (друкованих засобах масової інформації) про проведення 

конкурсу на заміщення вакантної посади.Отже, маємо розміщення інформації на сайті та ЗМІ. 

        Наявність відповідної інформації на сайті ОМС дає підстави вважати роботу ОМС в частині 

інформування населення достатньою, а отже за можливе зарахування балу по цьому питанню. 

 

Бал зараховано 

https://www.facebook.com/dunavi1930/
http://dunrada.gov.ua/article-one/728
http://dunrada.gov.ua/article-one/693
http://dunrada.gov.ua/article-one/692
http://dunrada.gov.ua/article-one/692
http://dunrada.gov.ua/article-one/682/
http://dunrada.gov.ua/article-one/678
http://dunrada.gov.ua/article-one/663
http://dunrada.gov.ua/article-one/614
http://dunrada.gov.ua/article-one/613
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5. Чи є можливість отримання адміністративних послуг підприємцями через центри 

надання адміністративних послуг? 

В ЦНАПІ Дунаєвецької міської ради надають адміністративні послуги підприємцям два 

реєстратори юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 

1) державну реєстрацію фізичної особи-підприємця; 

2) державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу-підприємця; 

3) припинення підприємницької діяльності; 

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. 

За інформацією розміщеною на офіційній веб-сторінці ОМС (http://dunrada.gov.ua/articles/76) 

ЦНАП Дунаєвецької міської ради надає 51 адміністративну послугу. 

Враховуючи можливість отримання послуг фізичними особами-підприємцями у всіх 

напрямках, які передбачені в інструменті моніторингу, бал зараховується. 

 

Бал зараховано 

 

6. Чи ставки місцевих податків для бізнесу встановлені з механізмом  стимулювання? 

Бал зараховується так як місцеві податки встановлені за рішенням міської ради нижчі від 

максимально можливого рівня. 

Так до прикладу податок на об’єкти житлової нерухомості, максимальна ставка якого 

становить 1,5, ставка встановлена міською радою дорівнює 0,125, це відображено у додатку 1.1 до 

рішення четвертої сесії міської ради VII скликання http://dunrada.gov.ua/article-one/517 

 

 
 

На фото Розмір ставок податку на нерухоме майно для об’єктів житлової нерухомості на території 

Дунаєвецької міської ради 

 

Таку ж ситуацію спостерігаємо і в податок на об’єкти нежитлової нерухомості максимальна 

ставка якого дорівнює 1,5%, ставка встановлена міською радою дорівнює 0,3%, відображення чого 

можна знайти у додатку 1.2 до рішення четвертої сесії міської ради VII скликання 

http://dunrada.gov.ua/article-one/517 

 

http://dunrada.gov.ua/articles/76
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На фото Розмір ставок податку на                            На фото Розмір ставок земельного податку на 

території Дунаєвецької міської ради 

нерухоме майно для об’єктів нежитлової  

нерухомості на території Дунаєвецької міської ради 

 

Ставка земельного податку також приємно здивувала моніторів, адже вона повинна 

становити не більше 3%, при тому спостерігається ставка встановлена Дунаєвецькою міською радою 

у 1%, додаток 3.1 до рішення четвертої сесії міської ради VII скликання http://dunrada.gov.ua/article-

one/517 

Бал зараховується враховуючи встановлення ставок місцевого податку меншими від 

максимально можливих. 

 

Бал зараховано 

 

7. Чи дбає ОМС про дотримання умов праці на підприємствах, установах та організаціях? 

Аналіз веб-сайту ОМС та вивчення наданих для ознайомлення документів дає можливість не 

підтвердити здійснення контролю за дотриманням умов праці на підприємствах, установах та 

організаціях.  

З метою підвищення ефективної роботи госпрозрахункових підприємств та бюджетних 

установ комунальної власності, здійснення контролю за використанням бюджетних коштів, 

ефективністю використання і збереження закріпленого за ними майна, ведення кадрової роботи, 

дотримання вимог, що регламентують діяльність установ Розпорядженням Дунаєвецької міської ради 

створювалася комісія міської ради з перевірки діяльності комунального закладу Дунаєвецької міської 

ради “Центр первинної медико-санітарної допомоги” (http://dunrada.gov.ua/articles/52, рішення від 

26.04.2016 № 133/16). Завданням якої було перевірити достовірність показників фінансово-

господарської діяльності;  перевірка кошторису на 2016 рік; цільове використання бюджетних коштів 

в тому числі спецфонду; нарахування заробітної плати; наявність регламентуючих документів (статут, 

документи про реєстрацію, технічна документація, реєстрація земельних ділянок, розподіл обов’язків, 

посадові інструкції, колективний договір); оренда не житлових приміщень ( договори, сплата орендної 

плати); накази керівника (з основної, кадрових і господарської діяльності); особові справи (наявність 

документів передбачених законодавством),  особові картки; ведення трудових книжок у відповідності 

до законодавства; робота із зверненнями громадян. 

Комісія, у зазначеному розпорядженні, мала приступити до роботи 11.05.2016 року. Про 

результати роботи комісії передбачалося проінформувати міського голову.      

Моніторам не було надано звіт для ознайомлення. 

Довідка: 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 

http://dunrada.gov.ua/article-one/517
http://dunrada.gov.ua/article-one/517
http://dunrada.gov.ua/articles/52
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праці, оформлення трудових відносин. У разі відсутності такої діяльності бал не зараховується за 

замовчуванням. 

Враховуючи проведення одного заходу, направленого на проведення контролю за 

дотриманням умов праці на підприємствах, установах, організаціях, при цьому зі звітом монітори так і 

не мали змоги ознайомитись. Системність заходів і системи контролю не виявлено, монітором прийнято 

рішення бал не зараховувати. 

 

Бал не зараховано 

 

8. Чи створені ОМС  умови для трудового навчання молоді, її професійної 

орієнтації? 

За інформацією службових осіб ОМС умови для трудового навчання молоді, її професійної 

орієнтації не створені. Проаналізувавши веб-сайт ОМС також не знайдено жодного доказу, що 

стосується створення умов ОМС для трудового навчання молоді.  

Монітор маже зарахувати бал 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, оскільки 

жодного з перелічених елементів не було знайдено і не знайшли свого відображення, бал не 

зараховано. 

 

Бал не зараховано 

 

9. Чи фінансує ОМС здобуття професійно-технічної освіти мешканців громади? 

За інформацією службових осіб, ОМС не фінансує здобуття професійно-технічної освіти 

мешканців громади.  

 Бал зараховується за умови отримання доказів – забезпечення здобуття професійно-технічної 

освіти мешканцями громади за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету. 

Відсутність доказів про фінансування ОМС здобуття професійно-технічної освіти мешканців 

громади не дає можливості для зарахування балу. 

 

Бал не зараховано 

 

10. Чи надається ОМС допомога випускникам професійно-технічних навчальних 

закладів у працевлаштуванні? 

За інформацією службових осіб, ОМС не надає допомогу 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. 

Оскільки, доказів не надано, бал не зараховується. 

 

Бал не зараховано 

 

11. Чи турбується ОМС про сталість місцевого персоналу соціально-гуманітарної 

небізнесової сфери? 

Зі слів працівників ОТГ за потребою організації збільшують штат. До прикладу: станом на 

22.06.2018 р. була затверджена гранична штатна чисельність в кількості 54,5 одиниць в комунальній 

установі Дунаєвецької міської ради «Міський культурно-мистецький» просвітницький центр». На 
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сьогодні затверджена гранична штатна чисельність в кількості 56,5 одиниць, що можемо спостерігати 

на фото розміщені нижче. 

 Довідка: 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. 

На жаль замовлення на кадри моніторам не знайдено, моніторинг сайту теж не дав результатів, 

зі слів працівників ОМС замовлення не здійснюється. 

 
 

 На фото рішення міської ради     На фото службова записка про 

збільшення 

 “Про затвердження граничної                    штатної чисельності 

  штатної чисельності працівників” 

 

Бал не зараховано 

 

12. Чи дбає ОМС про робочі місця для осіб з інвалідністю? 

За матеріалами наданими службовими особами ОМС в Дунаєвецькій міській раді працює 75 

особи з них 11 осіб з інвалідністю, що становить 14,7%. 

В управлінні освіти Дунаєвецької міської ради працює всього 1104 працівників з них  119 осіб 

з інвалідністю, тобто 10,87%. 

Для отримання балу по даному напрямку необхідно було отримання доказів 

працевлаштування осіб з інвалідністю у розмірі 4% середньооблікової чисельності працівників. 

Враховуючи інформацію ОТГ та виконання вказаних нормативів, бал підлягає зарахуванню. 

 

Бал зараховано 
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Моніторинг напрямку «Праця та умови її реалізації» свідчить про що ОМС слабо 

піклується про зайнятість населення, оскільки жодної програми цього напрямку немає, що 

стосується професійної орієнтації молоді  ОМС також не проявляє жодного інтересу,  не 

фінансується здобуття професійно-технічної освіти мешканців громади, не здійснюється 

допомога випускникам професійно-технічних навчальних закладів у працевлаштуванні. 

ОМС взагалі не визначає потреби та не формує замовлення на кадри. 

Варто також організувати систему контролю щодо дотримання умов праці на 

підприємствах, установах та організаціях. 

Не приймались і програми що стосуються підтримки підприємницької діяльності.  

 ОМС варто прислухатись до зауважень так як зайнятість населення та сприятливі 

умови реалізації праці є запорукою розвитку громади.   

42%

58%

Результати "Праця та умови її реалізації"

Зараховано 5 балів

Не зараховано 7 бали
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: ДОБРЕ ВРЯДУВАННЯ  

НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: ПРАВО НА ІНФОРМАЦІЮ 

 

1. Чи можуть мешканці громади дізнатися контактну інформацію ОМС за допомогою 

мережі Інтернет? 

Монітором встановлено, що Дунаєвецькою міською радою створено сайт 

(http://dunrada.gov.ua), на початку червня 2018 р. відбулося його оновлення. На сайті розміщена 

інформація про ОТГ, контактні номери телефонів та електронна адреса, інформація про міського 

голову. 

 

Бал зараховано 

 

2. Чи можуть мешканці громади з порушеннями зору та слуху дізнатися інформацію про 

діяльність ОМС за допомогою мережі Інтернет? 

Аналіз сайту міської ради (http://dunrada.gov.ua) дає можливість підтвердити наявність 

розміщеної на сайті колонки “Сторінка для людей з вадами зору” в розділі Допомога. 

Перевірка контенту сайту дає можливість підтвердити елементи доступності. Існують три 

способи того, як можна змінити розмір шрифту і картинок у браузері: комбінацією клавіш клавіатури, 

спільним використанням клавіатури і миші, а також змінивши настройки браузера, що детально 

описано в розділі зазначеному вище. 

Також розмір шрифту тексту відповідає вимогам, який за винятком титрів, повинен змінюватися 

в межах до 200% без використання допоміжних технологій та втрати інформаційного наповнення або 

функціональності офіційного веб-сайту.  

Візуальне представлення тексту має коефіцієнт контрастності не менше 5:1. 

Наявна мобільна версія, яку з легкістю можна використовувати за допомогою смартфону і яка 

є досить зручною у використанні. 

 

Бал зараховано 

 

3. Чи захищаються персональні дані осіб працівниками ОМС? 

Монітором було проведено експеримент “Персональні дані”, в ході якого надіслано до 

Дунаєвецької міської ради запит про надання інформації про отримання земельної ділянки 

запитувачем та його знайомого. У відповідь на запит отримана інформація про відсутність звернень 

щодо отримання земельної ділянки запитувачем та відмову у наданні відповіді щодо його знайомого, 

з посиланням на норму Закону України «Про захист персональних даних». 

 

Бал зараховано 

 

4. Чи забезпечена ОМС можливість отримати доступ до публічної інформації? 

В рамках експерименту “Персональні дані” та “Право на інформацію” в ході якого надіслано 

до Дунаєвецької міської ради запит про надання інформації про отримання земельної ділянки 

запитувачем та його знайомого. У відповідь на запит отримана інформація про відсутність звернень 

щодо отримання земельної ділянки запитувачем та відмову у наданні відповіді щодо його знайомого, 

з посиланням на норму закону про захист персональних даних. Відповідь на запит надійшла на 

четвертий день. 

Бал зараховується, якщо відповідь на конкретний запит надіслана у встановлені ЗУ "Про 

доступ до публічної інформації" строки та надано інформацію, яка запитувалася. 

 

Бал зараховано 

http://dunrada.gov.ua/
http://dunrada.gov.ua/
http://dunrada.gov.ua/help


Місцевий індекс прав людини: Дунаєвецька ОТГ, Хмельницька обл. МПР, 2018 

Сторінка 49 з 62 

 
 

5. Чи ОМС ефективно забезпечує право громадян на звернення? 

Під час моніторингу було перевірено чи ОМС ефективно забезпечує право громадян на 

звернення безпосередньо через усне звернення, звернення моніторів передбачало особистий прийом 

головою ОТГ, де представник громадської організації звертався з проханням провести моніторинг в 

ОТГ. На усне звернення голова Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади відреагувала 

позитивно, що й в подальшому дало можливість провести моніторинг в ОТГ. 

Що стосується усного звернення, що викладається за допомогою засобів телефонного зв’язку 

через визначені контактні центри, телефонні "гарячі лінії". В ході даного експерименту монітор, 

знайшовши на сайті номер телефону секретаря ради, звернувся з питанням про можливо отримати 

роз’яснення норм Закону України «Про доступ до публічної інформації», надано було номер телефону 

юридичного відділу і запропоновано звернутись за роз’ясненнями. Працівник юридичного відділу 

ввічливо надав відповіді на всі поставленні запитання. 

Письмове звернення, що надсилається з використанням мережі Інтернет, засобів електронного 

зв’язку (електронне звернення) також не є проблематичним, оскільки монітори звернулись зі своєї 

електронної пошти на електронну пошту Дунаєвецької міської ОТГ  з питанням, коли відбудеться 

наступна сесія міської ради, відповідь: 12 липня 2018 року о 10.00 годині в залі засідань Дунаєвецької 

міської ради за адресою м. Дунаївці, вул.Шевченка, 50 відбудеться пленарне засідання 38 

(позачергової) сесії міської ради. 

 Аналізуючи сайті (http://dunrada.gov.ua/articles/32)  можна спостерігати, що наявний розділ 

звернення громадян, однак через сам сайт звернутись неможливо.  

Однак на сайті є розділ “Відкрите місто” (http://opencity.in.ua/issuelist#r=UADUNAITH) 

звернувшись до якого можна повідомити про проблему яка існує в місті, знайти на мапі необхідний 

заклад. 

Звернення регіональною мовою або мовою меншин не надсилалось, оскільки дане звернення 

необхідно було насилати лише в населених пунктах, де офіційно поширена регіональна мова) 

Монітор бал зараховує, так як ОМС ефективно забезпечує право громадян на звернення у всі 

визначені законом способи. 

 

Бал зараховано 

 

6. Чи ефективно використовується ОМС інформаційний стенд як джерело комунікації  з 

громадою? 

При візуальному спостереженні адмінбудівлі міської ради розміщених інформаційних стендів 

не виявлено. На запитання моніторів де розміщені інформаційні стенди, працівниками ОМС була 

надана відповідь, що в міській раді нещодавно проводились ремонтні роботи, а саме  проводилась 

покраска стін, стенди тимчасово зняті.  

Також, працівники ОМС пояснили, що було прийнято рішення про розробку нового макету 

інформаційного стенду, який наразі і перебуває в процесі розробки і надали моніторам частину ескізів 

інформаційного стенду. 

 
На фото макет інформаційного стенду 

Бал не зараховано 

 

 



Місцевий індекс прав людини: Дунаєвецька ОТГ, Хмельницька обл. МПР, 2018 

Сторінка 50 з 62 

 
 

7. Чи інформується населення про майбутні рішення ОМС? 

Аналіз інформування населення про майбутні рішення проводився шляхом інформації на сайті 

(http://dunrada.gov.ua); (http://dunrada.gov.ua/articles/92/page/2) в розділі «Оголошення», та газеті 

"Дунаєвецький вісник" https://www.facebook.com/dunavi1930/. 

За результатами проведеного аналізу встановлено, що проекти рішень ОМС постійно 

публікуються на сайті. Однак інформаційний стенд, де могли б бути розміщенні проекти рішень, в 

адміністративній будівлі відсутній. 

Враховуючи опублікування проектів рішень двома різними способами, монітор пропонує бал 

зарахувати. 

 
 На фото оголошення в газеті Дунаєвецькі вісті      На фото повідомлення про оприлюднення 

проекту рішення міської ради 

 

Бал зараховано 

 

8. Чи може виборець контролювати голосування свого депутата? 

Аналіз офіційного веб-сайту дає можливість підтвердити можливість контролю за 

голосуванням свого депутата (http://dunrada.gov.ua/articles/29).  

Ці дані розміщені на веб-сайті, для початку необхідно зайти на головну сторінку, далі у розділ 

“Нормативно-правові акти ради”, далі - Поіменне голосування. Процедура пошука вимагає три кліка. 

 

Бал зараховано 

 

9. Чи можуть мешканці громади дізнатися інформацію про поточні питання розгляду 

ради з метою участі у їх вирішенні? 

Аналіз сайту ОМС дає можливість підтвердити можливість мешканців громади дізнатися 

інформацію про поточні питання розгляду ради. Ця інформація міститься у розділі “Оголошення”. 

Розпорядження про скликання сесій також оприлюднюються на офіційному веб-сайті 

(http://dunrada.gov.ua/articles/52). Також публікуються повідомлення в ЗМІ (“Часопис громади”) про 

проведення сесій. 

 
На фото повідомлення про засідання сесії 

http://dunrada.gov.ua/
http://dunrada.gov.ua/articles/92/page/2
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi_4f6mi-zbAhWPZFAKHRExDPUQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fru-ru.facebook.com%2Fdunavi1930%2F&usg=AOvVaw1fgwNq9XcPqUGWQbplL-7d
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi_4f6mi-zbAhWPZFAKHRExDPUQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fru-ru.facebook.com%2Fdunavi1930%2F&usg=AOvVaw1fgwNq9XcPqUGWQbplL-7d
http://dunrada.gov.ua/articles/29
javascript:;
http://dunrada.gov.ua/articles/29
http://dunrada.gov.ua/articles/52
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Бал зараховано 

 

10. Чи оприлюднена в доступний спосіб інформація про прийом виборців депутатами 

місцевої ради? 

Аналіз офіційного веб-сайту ОМС дає можливість підтвердити оприлюднення інформації про 

прийом виборців депутатами місцевої ради (http://dunrada.gov.ua/articles/117). У розділі 

“Депутатський корпус” опубліковано Графік особистого прийому громадян депутатами міської ради 

об'єднаної територіальної громади, зазначено дні, години та місце прийому мешканців. 

За зверненням по телефону можна домовитись про зустріч із депутатом 

(http://dunrada.gov.ua/article/8). На офіційному веб-сайті розміщені списки з прізвищами депутатів та 

їх номерами телефонів. 

 

Бал зараховано 

 

11. Чи забезпечена ОМС можливість громади отримати доступ до системи обліку публічної 

інформації? 

Аналіз веб-сайту ОМС не дає можливість підтвердити розміщену систему обліку публічної 

інформації, яка містить: ключові слова, вид та дату створення документа, форму та місце зберігання 

документа. Знайти необідну інформацію на перший погляд не так вже й легко. Також, варто 

зауважити, що під час проведення моніторингу відбувалось оновлення сайту та надано рекомендації 

щодо його покращення, які б відповідали індикаторам моніторингу. Бал не зараховано. 

 

Бал не зараховано 

 

12. Чи інформується громада про закупівлі, здійснювані ОМС? 

Інформація про закупівлі, здійснювані ОМС оприлюднюється на офіційному веб-сайті ОМС 

(http://dunrada.gov.ua/articles/39) – розділ “Економіка” – “Публічні закупівлі” за даним посиланням 

розміщена інформація кодів ЄДРПО підприємств та організації Дунаєвецької міської ради, зайшовши 

за посиланням e-data.gov.ua та у графі "Пошук за розпорядниками" вводим код ЄДРПОУ відповідного 

підприємства чи установи та шукаємо потрібну інформацію. 

        Довідка: на офіційному сайті органу місцевого самоврядування монітор знаходить звіти за 

результатами здійснених закупівель. У разі, якщо процедура пошуку вимагає більше 5 переходів з 

головної сторінки сайту, бал не зараховується з причин розміщення інформації у незручний спосіб. 

Важливо мати на увазі, що інформація про конкретні закупівлі має бути розміщена не пізніше ніж за 

15 днів до дня розкриття тендерних пропозицій та звіт про укладені договори - протягом одного дня 

з дня укладення договору. Монітор порівнює інформацію з сайту https://prozorro.gov.ua та офіційного 

сайту органу місцевого самоврядування за останні 6 місяців перед моніторингом. Бал зараховується, 

якщо інформація на сайті органу місцевого самоврядування відповідає переліку закупівель на сайті 

публічних закупівель "Prozorro"з урахуванням фактору зручності пошуку (див. вище). 

    На офіційному сайті ОМС монітори не знайшли звіт за результатами здійснених закупівель, 

тому і не мали можливості  перевірити інформацію щодо терміну укладення договорів і строки 

розміщення інформації, тим більше співставити її. 

 

Бал не зараховано 

 

13. Чи інформується громада про можливість оренди комунального майна? 

В приміщенні ОМС відсутні інформаційні стенди, відповідно інформація про комунальне 

майно, що передається в оренду не розміщена.  

http://dunrada.gov.ua/articles/117
http://dunrada.gov.ua/article/8
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Аналіз сайту ОМС (http://dunrada.gov.ua/article-one/742) підтвердив інформацію про 

можливість  громади дізнатися про оренду коммунального майна в розділі “Оголошення” опубліковано 

перелік майна комунальної власності Дунаєвецької міської ради, що пропонується для передачі в 

оренду.  

Процедура не вимагає більше п’яти переходів з головної сторінки сайту. 

Проте, слід зазначити, що оголошення – це звучить дуже загально, така назва розділу 

звучить недостатньо зрозуміло для особи, яка шукає на сайті конкретну інформацію. 

 

Бал не зараховано 

 

 
 

Моніторинг напряму «Право на інформацію» 

 

Інформація про закупівлі, здійснювані ОМС слід оприлюднювати прозоро, так як і 

звіти за результатами здійснених закупівель, оскільки інформацію знайти неможливо. 

Інформацію щодо оренди комунального майна на сайті оптимізувати таким чином, 

щоб кожен з легкістю міг її віднайти, ховаючи її в розділі оголошення – це звучить дуже 

загально, така назва розділу звучить недостатньо зрозуміло для особи, яка шукає на сайті 

конкретну інформацію або ж зробити можливим пошук на сайті за ключовими словами. 

      

69%

31%

Результати "Право на інформацію"

Зараховано 9 балів

Не зараховано 4 бали

http://dunrada.gov.ua/article-one/742
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: ДОБРЕ ВРЯДУВАННЯ  

НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: ДОБРЕ ВРЯДУВАННЯ 

 

1. Чи дієвий стратегічний документ розвитку громади та чи здійснює ОМС моніторинг 

його реалізації спільно з громадськістю? 

В ОТГ затверджено План соціально-економічного розвитку Дунаєвецької міської об’єднаної 

територіальної громади на 2017-2020 роки (рішення дев’ятнадцятої сесії міської ради VІІ скликання 

від 28.02.2017 р. №9-19/2017р.). Документ розміщений на сайті Дунаєвецької міської ради за 

посиланням (http://dunrada.gov.ua/article-one/644) 

За підсумками аналізу, документ визначається як дієвий, оскільки наявна мета, 

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. 

Наявний звіт про реалізацію плану розвитку 33 сесія 5-33 (http://dunrada.gov.ua/article-one/629). 

План соціально-економічного розвитку Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної 

громади на 2017-2020 роки розроблявся спільно з громадською організацією в рамках реалізації 

проекту DESPRO. Планом передбачено постійний моніторинг  та адаптація Плану до умов, що 

змінюються, однак за останній рік зміни до плану не вносились. В сукупності аналіз Плану соціально-

економічного розвитку Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади дає підстави вважати 

його дієвим.  

 

Бал зараховано 

 

2. Чи за 

3. безпечується вільний доступ населення до засідань колегіальних органів ОМС та 

можливість здійснювати їх відеофіксацію? 

Аналіз питання здійснювався шляхом проведення експерименту «Вільний доступ» , в рамках 

якого 15 червня 2018 року монітором взято участь  у засіданні виконавчого комітету Дунаєвецької 

міської ради.  

На засіданні ради було надано можливість здійснення відео та фото зйомки, надавалась 

можливість для виступу (https://www.youtube.com/user/tulupovvm/videos, 

https://www.youtube.com/watch?v=pMZWhthAY9Y).  

З огляду на можливість участі громадськості у засіданнях та можливість відео та фото фіксації 

засідань, наявність зворотного зв’язку від присутніх, моніторами вважається за доцільне надання 

балу.   

 

Бал зараховано 

 

4. Чи залучає ОМС громадськість (громадські об’єднання) до формування місцевої 

політики? 

При проведенні моніторингу досліджувалась ситуація щодо реального залучення ОМС 

представників громадськості до формування місцевої політики. 

Бал у даному випадку зараховується у випадку наявності не менше 3 форм долучення 

представників громадськості  до формування місцевої політики, отже в Дунаєвецької міської об’єднаної 

територіальної громади створені консультативно дорадчі органи: поважна рада -

http://dunrada.gov.ua/news-one/1624;  рада підприємців - http://dunrada.gov.ua/articles/69; 

молодіжна рада - http://dunrada.gov.ua/articles/105;  

Представники ОТГ брали участь у реалізації проекту http://dunrada.gov.ua/news-one/1403 

«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС), який виконується 

Асоціацією міст України (АМУ) в партнерстві з Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів 

IREX/Україна за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).  

У 2016 році участь у реалізації Швейцарсько-українського проекту підтримки децентралізації 

в Україні (DESPRO).  

http://dunrada.gov.ua/article-one/644
http://dunrada.gov.ua/article-one/629
https://www.youtube.com/user/tulupovvm/videos
https://www.youtube.com/watch?v=pMZWhthAY9Y
http://dunrada.gov.ua/articles/69
http://dunrada.gov.ua/articles/105
http://dunrada.gov.ua/news-one/1403
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Також працівники неодноразово відвідують конференції та тренінги, які проводяться в 

рамках реалізації різних проектів http://dunrada.gov.ua/news-one/1608;  http://dunrada.gov.ua/news-

one/1591. Що дає  можливість моніторам зробити висновки, що ОМС готові долучатись до реалізації 

проектів 

Громадськість включається до складу конкурсних комісій комунальних закладів (фото 

розташоване ліворуч) 

http://dunrada.gov.ua/news-one/1567 проводяться робочі зустрічі (фокус-групи) із 

залученням представників громадських організацій. 

Монітори прийшли до висновку щодо зарахування балу, однак рекомендаціями є активніше 

залучення громадськості до формування місцевої політики. 

 

 
На фото інформація про створення поважної ради та затвердження складу конкурсної комісії 

 

 

Бал зараховано 

 

5. Наскільки широко ОМС передбачає практикування демократії  участі у вирішенні 

справ місцевого значення? 

Регламент Дунаєвецької міської ради визначає порядок діяльності Дунаєвецької міської ради, 

депутатів міської ради, органів та посадових осіб міської ради, порядок скликання сесій міської ради, 

підготовки, розгляду і прийняття нею рішень з питань, включених до порядку денного, прийняття 

рішень про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань 

http://dunrada.gov.ua/articles/3. Згідно регламенту передбачено можливість присутності громадян на 

пленарних засіданнях сесій ради та постійних комісій. Кожен громадянин має право безперешкодно 

відвідувати засідання органів ради.  

 Відкритість та гласність у діяльності ради забезпечується також через стабільне і 

прогнозоване функціонування сайту ради. На сайті забезпечено: - розміщення діючої редакції 

Регламенту ради, Регламенту виконавчого комітету ради; - технічну можливість у будь-який час доби 

переглядати, поширювати, копіювати (зберігати) і роздруковувати будь-які матеріали з сайту ради; - 

розміщено результати голосувань, протоколів і рішень засідань ради та її органів (постійних та інших 

комісій); - розміщено проекти рішень; - розміщено інформацію про міського голову, його заступників, 

секретаря міської ради, депутатів, членів виконавчого комітету, керівників виконавчих органів, яка 

включає основні біографічні відомості, декларації про доходи, дні і місце прийому, контакти для 

http://dunrada.gov.ua/news-one/1608
http://dunrada.gov.ua/news-one/1591
http://dunrada.gov.ua/news-one/1591
http://dunrada.gov.ua/news-one/1567
http://dunrada.gov.ua/articles/3
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листування та телефонного зв’язку; - розміщено інформацію про плани роботи ради, в т.ч. дату, місце 

і порядок денний засідання ради та її органів; - р 

озміщено звіти міського голови, його заступників, депутатів, постійних та тимчасових 

контрольних комісій ради. 

Рішенням четвертої сесії IV скликання від 12.12.2002 р. затверджено Положення про 

громадські слухання в м. Дунаївці. 

Можливість участі громадськості у прийняті рішення не обмежується жодним чином, з 

моніторингу сайту міської ради моніторами знайдено ряд підтверджень про проведення громадських 

слухань, міська рада закликає до участі у загальних обговореннях, внесення місцевих ініціатив не 

обмежується, що дає можливість для зарахування балу. 

 

 
На фото рішення міської ради про затвердження Положення про громадські слухання в м. Дунаївці 

Статут громади не приймався. 

 

Бал не зараховано 

 

6. Чи систематично проводяться ОМС відкриті, загальні зустрічі з населенням? 

 

Проведення систематичних зустрічей між ОМС та громадою визначалась шляхом аналізу 

інформаційного простору, ЗМІ, внутрішніх документів ОМС та підтверджено монітором (сайт 

Дунаєвецької міської ради було оновлено на початку року, тому моніторам довелось брати до уваги 

дані за 2018 рік, як результат можна відмітити такі заходи: 

1. Публічний звіт міського голови https://www.youtube.com/watch?v=ldeE8R0743Y; 

2. Громадські слухання http://dunrada.gov.ua/news-one/1548; 

3. Робочі зустрічі http://dunrada.gov.ua/news-one/1567; 

4. Виїздні прийоми http://dunrada.gov.ua/news-one/1535 

5. Круглі столи http://dunrada.gov.ua/article-one/748; http://dunrada.gov.ua/articles/60 

6. Відкрита зустріч міського голови з мешканцями https://www.spravy.org.ua/news/view/561-Vіdkritiy-

dіalog-u-Dunayevetskіy-OTG. 

Враховуючи наявність системно проведених заходів моніторами вирішено бал зарахувати. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ldeE8R0743Y
http://dunrada.gov.ua/news-one/1567
http://dunrada.gov.ua/article-one/748
https://www.spravy.org.ua/news/view/561-Vіdkritiy-dіalog-u-Dunayevetskіy-OTG
https://www.spravy.org.ua/news/view/561-Vіdkritiy-dіalog-u-Dunayevetskіy-OTG
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                                            На фото звіт міського голови 

Бал зараховано 

 

7. Чи враховує ОМС пропозиції громадськості в своїх рішеннях? 

Інформації щодо врахування пропозицій громадськості при вирішення питання місцевого 

значення не надано. При спілкуванні з посадовими особами ОТГ надані усні пояснення щодо 

врахування думки громадськості при прийнятті рішень, однак підтвердження не надано. 

 

Бал не зараховано 

 

8. Чи забезпечив ОМС умови для подання електронної петиції? 

Аналіз сайту ОТГ показав наявність системи подання електронних петицій 

http://dunrada.gov.ua/. 

Зайшовши за посиланням наявна інформація про порядок розгляду електронних петицій, 

однак ОТГ не забезпечено можливість підписання електронної петиції без ідентифікації громадянина, 

тобто є лише загальна можливість. 

 

Бал не зараховано 

 

9. Чи залучає О 

10. МС населення до процесу управління місцевим бюджетом та чи інформує про його 

виконання? 

Громадський бюджет Дунаєвецької міської ОТГ складає 800 тис. грн. Громадський бюджет 

дозволяє мешканцям громади взяти участь в тому як і де бюджетні кошти можуть використовуватися 

для поліпшення життя міста (https://dunaevtsi-otg-budget.e-dem.in.ua/#/). 

Також на сайті ОТГ міститься звіт про виконання бюджету (http://dunrada.gov.ua/articles/89). 

 

Бал зараховано 

 

11. Чи забезпечив ОМС доступність адміністративних послуг для населення? 

Оприлюднення інформації здійснюється на сайті Дунаєвецької міської ради та безпосередньо 

на сайті ЦНАПУ.  

Приміщення ЦНАПУ розміщене у центральній частині м. Дунаївці, що можна визначити як 

зручне для відвідування мешканцями громади. Наявні під’їзді шляхи та місце для безкоштовного 

паркування. Вивіска наявна. Безперешкодний доступ до приміщення людей з обмеженими 

http://dunrada.gov.ua/
https://dunaevtsi-otg-budget.e-dem.in.ua/#/
http://dunrada.gov.ua/articles/89
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можливостями (пандус). Наявна можливість оплати адміністративного збору в органі (термінал 

знаходься у фойє приміщення ЦНАПУ), поблизу ЦНАПУ розміщені 4 відділення різних банків.  

 

Докази можемо спостерігати на сайті Дунаєвецької міської ради за посиланням 

http://dunrada.gov.ua/article-one/723 в розділі ЦНАП інформує - Презентація. 

 

Бал зараховано 

 

12. Чи забезпечив ОМС якісне надання адміністративних послуг населенню? 

Аналіз питання здійснювався шляхом проведення експерименту «Адміністративні послуги», 

в рамках якого у травні 2018 року моніторингова команда відвідала ЦНАП Дунаєвецької міської ради. 

На інформаційних стендах розміщено документи та інформація в обсязі достатньому для отримання 

адмінпослуги без сторонньої допомоги.  

Безкоштовно надаються бланки заяв та інших документів необхідних для звернення за 

адмінпослугою.  

Час очікування консультації займає менше 1 години.  

Персонал продемонстрував готовність допомогти отримувачеві послуги в оформленні 

документів. Персонал дотримався принципу рівності. Персонал спілкувався ввічливо, з повагою та 

розумінням із відвідувачем (монітором).  

В зручному місці розміщена скринька для висловлення зауважень та пропозицій щодо якості 

надання адмінпослуг. Електронна черга відсутня. Враховуючи наявність семи критеріїв якості надання 

адміністративних послуг бал зараховується. 

 

 
           Розміщення скриньки      Зразки документів, розміщені на інформаційних 

стендах  

              для зауважень та пропозицій 

 

Бал зараховано 

 

13. Чи створив ОМС комфортні умови перебування в органі надання адміністративних 

послуг для різних вікових груп населення та людей з особливими потребами? 

Наявний дитячий куточок. Температура в приміщенні є комфортною (наявний кондиціонер). 

Облаштовано та надається відкритий доступ відвідувачам до туалетної кімнати з урахуванням потреб 

осіб з обмеженими фізичними можливостями. Туалетна кімната об лаштована усіма необхідними 

засобами гігієни.  Зона очікування простора та наявна достатня кількість для тих хто очікує на 

http://dunrada.gov.ua/article-one/723


Місцевий індекс прав людини: Дунаєвецька ОТГ, Хмельницька обл. МПР, 2018 

Сторінка 58 з 62 

 
 

отримання послуги. Монітор підтвердив наявність чотирьох умов для комфортного перебування 

отримувачів адмінпослуг, тому бал зараховується. 

         
  Наявність туалетної кімнати для відвідувачів             Наявність кондиціонеру в зоні очікування 

                з обмеженими можливостями 

 

 
                           Зона очікування      “дитячий куточок” 

 

Бал зараховано 

 

14. Чи коригується кількісний склад підрозділів ОМС залежно від потреб отримувачів 

послуг? 

За інформацією працівників ОМС вжиті заходи для прискорення отримання адміністративних 

послуг, подавалася службова записка начальником відділу ЦНАП міської ради про потребу у 

збільшенні кількості штату та прийнято відповідне рішення чергової сесії міської ради VII скликання 

від 20.04.2018 р., яким затверджено нову структуру апарату виконкому та відповідно збільшено 

кількість працівників ЦНАПУ.  

 
На фото структура та чисельність апарату виконкому Дунаєвецької міської ради 

 

Бал зараховано 



Місцевий індекс прав людини: Дунаєвецька ОТГ, Хмельницька обл. МПР, 2018 

Сторінка 59 з 62 

 
 

 
 

 

Рекомендації за напрямом «Добре врядування»: 

1. ОМС варто співпрацювати з громадськістю  перед прийняттям рішень, адже вивчення 

громадської думки вагомо впливає на правильність прийняття  рішень. 

2. Забезпечити можливість вільного доступу до підписання електронних петицій, а не 

залишити її на загально доступному рівні.  

75%

25%

Результати "Добре врядування"

Зараховано 9 балів

Не зараховано 3 бали
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Завдяки реформі децентралізації мешканці ОТГ отримали додаткові можливості у реалізації 

свого права на участь у вирішенні питань місцевого значення, реального доступу до інструментів 

місцевого урядування. 

Органи місцевого самоврядування Дунаєвецької міської ОТГ за майже 3 роки свого існування 

вирішили ряд проблем, які до об’єднання громади не вирішувалися впродовж довгих років. На даний 

час громада докладає зусиль щоб змінити на краще рівень життя мешканців населених пунктів, що 

входять до об’єднаної територіальної громади. 

 

Ключові позитивні враження від моніторингу в громаді 

1. Облаштовано сучасний, комфортний центр надання адміністративних послуг, де мешканці можуть 

швидко та якісно отримати адміністративну послугу. 

2. ОМС бере активно участь у культурному житті громади. 

3. Запуск сміттєсортувальної лінії (у 2018 році тестовий режим) та проведення широкої агітаційної роботи 

щодо роздільного збору твердих відходів серед мешканців, в тому числі молоді та школярів. 

4. Під час моніторингу спостерігалася дружня атмосфера в колективі ОТГ, готовність допомогти та 

підтримати один одного. 

5. На офіційному сайті ОТГ розміщений портал ”Відкрите місто”, який створений для  взаємодії громадян, 

місцевих органів влади, комунальних підприємств, громадських об’єднань, благодійних фондів та 

бізнесу в процесі вирішення актуальних проблем громади та отримання необхідної інформації. Портал 

дає можливість створювати повідомлення про проблему, яке буде направлено у відповідну організацію 

для вирішення, дає можливість дізнаватись про проведення офіційних заходів, перекриття руху 

транспорту, відключення води, світла, та інше. На порталі розміщена також карта міста, на яку 

користувачі порталу можуть наносити різного роду корисні об’єкти, як то: лікарні, школи, парковки, 

туристичні об’єкти, зони безкоштовного Wi-Fi, пункти прийому батарейок, інше. 

6. В рамках проведення експериментів “Школа”, “Дитсадок”, ”Безоплатність медицини” приємно вразила 

відкритість керівників навчальних закладів, закладу охорони здоров’я, а також відсутність 

благодійних кас та пожертв. 

7. ОМС проводить конкурс ”Битва талантів за приз міського голови”. Конкурс проводиться з метою 

популяризації національного мистецтва, виявлення та підтримки нових талантів серед жителів 

Дунаєвецької ОТГ, зростання виконавців, підвищення їхньої майстерності. 

 

 

Головні позиції, з яких визначено негативні оцінки 

 

1. Досить невиражена місцева політика зайнятості населення. Моніторами не відмічено активних зусиль 

щодо профорієнтації та зайнятості молоді. 

2. Слід підвищити рівень залученості громадськості до процесів прийняття рішень. 

3. Погано розвинене транспортне сполучення по м. Дунаївці. 

4. Відсутня інклюзивна форма навчання (шкільне навчання). 

5. Відсутність доступу маломобільних груп до адмінбудівлі ОМС. 

6. Програми написані дуже узагальнено, практично відсутня системи контролю, не має чіткого 

очікуваного результату та звітів про виконання програм. 

7. ОМС має активніше виявляти підтримку сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах. 

8. Формальний підхід щодо поліпшення житлових умов населення. 

9. Варто залучати недержавних учасників до надання соціальних послуг, які могли б виконуватись 

набагато краще, як комунальні установи. 

10. Слід умови для зручної організації надання послуг органом соціального захисту населення. 

11. Піклуватись про зайнятість населення, оскільки жодної програми цього напрямку не має. 

12. Варто також організувати систему контролю щодо дотримання умов праці на підприємствах, установах 

та організаціях. 

13. Підтримувати підприємницькуї діяльності.  

14. Прозоро інформувати про закупівлі, здійснювані ОМС та оренди комунального майна 

15. ОМС варто співпрацювати з громадськістю, перед прийняттям своїх рішень. 
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16. Забезпечити можливість вільного доступу до підписання електронних петицій, а не залишити її на 

загально доступному рівні. 

     

Основні рекомендації: 

1. Посилити місцеву політику щодо зайнятості населення та розвитку підприємницької діяльності. 

2. Більше залучати громадськість до процесу прийняття рішень, обговорення місцевих потреб. 

3. Забезпечити внутрішнє транспортне сполучення у громаді. 
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Місцевий індекс прав людини 

Дунаєвецької міської ОТГ 

Хмельницької області

Зараховано

Не зараховано
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РЕЗУЛЬТАТИ ЗА НАПРЯМАМИ 
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