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Львівської області: Звіт моніторингу / О. Ільків, Л. Тополевська / за ред. Б. Мойса, – Львів: 

Українська Гельсінська спілка з прав людини, 2018.– 57 с. 

 

Період проведення: 15.05 – 22.08.2018 року 

 

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

Богдан Мойса (УГСПЛ). 

 

Публікація демонструє результати моніторингу дотримання прав людини на місцевому 

рівні у Мостиській міській об’єднаній територіальній громаді Львівської області за 

інноваційним інструментом Місцевий індекс прав людини. 

Місцевий індекс прав людини – це ініціатива Української Гельсінської спілки з прав 

людини, заснований для підтримки і ефективного розвитку реформи децентралізації в Україні. 

Критерієм ефективності визнано такий розвиток, що базується на засадах пріоритету прав 

людини в усіх сферах її взаємин з державою.  

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

Проведення моніторингів населених пунктів провадиться представниками місцевих 

громадських об’єднань за координації та навчальної підтримки УГСПЛ. Моніторинг 

передбачає виставлення бальної та відсоткової оцінки зусиллям місцевої влади з забезпечення 

прав людини у кожному напрямові оцінювання. За результатами кожного моніторингу місцева 

влада має перелік рекомендацій до покращення власної діяльності; ОМС з цього та інших 

регіонів бачать невідворотність власного оцінювання і одночасно – інструментарій самооцінки, 

перелік способів вирішення складних проблем, з якими стикаються щодня; місцеві громадські 

інституції та представники осіб, чиї права порушені мають контрольний перелік вимог до 

місцевої влади та можуть обрати спосіб захисту прав мешканців місцевої громади. 

Розробка методології Місцевого індексу прав людини була реалізована за участю 

експертів Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, спільнот експертів 

науковців та практиків місцевого самоврядування й різних галузей прав людини. Було 

опрацьовано сучасні міжнародні моделі прав людини і їх оцінювання, узагальнено кращі 

іноземні та вітчизняні практики моніторингу прав людини на місцевому рівні, враховано 

специфіку розвитку повноважень місцевого самоврядування в процесі реформи. 

Моніторинг проведено УГСПЛ в рамках грантового проекту “Громадський моніторинг 

органів місцевого самоврядування задля кращого дотримання прав людини”, який здійснюється 

за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку 

(USAID) в рамках Програми “Нове правосуддя”.   

 

 

Ця публікація була здійснена за підтримки американського народу, наданої через 

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми “Нове правосуддя”. 

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

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

 

 
 

У складі громади: Мостиська, Арламівська Воля, Берегове, Заріччя, Королин, Пісок,  

Годині, Крисовичі, Нагірне, Чишки, Липники, Добощівка, Стрілецьке, Пнікут, Буховичі,  

Підліски, Вишенька, Раденичі, Хатки, Чижевичі, Стоянці, Мистичі, Твіржа, Вуйковичі, 

Завадів, Слабаш, Хоросниця 

Населення – 22952 осіб 

Територія – 258.43 км2  

Код ЄДРПОУ: 26307500 

Адреса: 81300 Львівська обл., Мостиський р-н,  м. Мостиська, вул. Грушевського, 6 

Години роботи міської ради: пн - пт 09:00-18:00  

Сайт: http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/ 

Ел-пошта: mostrada@ukr.net 

Телефон: +38 03234 4-14-87 

              Факс:  (03234) 4- 14-87 

Міський голова: Сторожук Сергій Степанович 

    

 

  До складу ОТГ входить 1 місто та 27 сіл (нас. чол): 

м. Мостиська (9044), с. Арламівська Воля (1558), с. Берегове (703), с. Заріччя (670),                           

с. Королин (153), с. Пісок (235), с. Годині (1022), с. Крисовичі (6009), с. Нагірне (291),                                    

с. Чишки (537), с. Липники (580), с. Добощівка (28), с. Стрілецьке (481), с. Пнікут (1101),                                 

с. Буховичі (797), с. Підліски (634), с. Вишенька (222), с. Раденичі (1170), с. Хатки (117),                                

с. Чижевичі (319), с. Стоянці (317), с. Мистичі (342), с. Санники (449), с. Твіржа (645),                                    

с. Вуйковичі (146), с. Завадів (41), с. Слабаш (89), с. Хоросниця (652). 

 

 

  

https://gromada.info/gromada/mostyska/#5478
https://gromada.info/gromada/mostyska/#5480
https://gromada.info/gromada/mostyska/#5482
https://gromada.info/gromada/mostyska/#5485
https://gromada.info/gromada/mostyska/#5492
https://gromada.info/gromada/mostyska/#5494
https://gromada.info/gromada/mostyska/#5500
https://gromada.info/gromada/mostyska/#5499
https://gromada.info/gromada/mostyska/#5502
https://gromada.info/gromada/mostyska/#5504
https://gromada.info/gromada/mostyska/#5505
http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/
mailto:mostrada@ukr.net
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F_(%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%BA_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B5_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%89%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B5_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D1%96%D0%BA%D1%83%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%B8_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8_(%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%88
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
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  ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ МОНІТОРИНГУ ЗА НАПРЯМАМИ 

РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: БАЗОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ 

1. НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: БЕЗПЕКА ГРОМАДИ 

1.1. Чи дієва місцева програма підвищення рівня громадської безпеки та громадського 

порядку? 

Бал зараховується при наявності затвердженої програми такого спрямування, що 

оцінюється як дієва. Спрямованість і дієвість програми визначається аналізом тексту 

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

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

визначенням очікуваних результатів виконання; встановленням контролю та визначенням 

способів оцінки ефективності реалізації завдань. 

 

ІІ сесія VІІ скликання Мостиської районної ради рішенням № 30 від 12 січня 2016 року 

затвердила «Програму сприяння Мостиському відділенню поліції Яворівського ВП ГУНП у 

Львівській області в питаннях забезпечення охорони громадського порядку, профілактики 

правопорушень, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та безпеки дорожнього 

руху у Мостиському районі на 2016 рік».  

ХVІII сесія VІІ скликання Мостиської міської ради 24 квітня 2017 р.  затвердила 

«Програму безпеки на 2017 рік».  

Програма не містить індикаторів оцінки ефективності реалізації завдань, що підтверджує 

її декларативність. Бюджетні асигнування здебільшого спрямовуватимуться на покращення 

матеріально-технічної спроможності підрозділу Національної поліції міста.  

Враховуючи невідповідність фінансових напрямків програми її завданням та заходам, 

зважаючи на відсутність критеріїв оцінки досягнення очікуваних результатів, моніторами 

прийнято рішення про не зарахування балу. 

Бал не зараховано 

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

громадської безпеки та громадського порядку? 

Бал зараховується при наданні доказів врахування не менш як трьох способів 

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

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

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

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

(визначається за внутрішнім переконанням монітора).  

 

Місцева програма підвищення рівня громадської безпеки та громадського порядку  у  

Мостиській міській раді розроблялась без врахування думки громадськості, так як моніторами 

не було знайдено жодного підтвердження щодо будь яких обговорень згаданої Програми.  

Враховуючи вищесказане моніторами прийнято рішення про не зарахування балу. 

Бал не зараховано 

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

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

Бал зараховується при наданні доказів впровадження (або виділеного фінансування, 

оформленого технічного завдання на виготовлення) трьох технічно-інформаційних систем. 

Приклади: функціонування муніципального центру безпеки або фінансування відповідного 

http://mostyskarada.gov.ua/upload/content/gallery/upload/2016/08/30_1471255601.pdf
http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/?q=node/113
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поліцейського центру, місцева система короткого номера оперативного інформування, 

система відео спостереження на дорогах та/або в громадських місцях; розумне управління 

патрулями, розумне освітлення вулиць; розумні світлофори, тривожні кнопки в громадських 

місцях, спеціалізовані форуми, інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).  

 

Мостиська міська рада через систему Prozorro уклала договір на встановлення камер 

відеонагляду, обслуговування та утримання камер відеоспостереження у робочому стані 

прокладання кабельних мереж, обслуговування кабельних мереж.  

У м. Мостиська встановлена система відеоспостереження, яка здійснює передавання 

відеоінформації у Мостиське відділення поліції та може надавати відео-потік до ситуаційного 

центру ГУНП у Львівській області. Крім того, завдяки аналітичним програмам на сьогодні 

можливо у відеофайлах розрізнити номерні знаки транспортних засобів та риси обличчя осіб.  

Зважаючи на запровадження в місті Мостиська лише одної з сучасних технічних 

інформаційних систем із необхідних трьох, моніторами прийнято рішення про недостатність 

підстав для зарахування балу.  

Бал не зараховано. 

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

кампанії, спрямовані на вироблення навичок поведінки населення у надзвичайних 

ситуаціях. 

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

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

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

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

 

10 листопада 2017 р. з метою забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, 

праці, виховання та пожежної безпеки в закладах загальної середньої освіти на базі 

Мостиського закладу загальної середньої освіти №1 І-ІІІ ступенів проведено семінар для 

керівників закладів загальної середньої освіти відділу освіти, культури і туризму, молоді та 

спорту Мостиської міської ради (начальник освіти Чернега Валентина Григорівна) з питань 

евакуації дітей на випадок надзвичайної ситуації. Семінар з питань евакуації дітей на випадок 

надзвичайної ситуації проводився на виконання розпорядження голови Мостиської міської ради 

від 30.10.2017р. № 316-Р «Про проведення навчання в закладах освіти, культури і туризму, 

молоді та спорту Мостиської міської ради з питань евакуації дітей на випадок надзвичайної 

ситуації».   

12 квітня 2018 р. інспекторським складом Мостиського РС проведено позапланову 

перевірку щодо дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки ЗОШ № 3 в м. Мостиська. 

Також під час перевірки проведено відпрацювання плану евакуації учнів в наслідок умовної 

пожежі в приміщенні школи із залученням 26-ї пожежно-рятувальної частини.  

22 червня 2018 р. працівниками 26-ї ДПРЧ проведено день цивільного захисту з учнями 

Мостиської ЗОШ № 3, а 12 червня 2017 р. проведено такий же ж захід з учнями 4-5 класів 

Мостиської школи № 2.  

07 квітня 2017 р. працівниками Мостиського районного сектору проведено лекцію з 

особовим складом Мостиського прикордонного загону на тему: "Заборона спалювання сухої 

трави та дії при виявленні таких пожеж", "Дії у разі виявлення боєприпасів ВВВ", "Основні 

вимоги Правил пожежної безпеки на території та в приміщеннях прикордонного загону".  

Культурно – освітні працівники пройшли інструктаж, ознайомилися із заходами 

пожежної безпеки на нараді, яка відбулася 10 серпня 2017 р. в актовій залі відділу освіти, 

культури і туризму, молоді та спорту Мостиської міської ради. 

Працівники поліції долучилися до інформаційної кампанії з безпеки дорожнього руху на 

дорогах Мостищини. Метою кампанії є зростання поінформованості та обізнаності дітей, 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-02-26-001265-c
http://krystynopil.info/news/informatsiya-pro-stan-proty-diyi-zlochy-nnosti-na-l-vivshhy-ni-za-2017-rik
http://shkolamost1.blogspot.com/2017/11/blog-post_16.html
https://www.facebook.com/dsnsmostyskars/?rc=p
https://www.facebook.com/dsnsmostyskars/?rc=p
https://www.facebook.com/dsnsmostyskars/?rc=p
https://www.facebook.com/dsnsmostyskars/?rc=p
http://mostyska.loda.gov.ua/kulturno-osvitni-pratsivniki-proyshli-instruktazh-oznayomilisya-iz-zahodami-pozhezhnoyi-bezpeki
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школярів, пішоходів та водіїв про безпеку дорожнього руху та формування відповідального 

ставлення всіх учасників дорожнього руху до поведінки на дорогах. Цільовою групою заходів 

є діти, школярі та водії». За період інформаційної кампанії було проведено такі заходи: 

виявлення порушників, що безпосередньо впливають на аварійність, з метою роз`яснення 

важливості неухильного дотримання Правил дорожнього руху, проведення опитування водіїв 

щодо безпеки дорожнього руху, добровільної перевірки водіїв на знання правил дорожнього 

руху. Також проведення лекцій в ЗОШ району за участю інспекторів поліції на тематику 

«Безпека дорожнього руху» та багато іншого.  

Враховуючи проведення інформаційних заходів з питань захисту та евакуації в період 

надзвичайних ситуацій, захисту на дорозі, а також охоплення цими заходами дітей, працівників 

шкіл, працівників культурно-просвітних закладів, водіїв, моніторами прийнято рішення про 

зарахування балу.  

Зараховано 1 бал 

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

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

Бал зараховується при наданні доказів організації органом місцевого самоврядування не 

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

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

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

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

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

правопорушень за різними напрямками (флешмоби, розробка інформаційно-методичних 

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

 

18 травня 2018 року старшим інспектором з ювенальної превенції Мостиського ВП 

Яворівського ВП ГУНП у Львівській області було відвідано Мостиську ЗОШ І-ІІ ступенів, де з 

учнями школи була проведена профілактична бесіда, адже вже зовсім скоро настає літо, а разом 

із ним - канікули. В ході бесіди школярам було наголошено про правила безпечної поведінки 

на вулиці, у місцях відпочинку та вдома. Також дітям розповіли про адміністративну та 

кримінальну відповідальність неповнолітніх. 04 листопада 2017 р. у Мостиському ВП 

Яворівського ВП ГУНП у Львівській області інспектором з ювенальної превенції було 

облаштовано дитячий куточок, де діти матимуть змогу проводити час, перебуваючи в стінах 

відділення. Метою створення даного куточка є те, щоб діти почували себе комфортно, 

перебуваючи в стінах відділення.  

7 вересня 2017 року під час проведення всеукраїнського заходу "Урок з поліцейським" 

інспектором з ювенальної превенції Мостиського ВП Яворівського ВП ГУНП у Львівській 

області старшим лейтенантом поліції Петик В.В. спільно з ДОП Мостиського ВП Яворівського 

ВП ГУНП у Львівській області майором поліції Карпюком М.В. було відвідано Мостиську 

Другу ЗОШ І-ІІ ступенів, де з учнями 8-го класу даної школи була проведена профілактична 

лекція, з метою забезпечення правового захисту дітей, попередження підліткової злочинності 

та недопущення випадків втягування неповнолітніх у злочинну діяльність. Також 

правоохоронці розповіли про права та обов'язки дітей та адміністративну і кримінальну 

відповідальність неповнолітніх. Поліція Мостищини долучилася до інформаційної кампанії з 

безпеки дорожнього руху на дорогах Мостищини.  

Мостиське відділення поліції Яворівського відділу поліції ГУНП створила сторінку у 

мережі Facebook. 

Мостиський ВП Яворівського ВП ГУНП не звітується перед мешканцями ОТГ щодо 

актуальних безпекових питань, не проводить зустрічі з громадськістю, інформації про факти 

спільного патрулювання моніторами виявлено не було. 

http://mostyska.loda.gov.ua/politsiya-mostishhini-doluchilasya-do-informatsiynoyi-kampaniyi-z-bezpeki-dorozhnogo-ruhu-na-dorogah-mostishhini/
https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%93%D0%A3%D0%9D%D0%9F-215267602305625/
https://www.facebook.com/Мостиське-відділення-поліції-Яворівського-відділу-поліції-ГУНП-215267602305625/?hc_ref=ARRRVU7_4__yro9yQi70ISFu4SRJwdpg6ddp-gXRZJJADkMmrPZhemx64ycl-4MG9NI&fref=nf
https://www.facebook.com/Мостиське-відділення-поліції-Яворівського-відділу-поліції-ГУНП-215267602305625/?hc_ref=ARRRVU7_4__yro9yQi70ISFu4SRJwdpg6ddp-gXRZJJADkMmrPZhemx64ycl-4MG9NI&fref=nf
http://mostyska.loda.gov.ua/politsiya-mostishhini-doluchilasya-do-informatsiynoyi-kampaniyi-z-bezpeki-dorozhnogo-ruhu-na-dorogah-mostishhini/
https://www.facebook.com/Мостиське-відділення-поліції-Яворівського-відділу-поліції-ГУНП-215267602305625/
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Зважаючи на наявність менше як шести форм системної спільної діяльності поліції з 

населенням, моніторами прийнято рішення про недостатність підстав для зарахування балу.  

Рекомендація: 

налагодити спільну системну діяльність з органами поліції та органами пробації у 

різних формах відповідно до вимог ст.88 ЗУ “Про Національну поліцію” та ст.11 ЗУ “Про 

пробацію”. Позитивним прикладом є практика Херсонщини щодо впровадження інспектора 

сільської ради (місцевого “шерифа”) з охорони правопорядку.   

Бал не зараховано 

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

надзвичайних ситуацій? 

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

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

 

В 2016 р. Мостиська міська рада затвердила «Міську цільову програму захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 

2016 рік», яка передбачає наявність  плану евакуації населення м. Мостиська. Копію наявного 

плану не вдалось отримати у зв’язку із тим, що дана інформація відноситься до інформації із 

обмеженим доступом «Для службового користування».  

Розпорядженням голови райдержадміністрації № 503 від 31 травня 2017 р. 

затверджено «Положення про районну комісію з питань евакуації».  

Враховуючи вищесказане моніторами прийнято рішення про зарахування балу.  

Зараховано 1 бал 

 

Зараховано 2 
бали
33%

Не зараховано 
4 бали

67%

Безпека громади

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/580-19/paran940#n940
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/580-19/paran940#n940
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/580-19/paran940#n940
https://helsinki.org.ua/articles/buty-sheryfom-pid-sylu-ne-kozhnomu/
https://helsinki.org.ua/articles/buty-sheryfom-pid-sylu-ne-kozhnomu/
http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/sites/default/files/sesia5/10.pdf
http://mostyska.loda.gov.ua/wp-content/uploads/503-2.pdf
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: БАЗОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ 

2. НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: БЕЗПЕЧНЕ НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

2.1. Чи діє місцева програма охорони довкілля?  

Бал зараховується при наявності затвердженої програми такого спрямування, що 

оцінюється як дієва. Спрямованість і дієвість програми визначається аналізом тексту 

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

виділенням джерел фінансування. 

 

27 лютого 2017 року ХVІ  сесія VІІ-го скликання затвердила Екологічну програму 

Мостиської міської ради на 2017-2020 роки, яка містить перелік заходів, які направлені  на 

зменшення викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище, безпечне 

поводження з промисловими і побутовими відходами, збереження і відновлення біотичного 

різноманіття, формування безпечних умов життєдіяльності людей, забезпечення екологічної 

безпеки, відновлення та створення територій природно-заповідного фонду, визначення 

охоронних територій та інше. 

Програма описує досить системні проблеми екології в місті Мостиська, наводить певні 

шляхи їх усунення, але в цілому носить декларативний характер. Аналіз паспортів бюджетних 

програм, що замість коштів на поступове виправлення екологічних проблем шляхом 

фінансування потрібних заходів, спрямовує ресурси фактично лише на парки, озеленення, 

утримання земельних ділянок, берегоукріплення  тощо. Фактично, опис потреб і бюджет є 

різними за змістом документами. 

Враховуючи не відповідність фінансових асигнувань, актуальним пріоритетам 

природоохоронної сфери, моніторами прийнято рішення про не зарахування балу. 

Рекомендація:  

Спрямовувати фінансування Програм із охорони та захисту довкілля на виявлені у 

межах аналізу викликів у природоохоронній сфері.  

Бал не зараховано 

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

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

способів вираження громадської думки та врахування їх результатів щодо формування 

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

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

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

за внутрішнім переконанням монітора) 

 

Інформація про громадське обговорення в рішенні про «Екологічну програму 

Мостиської міської ради на 2017-2020 роки» та в паспорті програми відсутня. Опосередкованим 

підтвердженням не проведення консультацій із громадськістю під час розробки програми є 

твердження відповідного підрозділу міської ради про відсутність громадських організацій у 

визначеній сфері.  

Викладене змушує моніторів прийти до висновку про відсутність підстав для 

зарахування балу.\ 

Бал не зараховано 

2.3. Чи здійснюється місцевий контроль за дотриманням природоохоронного 

законодавства?  

http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/?q=node/116
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Бал зараховується у випадку наявності документів, які демонструють наявність 

комплексного контролю за станом навколишнього природного середовища з боку ОМС та 

реагування на нього за дворічний період, що передує моніторингу. 

 

Інформацію яка б свідчила про контроль за дотриманням природоохоронного 

законодавства, який здійснюється структурними підрозділами міської ради, монітори не 

отримали. Внаслідок чого було прийнято рішення про не зарахування балу. 

Бал не зараховано. 

2.4. Чи забезпечується інформування населення про стан навколишнього природного 

середовища?  

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

моніторингом комплексної інформації про стан навколишнього природного середовища в 

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

забруднення, розміщення відходів чи іншої зміни навколишнього природного середовища і 

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

інформування населення про це іншими способами. 

Замість комплексної характеристики може бути використано підхід оприлюднення 

групи вужчих інформаційних повідомлень щодо цього напряму. 

 

Системного інформування про стан навколишнього природного середовища 

Мостиською міською радою не проводиться, свідченням чого є відсутність відповідних 

інформаційних повідомлень, в тому числі на офіційному сайті ради. Наявна лише часткова 

інформація про гідрометеорологічну обстановку і прогноз на добу на сайті Мостиського 

управління водного господарства.   

Зважаючи на відсутність інформування мешканців міста про стан навколишнього 

середовища, моніторами прийнято рішення бал не зараховувати. 

Бал не зараховано. 

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

екології?  

Бал зараховується при наданні доказів організації ОМС або надання організаційної 

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

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

моніторингу. Приклади: функціонування еколого-просвітницьких таборів, клубів; проведення 

обговорень, круглих столів; організація екологічних виставок; друк екологічних часописів або 

видань; залучення місцевих засобів масової інформації до поширення екологічних знань і 

висвітлення кращих екологічних практик; проведення днів захисту від екологічної небезпеки; 

тренування дій у випадках екологічних надзвичайних подій, інше (визначається за внутрішнім 

переконанням монітора). У випадку кількох заходів аналогічного змісту для різних аудиторій 

або таких, що проводяться періодично, вони рахуються як один захід. 

 

Проведено конкурси для дітей «Життя без сміття-2017», «Природа не має кордонів» та 

«Моя екологічна історія», місячник благоустрою, День довкілля, Акції «Дерево миру»,  

«Година землі» та екологічну акцію «Здай макулатуру – збережи дерево!».  

 Учні 7-А класу Мостиської ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів разом із класним керівником, 

вчителем біології та хімії Федак Галиною Львівною, здійснили екологічний десант до 

Мостиського лісництва, контора якого розташована в Мостиській ІІ. Метою нашої  поїздки 

було  розвішати шпаківні та годівниці, виготовлені учнями школи, для пернатих друзів. Діти 

отримали нагоду ознайомитися з роботою лісництва і людей, які у ньому працюють.  

http://mostyskauvg.at.ua/index/krizovij_centr/0-11
http://mostyskauvg.at.ua/index/krizovij_centr/0-11
http://mostyska.loda.gov.ua/26-sichnya-vsesvitniy-den-ekologichnoyi-osviti/
https://strichka.com/article/76620775
http://www.osvitportal.lviv.ua/novyny?id=94396_ekologichne_vyhovannya_u_mostyskiy_zosh_1_i_iii_stupeniv
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Враховуючи досягнення чотирьох умов індикатора, моніторами прийнято рішення про 

зарахування балу. 

Зараховано 1 бал. 

2.6. Чи впроваджуються в населеному пункті питання роздільного збирання та утилізації 

відходів?  

Бал зараховується у разі наявної місцевої програми поводження з твердими побутовими 

відходами, в якій відображено напрями: 

1) впровадження системи роздільного збирання побутових відходів;  

2) їхню подальшу переробку та утилізацію. 

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

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

виділенням джерел фінансування. 

 
На теперішній час в м. Мостиська організовано централізоване збирання і вивезення 

побутових відходів. Збір ТПВ здійснює МКП «Житловик», комунальні підприємства мають 

укладені угоди з МКП «Житловик» на вивезення ТПВ на Мостиське міське сміттєзвалище біля 

с. Липники.  

У сільських населених пунктах району відсутні спеціалізовані підприємства у сфері 

поводження з твердими побутовими відходами та санкціоновані полігони для їх складування. 

Це призводить до того, що побутові відходи складуються у не відведених  для цього місцях: у 

прибережно-захисних смугах річок, що призводить до додаткового забруднення водних 

об’єктів побутовими відходами, у придорожніх смугах відведення, у лісах. 

Було оголошено про проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення 

побутових відходів на території м. Мостиська.  

Затверджені «Правила благоустрою населених пунктів Мостиської міської ради» однак 

в місті відсутня програма поводження з твердими побутовими відходами, в якій відображено 

впровадження системи роздільного збирання побутових відходів, їхню подальшу переробку та 

утилізацію. 

Зважаючи на відсутність практичного впровадження напрямів із роздільного збирання 

та утилізації побутових відходів, моніторами прийнято рішення бал не зараховувати. 

Рекомендація:  

обов’язок щодо регулювання питань поводження із відходами прямо покладений на 

органи місцевого самоврядування статтями 30, 33 ЗУ “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, ст.21 Закону України “Про відходи”, а також деталізований у низці підзаконних 

нормативно-правових актів. Невиконання таких обов’язків не лише тягне за собою юридичну 

відповідальність, але й несе екологічну загрозу місцевій флорі, фауні та безпеці людей. 

Місцевій владі слід якомога швидше ініціювати громадське обговорення щодо 

впровадження питань роздільного збирання та утилізації відходів, розробити та почати 

впроваджувати відповідну місцеву програму, з урахуванням Рекомендацій щодо підготовки 

місцевих програм поводження з твердими побутовими відходами, затверджених Наказом 

Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 

10.01.2006 № 2. 

Особливу увагу приділити питанням споживацтва, використання та викидання 

пластику, металевих виробів, інших небезпечних відходів, типу ртутевмісних лапм, батарейок 

та акумуляторів, побутової техніки та електроніки, зарядних пристроїв, лако-фарбових 

виробів, машинного скла, ліків, рідкої та садової хімії. Залишені у природному середовищі, ці 

відходи лишаються небезпечними десятки, а деякі – й сотні років.  

Бал не зараховано 

http://mostyska.loda.gov.ua/pro-stan-vivezennya-tverdih-pobutovih-vidhodiv-na-teritoriyi-rayonu-govorili-v-rayderzhadministratsiyi/
http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/?q=ogoloshenja
http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/docs/pravyla_blagoustr.pdf,
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/paran315#n315
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/187/98-%D0%B2%D1%80/parao276#o276
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/265-2004-%D0%BF
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2.7. Чи місцева влада забезпечує охорону зелених насаджень? 

У даному випадку бал зараховується у разі проведення системних заходів усунення 

забур’янених, зарослих дикорослими кущами та деревами, засмічених територій на заселених 

вулицях. Системність заходів визначається їх регулярною повторністю та/або спрямованістю 

на конкретні результати у річній перспективі. 

 

Рішенням сесії Мостиської міської ради від 09.12.2016 р. № 13 прийнята «Програма 

реформування і розвитку житлово-комунального господарства в м. Мостиська на 2017 рік», яка 

передбачає здійснення комплексу заходів по окультуренню зелених насаджень та паркових 

зонах міста з одночасною санітарною вирубкою сухих, аварійних дерев, формування крон 

існуючих та посадкою саджанців нових дерев.  

Однак вищезгадана програма не передбачає заходів і методів контролю за дотриманням 

законодавства у сфері збереження зелених насаджень.  

Останнє є свідченням недостатньої уваги міської ради до контролю за дотриманням 

законодавства щодо збереження зелених насаджень, що є підставою для не зарахування балу.  

Бал не зараховано.  

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

водопостачання?  

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

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

заходів реагування.  

Реагування оцінюється документами про передачу матеріалів на розгляд справ про 

адміністративні правопорушення, існуванням планів покращення якості води, якщо були 

виявлені недоліки. 

 

15.02.2017 р. затверджено паспорт бюджетної програми, метою якої є покращення 

технічного стану систем водопостачання та водовідведення, задоволення потреб населення та 

інших споживачів в економічно доступних житлово-комунальних послугах належного рівня та 

якості, що відповідає вимогам державних стандартів на суму 350 тис. грн.  

За інформацією наданою департаментом міського господарства, якість води на всіх 

етапах водопідготовки, при подачі у мережу та розподільчій мережі контролюється відомчою 

лабораторією Мостиське комунальне підприємство «Водоканал» відповідно до діючих 

санітарних норм.  

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд у сфері питного водопостачання 

здійснює державна санітарно-епідеміологічна служба. Якість питної води, що подається 

споживачам відповідає вимогам Державних санітарних норм та правил. 

Зважаючи на здійснення заходів контролю за якістю питної води, здійснювані 

комунальним підприємством, моніторами прийнято рішення про зарахування балу.  

Зараховано 1 бал. 

http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/docs/s14-7/58.pdf
http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/passport-budget-2017.pdf
http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/?q=mkpv
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25%
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Навколишнє природнє середовище
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: БАЗОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ 

3. НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

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

Бал зараховується при наявності затвердженої програми (програм) направленої на 

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

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

питань, підбору методів їх реалізації, зазначення виконавців, строків виконання; виділенням 

джерел фінансування; визначенням очікуваних результатів виконання; встановленням 

контролю та визначенням способів оцінки ефективності реалізації завдань.  

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

програм 

Мостиська районна рада ІIІ сесія VIІ скликання рішенням № 11 від 23 лютого 2016 р.  

затвердила «Програму розвитку галузі охорони здоров’я Мостиського району на 2016 – 2018 

рр.».  Фінансування Програми здійснюється з районного та обласного бюджетів та може 

фінансуватися за рахунок інших джерел, не заборонених чинними законодавством України. 

Обсяг фінансування Програми визначатиметься виходячи з конкретних завдань та реальних 

можливостей. Запланований обсяг фінансування Програми становить на 2017 р. 31 275 тис. грн., 

а на 2018 р. - 40 тис. грн.  

Однак, на час проведення моніторингу, жодної програми на рівні ОТГ не було прийнято, 

а також не було знайдено жодної згадки у відкритих джерелах про будь-які заходи, які б 

свідчили про напрацювання такої програми. Тому було прийнято рішення не зараховувати бал. 

Бал не зараховано 

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

Бал зараховується, якщо ОМС протягом останнього календарного року перед 

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

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

місцеві організатори до всеукраїнських та місцевих акцій пропаганди здорового способу 

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

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

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

створив спеціальний центр цього напряму (самостійно або організував співпрацю з 

аналогічними закладами сусідніх населених пунктів, де мешканці громади можуть отримувати 

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

 
XXI-сесія VII-го скликання Мостиської міської ради рішенням № 4  від 06.07.2017 р. 

затвердила внесення змін у «Програму розвитку фізичної культури та спорту на 1917 рік», яка 

передбачає проведення низки заходів спортивно-масової роботи (змагання, конкурси, ігри 

тощо). ХХІV-сесія VІІ-го скликання Мостиської міської ради рішенням №4 від 15.12.2017 р. 

прийняла «Бюджет Мостиської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік», в якому 

передбачено виділення 100 тис. грн. для забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного 

здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед 

населення ОТГ. Проводилися заходи щодо реалізації Обласної програми  «Молодь Львівщини» 

на 2016 – 2020 роки та проведення Всеукраїнської інформаційно-профілактичної акції 

«Відповідальність починається з мене». 

Служба у справах дітей Мостиської районної державної адміністрації проводила 

літературний конкурс «Ми за тверезе життя!» для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, зокрема дітей з інвалідністю, 

http://mostyskarada.gov.ua/upload/content/gallery/upload/2016/08/11_1471344360.pdf
http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/sites/default/files/sesiji/s21-7/90.pdf
http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/docs/budget-2018.pdf
http://mostyska.loda.gov.ua/na-lvivshhini-vidbulos-zasidannya-koordinatsiynoyi-radi-z-pitan-populyarizatsiyi-sered-naselennya-ozdorovchoyi-ruhovoyi-aktivnosti/
http://mostyska.loda.gov.ua/sotsialna-sfera/sluzhba-u-spravah-ditey/
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який націлений на популяризацію здорового способу життя та творчий розвиток обдарованих 

дітей.  

13 травня 2018 р. в м. Мостиська на площі біля пам’ятника Іванові Франку організували 

сімейне свято «Буде родина – буде Україна!». Головною метою свята є популяризація 

українських, традиційних, християнських, сімейних цінностей та пропагування здорового 

способу життя через духовні відносини, сімейні  спортивні змагання, творчі дитячі виступи.  

19 квітня 2018 р. на базі Мостиської ЗОШ № 2 І-ІІІ ст. під егідою Національного 

олімпійського комітету України відбувся районний етап Всеукраїнського спортивно-масового 

заходу «Олімпійське лелеченя». Захід проведено за сприяння райдержадміністрації. Основна 

мета – пропаганда здорового способу життя, залучення школярів до занять фізичною 

культурою, поширення ідеї олімпізму – свята миру і дружби, гармонії духа і тіла, величі 

благородства та справедливості.  

Упродовж листопада-грудня 2017 р. відбувалися масові фізкультурно-оздоровчі заходи 

під гаслом «Ти зможеш, якщо зміг я» для вихованців дитячих будинків-інтернатів, сиротинців 

та учнів загальноосвітніх шкіл.  

30.05.2018 року у пришкільному таборі "Джерельце" на базі Пнікутського НВК 

Мостиської ОТГ проходив день здоров'я. Протягом дня учні переглянули відеоматеріали про 

шкоду тютюнопаління, а також дізнались його історію. Між вихованцями загонів відбулися 

змагання у вигляді вікторини про "Здоровий спосіб життя".  

Викладене дозволяє стверджувати, що ОМС приділяє увагу просвітництву у питаннях 

здорового способу життя та проведенню заходів у цій сфері, що дає підстави зарахувати бал. 

Зараховано 1 бал 

3.3. Чи ОМС забезпечував проведення інформаційно-просвітницьких заходів 

профілактики захворювань? 

Бал зараховується при наданні документальних доказів виділення протягом останнього 

календарного року перед моніторингом з місцевого бюджету фінансування або надання 

організаційної підтримки заходів інформування щодо профілактики захворювань, що 

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

грипу, СНІДу, профілактика венеричних захворювань, профілактика захворювань органів 

травлення; профілактика захворювань органів дихання; профілактика інсультів та інфарктів, 

інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора). 

 

На жаль, фінансування на визначені індикатором цілі не виділялось. Водночас, 

працівники відділу охорони здоров’я брали участь як співорганізатори у здійсненні 

інформування громади щодо профілактики захворювань.  

24.07.2017 р. Мостиська районна державна адміністрація на своєму сайті розмістила 

інформацію щодо профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань серед населення. 

22.05.2017 р. управління Держпродспоживслужби в Мостиському районі інформувала про 

небезпеку інфікування вірусними гепатитами «В», «С» та ВІЛ(СНІД) у закладах побутового 

обслуговування.  

Впродовж 30 жовтня – 13 листопада 2017 р. тривала акція «Дні профілактики та раннього 

виявлення цукрового діабету». З 13 березня 2018 р. проводилася акція «Дні діагностики та 

профілактики глаукоми». Для користувачів бібліотеки с. Хоросниця (Мостиська ОТГ) діє 

виставка “СНІД: подумай про майбутнє – обери життя”. Для огляду відвідувачам 

запропоновано книги, буклети, газетні та журнальні вирізки та листівки, а також анкету-

опитування «Що ви знаєте про ВІЛ та СНІД?». До учнів Мостиська Другої ЗОШ І-ІІ 

ступенів 11.12.17 р. завітала фельдшер ФАП-у с. Мостиська Другі. Метою візиту - була бесіда 

з дітьми щодо діагностики, профілактики, лікування грипу та ГРВІ. Ірина Остапівна розказала 

про основні правила поведінки під час появи симптомів хвороби та про дотримання здорового 

способу життя.  

http://mostyska.loda.gov.ua/bude-rodina-bude-ukrayina-v-oblasti-organizuvali-simeyne-svyato/
http://mostyska.loda.gov.ua/sotsialna-sfera/viddil-u-spravah-sim-yi-molodi-ta-sportu/
http://mostyska.loda.gov.ua/ti-zmozhesh-yakshho-zmig-ya-na-lvivshhini-trivayut-fizkulturno-ozdorovchi-zahodi-za-programoyu-vseukrayinskogo-festivalyu/
https://www.facebook.com/groups/181817979012976/
http://mostyska.loda.gov.ua/informatsiya-shhodo-profilaktiki-infektsiynih-ta-neinfektsiynih-zahvoryuvan-sered-naselennya/
http://mostyska.loda.gov.ua/upravlinnya-derzhprodspozhivsluzhbi-v-mostiskomu-rayoni-informuye/
http://mostyska.loda.gov.ua/na-lvivshhini-startuvala-aktsiya-dni-profilaktiki-ta-rannogo-viyavlennya-tsukrovogo-diabetu/
http://mostyska.loda.gov.ua/na-lvivshhini-startuvala-aktsiya-dni-diagnostiki-ta-profilaktiki-glaukomi-u-lvivskiy-oblasti/
http://redcross.org.ua/2017/12/%D1%8F%D0%BA-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BB/
http://mostyska2sh.blogspot.com/2018/01/blog-post.html
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Враховуючи вищесказане моніторами прийнято рішення про зарахування балу. 

Зараховано 1 бал.  

3.4. Чи ОМС вживав заходи щодо забезпечення своєчасного проведення масових 

профілактичних щеплень? 

Бал зараховується, якщо ОМС протягом останнього календарного року перед 

моніторингом вживав не менше двох системних заходів щодо забезпечення своєчасного 

проведення масових профілактичних щеплень. Наприклад: прийняті програми передбачали 

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

бюджету на закупку таких вакцин; здійснював пропаганду своєчасного профілактичного 

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

здоров’я, графік та місце проведення профілактичного щеплення; інше (визначається за 

внутрішнім переконанням монітора). 

 

За інформацією отриманою від відділу охорони здоров’я Мостиської районної  ради, 

кошти на закупівлю вакцин для проведення профілактичних щеплень не виділялись. Вакцини 

медичні заклади отримують централізовано за рахунок державного бюджету. У кожному 

медичному закладі розміщені інформаційні стенди з інформацією про календар профілактичних 

щеплень 

Зі слів головного лікаря Мостиської комунальної центральної районної лікарні згідно 

наказу департаменту охорони здоров'я № 277 від 13.04.2018 р. «Про проведення з 23 по 29 

квітня 2018 р. Європейського тижня іммунізації» в Мостиській ОТГ було проведено: 

- оперативні наради закладах охорони здоров'я щодо проблемних питань  

вакцинопрофілактики; 

- спільно з відділом освіти відкриті  уроки на тему вакцинації для учнів 3-6 класів. 

На жаль, проведення лише відкритих уроків не свідчить про активну залученість ОМС 

до заходів із імунізації, що не дозволяє зарахувати бал за індикатором. 

Бал не зараховано..   

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

інфекційних хвороб? 

Бал зараховується при наданні доказів вживання заходів ОМС протягом останнього 

календарного року перед моніторингом щодо забезпечення громади соціальними ліками від 

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

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

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

соціальними цінами або безкоштовно. 

 
Кошти з місцевого бюджету на закупівлю ліків для лікування інфекційних хвороб з 

метою соціального розповсюдження не виділялись, що не дає підстав позитивно оцінити 

досягнення індикатора. 

Бал не зараховано. 

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

відпуск лікарських засобів окремим групам пацієнтів? 

Бал зараховується у випадку виділення фінансування з місцевого бюджету на 

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

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

http://www.health-loda.gov.ua/files/nakaz277.pdf
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інвалідністю; учасники бойових дій; особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

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

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

встановлення системної практики таких закупівель, так і закупівлі за індивідуальними 

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

календарного року перед моніторингом. 

 

Безоплатний або пільговий відпуск медикаментів за рецептами лікарів здійснюється у 

разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за конкретним переліком категорій 

захворювань.  

Сьогодні в Мостиській ОТГ такі пільгові ліки можна отримати за місцем проживання в 

в м. Мостиська – в ТзОВ «Аптека «3І» (вул. Полуботка, 4а) та ТзОВ «Медфарм» (вул. 

Будзиновського,  1а4), ПП «Аптека «Аронія» (вул.Гайдамацька, 4,14А); КПЛОР «Міжлікарняна 

аптека №273» (вул. Я. Мудрого,111).  

Витрати, пов’язані з відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах, 

здійснюються за рахунок асигнувань, котрі передбачені державним та місцевими бюджетами 

на охорону здоров’я. 31.01.2018 р. керівникам галузі охорони здоров`я району доручили 

розгорнути ширшу інформаційну кампанію щодо реалізації урядової програми «Доступні ліки».  

04.04.2018 р. у Мостиській РДА розглянуто питання про виконання урядової програми 

«Доступні ліки». Інформуючи присутніх про хід виконання урядової програми «Доступні ліки», 

головний лікар Мостиської КЦРЛ зазначив, що станом на 27.03.2018 р. кількість виписаних 

рецептів на лікарські засоби, вартість яких підлягає частковому відшкодуванню за цією 

програмою, становить по Мостиському центрі ПМСД – 970 рецептів.   

На жаль, роль ОМС не окрім ведення інформування про «Доступні ліки» не є особливо 

помітною, у зв’язку з чим бал за індикатором не зараховано..  

Бал не зараховано.  

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

перебування пацієнтів в закладах охорони здоров’я? 

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

передбачив видатки на фінансування не менше двох напрямів щодо умов перебування пацієнтів 

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

закладів; капітальний ремонт приміщень медичних закладів; оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв для нормального температурного режиму в приміщенні медичного закладу, інше 

(визначається за внутрішнім переконанням монітора). 

 

ХХІV-сесія VІІ-го скликання Мостиської міської ради рішенням №4 від 15.12.2017 р. 

прийняла «Бюджет Мостиської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік», в якому 

передбачено виділення 4358200 грн. в якості дотації з місцевого бюджету на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за 

рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету. З 05.2018 р. по 11.2018 р. в 

Мостиській ОТГ заплановано провести реконструкцію фельдшерсько-акушерського пункту під 

амбулаторію в с. Берегове. ФАП знаходиться в двоповерховому цегляному будинку загальною 

площею 122,0 м.кв. і займає тільки декілька приміщень. Всі інші приміщення не 

використовуються через необхідність в проведенні в них ремонтних робіт. Успішна реалізація 

проекту дасть можливість відкрити повноцінну амбулаторію загальної практики сімейної 

медицини із врахуванням потреб усіх верств населення особливо потреб маломобільних груп 

населення. Загальна вартість проекту складає 1175,812 тис.грн., з них 1050,000 тис. грн. – кошти 

Державного фонду регіонального розвитку; 125,812 тис. грн. –  бюджет Мостиської ОТГ.   

Враховуючи досягнення лише одного із двох необхідних умов індикатора, монітори не 

мають підстав зарахувати бал. 

http://loda.gov.ua/upload/users_files/11/upload/PERELIK%20grup%20naselennya.doc
http://loda.gov.ua/upload/users_files/11/upload/PERELIK%20zahvoryuvan_.doc
https://www.pro-lviv.in.ua/vprovadzhennya-uryadovoyi-programi-dostupni-liki-na-mostishhini/
https://galinfo.com.ua/news/liky_za_pilgovym_retseptom_na_lvivshchyni_mozhna_otrymaty_u_43oh_aptekah_240436.html
http://gazeta.lviv.ua/2016/09/27/liki-za-pilgovim-receptom-na-lvivshhini-mozhna-otrimati-u-43-x-aptekax/
http://mostyska.loda.gov.ua/kerivnikam-galuzi-ohoroni-zdorovya-doruchili-rozgornuti-shirshu-informatsiynu-kampaniyu-shhodo-realizatsiyi-v-rayoni-uryadovoyi-programi-dostupni-liki/
https://mostyska.net.ua/page.php?id=1059
http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/docs/budget-2018.pdf
http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation-full?PROJT=16841
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Зараховано 1 бал 

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

закладу охорони здоров’я та лікаря? 

Бал зараховується, якщо у лікарні (закладі вторинної медичної допомоги), що обслуговує 

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

документів реєстрації у цьому населеному пункті та замінити запропонованого лікаря. З цією 

метою моніторами проводиться відповідний експеримент.  

 

Відділ охорони здоров’я повідомляє, що мешканці Мостиської ОТГ мають право 

вибирати лікуючого лікаря. А при зверненні мешканця міста у відділ охорони здоров’я на 

незадовільне обслуговування, приймається рішення про надання пацієнту і прикріплення за ним 

іншого лікаря. З покроковою інструкцією «Як обрати сімейного лікаря» можна ознайомитися 

на сайті Мостиської районної державної адміністрації   

Окрім того, у монітора під час проведення експерименту «Вибір лікаря» у закладі 

вторинної медичної допомоги не виникало проблеми записатися на прийом до лікаря без 

документів реєстрації та замінити з початку запропонованого лікаря.  

 Враховуючи вищесказане моніторами прийнято рішення про зарахування балу.  

 Зараховано 1 бал 

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

лікування? 

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

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

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

проводиться відповідний експеримент.  

 
Інформацію про обов’язкові грошові внески під час проведення експерименту та іншу 

спонсорську допомогу від громадян за надання медичних послуг монітори не виявили, що 

дозволило зарахувати бал за індикатором. 

Зараховано 1 бал 

3.10. Чи ОМС забезпечив проведення дезінфекційних заходів у місцях масового 

відпочинку населення? 

Бал зараховується при наданні доказів вирішення ОМС протягом останнього 

календарного року перед моніторингом питання проведення дезінфекційних (дезінсекційних, 

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

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

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

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

проведення дезінфекційних заходів, інформування населення про проведення дезінфекційних 

заходів. 

 

Відділ освіти Мостиської міської ради в лютому 2017 р. через систему Prozorro провів 

закупівлю послуг з дератизації та дезінсекції приміщень установ освіти Мостиської ОТГ на 

суму 19614 грн.  

Монітори вважають, що дана інформація є свідченням діяльності ОМС у проведенні 

дератизаційних робіт у публічних закладах, зокрема навчальних закладах, тому вирішено 

зарахувати бал за індикатором.  

http://mostyska.loda.gov.ua/yak-obrati-simeynogo-likarya-pokrokova-instruktsiya-vid-moz-2/
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=40&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5hJ7_roDcAhVGzKQKHZF_DrQ4HhAWCF8wCQ&url=http%3A%2F%2Fdata.gov.ua%2Ffile%2F71439%2Fdownload%3Ftoken%3DxtyqxMQE&usg=AOvVaw2fPxrr2GaGUqiGqAZC3PtY
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Зараховано 1 бал.  

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

Бал зараховується при наданні доказів вживання ОМС протягом останнього 

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

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

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

відділень або самостійних закладів; організація надання послуг первинної паліативної допомоги 

в існуючих медичних закладах населеного пункту; організація виїздів лікарів для надання послуг 

первинної паліативної допомоги лікарями за місцем проживання пацієнта; створення 

мультидисциплінарних мобільних бригад паліативної допомоги із залученням медичних 

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

найближчих родичів або опікунів хворого; проведення консультування родичів невиліковно 

хворих; забезпечення необхідними знеболюючими ліками хворих, що перебувають дома, інше 

(визначається за внутрішнім переконанням монітора). 

Ці заходи можуть бути реалізовані як у самій громаді, так і шляхом вирішення питань 

надання послуг паліативної допомоги для її жителів у інших населених пунктах.  У цьому разі 

вжиті заходи оцінюються фактами (функціонування, створення, надання послуг тощо) та 

документами, що передбачають передачу коштів на фінансування зазначених заходів за 

останній календарний рік, що передує моніторингу. 

На Мостищині триває реформування закладів охорони здоров`я - з 01.04.2016 року 15 

ліжок терапевтичного профілю у міській лікарні перепрофільована на 15 ліжок для надання 

паліативної допомоги невиліковним хворим району; з 01.09. 2016 року 5 ліжок терапевтичного 

профілю перепрофільовано на 5 ліжок для надання паліативної допомоги.  

Зі слів головного лікаря Мостиської комунальної центральної районної лікарні 

проводяться виїзди лікарів для надання послуг первинної паліативної допомоги за місцем 

проживання пацієнтів та проводяться консультації родичів невиліковно хворих. 

Враховуючи вищесказане моніторами прийнято рішення про зарахування балу. 

Зараховано 1 бал.  

 

 

Зараховано 7 
балів
64%

Не зараховано 4 
бали
36%

Охорона здоров’я

http://mostyska.loda.gov.ua/na-mostishhini-trivaye-reformuvannya-zakladiv-ohoroni-zdorovya/
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: БАЗОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ 

4. НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: ГІДНИЙ РІВЕНЬ ЖИТТЯ 

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

Бал зараховується за наявності дієвої місцевої програми, що включає питання 

подолання бідності. 

 

Мостиська районна рада рішенням сесії № 20 від 23.02.2017 р. прийняла «Комплексну  

програму  соціальної підтримки  малозабезпечених верств населення Мостиського району  на 

2017-2019 роки». 18 квітня 2018 р. в Мостиській райдержадміністрації з місцевими 

підприємцями провели семінар, в ході якого презентували соціальний проект «Рука допомоги» 

– новітній механізм боротьби із бідністю. Мостиська міська рада прийняла «Міську соціальну 

цільову програму надання матеріальної допомоги».  

У 2017 році Мостиська міська рада на створення умов для подолання бідності, 

забезпечення реалізації державної політики в системі соціального захисту населення на 

регіональному рівні за рахунок коштів місцевого бюджету, що буде сприяти зниженню рівня 

бідності виділила на 2017 рік 700 тис. грн.  

Однак, окрім виділення коштів на часткову компенсацію витрат на оплату житлово-

комунальних послуг певним категоріям громадян, надання малозабезпеченим категоріям 

матеріальної допомоги, інших стратегічних пріоритетів щодо підтримки мешканців, які 

опинились за межею бідності не виявлено. Відповідно моніторами було прийняте рішення про 

не зарахування балу. 

Бал не зараховано 

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

життєвих обставинах? 

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

як чотирьох заходів цього спрямування. 

 

На офіційному сайті управління соціального захисту, на стендах, в ЗМІ і буклетах 

розміщена інформація про соціальні послуги, які може отримати сім’я, особа, що за рівнем 

доходів, внаслідок різних обставин потрапили за межу бідності.  

На офіційному сайті Мостиської райдержадміністрації розміщені телефони управління 

соціального захисту населення,  районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

районного територіального центру соціального обслуговування та служби у справах дітей.  

Представники ОМС беруть участь в заходах управління соціального захисту 

населення,  районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та служби у справах 

дітей, проводять  спільний прийом громадян,  які опинились у складних життєвих обставинах.  

У Мостиській райдержадміністрації щорічно заслуховують звіти  управління 

соціального захисту та районного центру зайнятості про роботу з особами, які за рівнем 

прибутків, внаслідок безробіття, стихійного лиха чи інших обставин потрапили за межу 

бідності. 

Враховуючи досягнення чотирьох умов індикатора, моніторами прийнято рішення про 

зарахування балу. 

Зараховано 1 бал.  

4.3. Чи передбачає ОМС  фінансування заходів соціальної допомоги з подолання 

бідності? 

http://mostyska.loda.gov.ua/sotsialna-sfera/upravlinnya-sotsialnogo-zahistu/
http://mostyska.loda.gov.ua/prezentatsiya-sotsialnogo-proektu-ruka-dopomogi-na-mostishhini/
http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/sites/default/files/sesija2/r18.pdf
http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/passport-budget-2017.pdf
http://mostyska.loda.gov.ua/sotsialna-sfera/upravlinnya-sotsialnogo-zahistu/
http://mostyska.loda.gov.ua/rayderzhadministratsiya-2/kerivniki-upravlin-sluzhb-ta-viddiliv-rayderzhadministratsiyi/
http://mostyska.loda.gov.ua/sotsialna-sfera/tsentr-sotsialnih-sluzhb-dlya-simyi-ditey-ta-molodi/
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Бал за цим індикатором зараховується при підтвердженні здійснення органом місцевого 

самоврядування заходів соціального захисту не менш як трьох напрямів із запропонованого 

переліку. 

 

В 2017 році Мостиська міська рада на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим 

верствам населення, які опинилися у скрутному становищі виділила 212 тис. грн.   

На 2018 рік Мостиська міська рада виділила 700000 грн. для реалізації «Програми 

надання матеріальної допомоги жителям Мостиської міської ради у 2018-2019 роки».  

Суб’єкти господарювання, які здійснюють перевезення пасажирів на міських, 

приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування області, 

забезпечують безкоштовний проїзд в межах Львівської області пільгових категорій громадян, а 

саме: учасників бойових дій; бійців-добровольців АТО;  осіб з інвалідністю внаслідок війни; 

членів сімей загиблих; особам з інвалідністю 1-ої групи по зору та супроводжуючій особі.  

Згідно «Комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств 

населення Мостиського району на 2017-2019 роки» виділяються за кошти місцевих бюджетів 

матеріальна допомога внутрішньо переміщеним особам.  

Мостиська міська рада визначила розмір плати батьків, або осіб які їх замінюють за 

харчування дітей в дитячих дошкільних закладах та дошкільних відділеннях навчально-

виховних комплексів в розмірі 60 % вартості харчування в міській місцевості та 40 % вартості 

харчування в сільській місцевості. Від плати за харчування дітей в дитячих дошкільних 

закладах та дошкільних відділеннях навчально-виховних комплексів звільняються батьки або 

особи, які їх замінюють, у сім'ях, в яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал 

не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму,  а також батьки дітей та особи, які 

їх замінюють, із сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям».  

Начальник управління соціального захисту населення поінформував про соціальні 

пільги, що надаються демобілізованим учасникам АТО, зокрема,  виплату одноразової 

грошової допомоги, санаторно-курортне лікування, професійну адаптацію, забезпечення 

засобами реабілітації, пільги на оплату комунальних послуг, тощо.   

Враховуючи досягнення трьох умов індикатора, моніторами прийнято рішення про 

зарахування балу. 

Зараховано 1 бал 

4.4. Чи надається ОМС допомога в отриманні житла? 

Бал за цим індикатором зараховується при підтвердженні здійснення органом місцевого 

самоврядування не менш як чотирьох заходів із запропонованого переліку при обов’язковій умові 

ведення обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов. 

 

Громада сприяє в отриманні житла учасникам АТО. В 2016 р. звернулось за виділенням 

земельної ділянки – 319 учасників АТО, прийнято рішення про надання земельної ділянки – 

107. Мостиською міською радою виділялись кошти на закупівлю квартири в м. Мостиська 

по вул.16 липня,11 учаснику АТО Патокіну  (Рішення сесії п.4 №11 від 11.11.2016р. "Про 

внесення змін до показників бюджету Мостиської міської ради на 2016р." 

Однак, цих даних недостатньо для зарахування балу. 

Бал не зараховано. 

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

Бал зараховується у разі наявності системних місцевих заходів підтримки технічного 

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

енергозберігаючими технологіями). Такими заходами можуть також бути допомога 

http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/passport-budget-2017.pdf
http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/docs/budget-2018.pdf
http://mostyska.loda.gov.ua/sotsialna-sfera/upravlinnya-sotsialnogo-zahistu/
http://www.mostyskarada.gov.ua/upload/content/gallery/upload/2018/01/_2017_2019__1516356241.pdf
http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/docs/proekt-budget-2018.pdf
http://mostyska.loda.gov.ua/pitannya-zabezpechennya-sotsialnogo-zahistu-uchasnikiv-ato-ta-chleniv-yih-simey-na-postiynomu-kontroli-rayonnoyi-vikonavchoyi-vladi/#more-65334
http://mostyska.loda.gov.ua/pitannya-zabezpechennya-sotsialnogo-zahistu-uchasnikiv-ato-ta-chleniv-yih-simey-na-postiynomu-kontroli-rayonnoyi-vikonavchoyi-vladi/#more-65334
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu5P_NwIPcAhXIXSwKHRwaBNQQFggvMAE&url=http%3A%2F%2Fmostyska.loda.gov.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2FZvit-golovi-rda-2016.docx&usg=AOvVaw1b63p5-uXdy5iiWA0nErFm
https://maps.google.com/?q=%D0%B2%D1%83%D0%BB.16+%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F+,11&entry=gmail&source=g
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мешканцям громади опалювальними матеріалами, іншим необхідним обладнанням на підставі 

системного вивчення потреб (наявність планів, переліків, звітів). 

 

XIV СЕСІЯ VIІ-ГО СКЛИКАННЯ Мостиської міської ради рішенням № 13 від 9 грудня 

2016 р. затвердила «Програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. 

Мостиська на 2017 рік».   

Мостиська міська рада постійно працює над покращенням умов проживання жителів 

громади, зокрема кожного року робить ремонт покрівлі житлових будинків із заміною 

шиферної покрівлі на металочерепицю, а також проводить будівництво каналізаційних мереж 

(Рішення сесії № 6 від 27.02.17р. "Про внесення змін до Програми реформування і розвитку 

житлово-комунального господарства Мостиської міської ради на 2017рік", рішення сесії міської 

ради №12 від 15.12.2017р "Про затвердження програми реформування і розвитку житлово-

комунального господарства Мостиської міської ради на 2018 рік"). 

Враховуючи вищесказане моніторами прийнято рішення про зарахування балу. 

Зараховано 1 бал. 

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

Бал зараховується за наявності принаймні чотирьох умов з переліку.  

 

Інформацію щодо наявності на території Мостиської ОТГ ромських поселень і 

бездомних моніторами не було знайдено. Крім того, не виявлено інформації щодо дій ОМС для 

надання послуг таким особам. Як наслідок, бал у цій категорії не зараховується. 

Бал не зараховано 

4.7. Чи ОМС сприяє якісному отриманню громадою послуг, що надаються 

підприємствами житлово-комунального господарства? 

Бал зараховується у разі отримання доказів здійснення не менш як трьох напрямів 

участі ОМС у забезпеченні належного надання житлово-комунальних послуг.  

 

Мостиська міська рада виділяє кошти МКП "Житловик" на поповнення статутного 

фонду для закупівлі автомобілів, екскаваторів, бензопил, бензокосарок (Рішення сесії "Про 

поповнення статутного капіталу МКП "Житловик"). Інших заходів, які б свідчили про 

досягнення показників індикатора не виявлено. Це не дозволяє зарахувати бал за індикатором. 

Бал не зараховано. 

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

через організацію зручного транспортного сполучення? 

В м. Мостиська немає міського транспорту, оскільки місто є маленьке по території та 

населенню. Разом з тим, населені пункти об’єднаної територіальної громади не з’єднані між 

собою. Села, що входять до громади поєднані лише із районним центром, що ускладнює 

комунікацію у межах громади, особливо щодо доступу до первинних центрів медичної 

допомоги, інших закладів, які розташовані не в місті. У зв’язку з цими обставинами, монітори 

змушені не зарахувати бал за індикатором.  

Бал не зараховано 

http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/docs/s14-7/58.pdf
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ОКРЕМИМ ВЕРСТВАМ НАСЕЛЕННЯ 

5. НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: ОСВІТА ТА КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК 

5.1. Чи діє місцева програма з розвитку освіти? 

Бал зараховується при наявності затвердженої програми, що оцінюється як дієва. 

Дієвість визначається за підсумками аналізу тексту документу на предмет: мети; 

спрямованості питань та підбором методів їх реалізації; зазначенням, строків виконання; 

виділенням джерел фінансування, в тому числі коштів з місцевого бюджету; визначенням 

очікуваних результатів виконання; встановленням контролю та визначенням способів оцінки 

ефективності реалізації завдань, моніторингу їх реалізації. 

 

ХІ сесія VІІ скликання Мостиської районної ради рішенням № 18 від 20.08.2017 р. 

затвердила «Програму розвитку освіти Мостищини на 2017-2020 роки», яка визначає 

концептуально головну мету і завдання розвитку освіти, конкретизує шляхи, механізми, 

терміни  та перелік основних заходів з реалізації стратегічних завдань, їх виконавців, 

прогнозовані обсяги фінансового забезпечення реалізації Програми.  

15 лютого 2017 р. відповідно до рішення сесії Мостиської міської ради від 30 грудня 2016 

року №8 «Про бюджет Мостиської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік» було 

затверджено паспорт бюджетної програми на 2017 рік Мостиської міської ради «Про 

забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та 

виховання дітей» на суму 7301,9 тис. грн.  

Відповідно до рішення сесії Мостиської міської ради від 30 грудня 2016 року №8 «Про 

бюджет Мостиської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік» розпорядженням міського 

голови № 54 від 15 лютого 2017 р. було затверджено паспорт бюджетної програми на 2017 рік 

Мостиської міської ради «Забезпечення надання відповідних послуг денними 

загальноосвітніми навчальними закладами» на суму 50624, 71 тис. грн. 

Про позитивну роботу у напрямі освіти говорять й посадовці ОТГ. Зі слів начальника 

відділу освіти, культури і туризму, молоді і спорту Мостиської об'єднаної територіальної 

громади  Валентини Чернега, зі створенням ОТГ ставлення до освіти кардинально змінилось. 

Насамперед щодо матеріального забезпечення шкіл, покращення умов навчання і виховання 

дітей. "Зокрема, громада закупила парти, смарт-дошки для полегшення роботи вчителя у 

спілкуванні з класом. Цього року їх придбають ще більше. Закупили для шкіл ноутбуки, 

обладнали музичний клас, покращили матеріальну базу кабінету захисту Вітчизни. Поповнили 

і шкільний транспортний парк. Подбали про дітей, які навчаються інклюзивно. У 

школах  перекрили дахи та завершили заміну вікон. 

Отже, не дивлячись на відсутність окремої програми розвитку освіти, стратегічні 

пріоритети освіти включаються до інших програм, свідченням чого є результати реалізації 

бюджетних програм на 2017 рік та заплановані видатки на 2018. Поліпшення мтатеріально-

технічних  умов у закладах освіти, придбання інноваційних засобів навчання може свідчити на 

користь громади. Це дозволило моніторам із певними застереженнями зарахувати бал за 

індикатором.  

Зараховано 1 бал.  

5.2. Чи відповідає мережа навчальних закладів та кількісний склад педагогічного 

персоналу потребам громади? 

Вакансій педагогічного персоналу у школах і дитсадках Мостиської ОТГ в 2017-18 

навчальному році не було. 

Під час проведення експерименту "Дитсадок" було визначено те, що черги на 

http://www.mostyskarada.gov.ua/upload/content/gallery/upload/2018/02/_2017_2020__1518777098.pdf
http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/passport-budget-2017.pdf
http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/passport-budget-2017.pdf
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2408218-osvitna-reforma-novi-mozlivosti-dla-vipusknikiv-lvivsini.html
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влаштування дітей немає, жодних проблем з можливим влаштуванням дитини до дошкільного 

навчального закладу не виникало, пропозиції щодо запропонованої монітором сплати 

добровільного внеску чи готовності прийняти будь-яку допомогу за зарахування дитини не 

поступило. 

Враховуючи досягнення двох умов індикатора, моніторами прийнято рішення про 

зарахування балу. 

Зараховано 1 бал.  

 5.3. Чи зручним є розташування закладів освіти у громаді? 

Бал зараховується, якщо монітор підтвердив зручність розташування в усіх 

досліджених дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах.  
 

Для проведення експерименту було обрано загальноосвітню школу І – ІІІ ступенів № 1 

міста. Вулиці, житлові будинки яких охоплені послугами школи, здебільшого складають 

приватну забудову та розташовані на різній відстані. Від 350 м до 3 км. Було обрано відстань 

до вулиці Миколи Лисенка. Відстань складає 3 км., що суттєво перевищує визначено 

показником індикатора. Скористатись громадським транспортом не має змоги. 

  
  Фото 1. Відстань від найбільш віддалених житлових будинків до школи..  

Враховуючи той факт, що зручність розташування необхідно підтвердити до усіх 

досліджуваних закладів, а монітор виявив, що відстань до школи надто перевищує допустиму, 

прийнято рішення не зараховувати бал за індикатором.  

Бал не зараховано 

 

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

За цим індикатором бал зараховується  у разі підтвердження обох умов: 
 
Не виявлено жодної інформації про проведення кампанії щодо відмови від добровільно-
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примусових батьківських грошових внесків на заклад освіти.  

Під час проведення експерименту "Дитсадок" на пропозицію монітора сплати 

добровільного внеску чи надати будь-яку іншу допомогу за зарахування дитини була відмова. 

Зважаючи на наявність тільки одного індикатора з необхідних двох, моніторами 

прийнято рішення про недостатність підстав для зарахування балу.  

Бал не зараховано 

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

Бал зараховується, якщо монітор підтвердив створення не менше шести умов для 

безпечного та комфортного перебування дитини в школі. Оцінка здійснюється в рамках 

експерименту “Школа”. 

 

За результатами експерименту «Школа» слід відмітити наявність: 1) дорожніх знаків 

"Діти", пішохідний перехід та обмеження швидкості поблизу школи; 2) внутрішнього туалету 

для учнів, обладнаного системами водопостачання та водовідведення; 3) медичної сестри, 

режим роботи якої відповідає часу перебування учнів у школі;  4) комфортного температурного 

режиму; 5) спортивного та 6) актового залів. 

 

Фото 2 – 4. Прилегла територія та вхід до школи. 

В період з 05.2018 р. по 12.2018 р. заплановано проведення реконструкції приміщень 

Мостиської ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів по вул. Міцкевича, 5. Загальна вартість проекту складає 

7955,970 тис. грн. з яких: 7000,000 тис. грн.– кошти з державного бюджету і 955,970 тис. грн.– 

кошти з місцевого бюджету. Реалізація даного проекту дасть змогу вирішити існуючі проблеми 

у соціальному та економічному аспектах: створенні опорної школи; збільшенні потужності з 

629 до 750 учнів; зростанні кількісних та якісних показників надання та отримання освітні 

послуг; задоволенні потреб населення у створенні сприятливих умов для проходження 

навчально-виховного процесу; покращенні матеріально-технічної бази; зменшенні витрат на 

комунальні послуги; покращенні температурного режиму приміщень.  

Моніторам було надано для ознайомлення акт, складений за результатами перевірки 

ДСНС України. Характерно, що окремого акту перевірки навчального закладу не видавалось, 

натомість було підготовлено комплексний акт щодо дотримання умов пожежної безпеки у 

освітніх закладах, в тому числі позашкільної освіти, куди включалась інформація і щодо ЗОШ 

І – ІІІ ступеня № 1, у якій здійснювався експеримент. У розмові з дирекцією школи, нам було 

повідомлено, що вживаються заходи на усунення недоліків, зазначених у документі. 

http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation-full?PROJT=16824
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Фото 5. Акт перевірки освітніх закладів органами ДСНС.  

Враховуючи досягнення шести умов індикатора, моніторами прийнято рішення про 

зарахування балу. 

Зараховано 1 бал. 

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

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

невеликих містах. Оцінка критеріїв згідно методики проведена в рамках експерименту 

“Школа”.  

 

Оскільки рік, що передує моніторингу шкіл з інклюзивною формою навчання не було, а 

інклюзивно-ресурсного центру не створено, тому неможливо зарахувати достатню кількість 

показників (3 показники) для зарахування балу. 

Бал не зараховано 

5.7. Чи ОМС створює умови для розвитку позашкільної освіти мешканців 

територіальної громади? 

У даному випадку бал зараховується, якщо монітор підтвердив здійснення ОМС не 

менше трьох критеріїв з наступного переліку:  
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Відповідно до рішення сесії Мостиської міської ради від 30 грудня 2016 року №8 «Про 

бюджет Мостиської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік» розпорядженням міського 

голови № 54 від 15 лютого 2017 р. було затверджено паспорт бюджетної програми на 2017 рік 

Мостиської міської ради «Забезпечення надання відповідних послуг денними 

загальноосвітніми навчальними закладами» на суму 50624, 71 тис. грн. 

  В Мостиській ОТГ створені умови для розвитку дітей в закладах позашкільної освіти, 

а саме в дитячо-юнацькій спортивній школі і  в Будинку дитячої та юнацької творчості, в 

якому функціонують гуртки різноманітної направленості.  

Враховуючи наявність лише однієї умови, монітори не вважають за можливе зарахувати 

бал. 

Бал не зараховано.  

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

В м. Мостиська функціонують: 

- районний Народний дім, де проводяться усі урочистості, культурно-освітні заходи, 

концерти й вистави. Тут працюють і тішать глядачів своєю творчістю такі народні колективи: 

народний ансамбль народної пісні та музики «Троїсті музики»; народний драматичний театр 

«Ми»; народна хорова капела; народний оркестр народних інструментів; дитячий ансамбль 

бального танцю «Рондо». Також проводять свої заняття танцювальний ансамбль «Веселі 

галичанки», дитячий танцювальний колектив «Сузір'я», дитяча театральна студія, студія 

брейк-дансу «Street masters», оздоровча група «Шейпінг-клас». 

- народний історико-краєзнавчий музей «Мостищина», який відкрито у 1995 році. 

Площа - 133 кв. м. Фонди налічують 1855 одиниць збережень. Музей займає п'ять кімнат у 

колишньому будинку Омеляна Лебедовича, лікаря, громадського діяча, видатного 

просвітянина, який 1944 року емігрував до Німеччини. В експозиції першої кімнати — 

пам'ятки археології. У другій — експозиція про діячів легіону Українських Січових Стрільців 

Галичини, національно-визвольні змагання у краї. У центральній кімнаті представлено 

старовинні меблі, речі, картини, 300 книжок рідкісних видань, зброя та інше.   

- центральна районна бібліотека площею понад 410 кв. м. з великим читальним залом, 

бібліотечним фондом 40 тис. примірників книг. При бібліотеці для людей похилого віку 

працює клуб «Надвечір'я», яким керує Софія Василівна Гринько — директор ЦБС, заслужений 

працівник культури України. Дітей шкільного віку обслуговує районна бібліотека для дітей з 

бібліотечним фондом 25 тис. примірників книг.  

ХIХ сесія VІІ-го скликання Мостиської міської ради  17 травня 2017 року 

затвердила  «Програму збереження та наповнення фондів мережі бібліотек відділу освіти, 

культури і туризму, молоді та спорту  на 2017 рік».   

Відділ освіти, культури і туризму, молоді та спорту Мостиської міської ради сприяє 

організації проведення різноманітних фестивалів, виставок, концертів тощо.  

ХХІV сесія VІІ-го скликання ІІІ скликання Мостиська міська рада рішенням №4 від 15 

грудня 2017 року прийняла «Бюджет Мостиської об’єднаної територіальної громади на 2018 

рік», в якому передбачено виділення на забезпечення діяльності бібліотек 1433200 грн., на 

забезпечення діяльності музеїв і виставок 125700 грн., на забезпечення діяльності палаців і 

будинків культури, клубів, центрів дозвілля  2317000 грн. та на забезпечення діяльності інших  

закладів в галузі культури і мистецтва 340200 грн.  

В установах культури постійно впроваджуються нові форми роботи. З цією метою 

проводяться фестивалі, свята, огляди-конкурси та відзначаються День Соборності та Свободи 

України, День пам’яті Героїв Небесної сотні, свято матері, День Європи, свято Героїв, День 

Конституції України, День Державного Прапора України, День Незалежності України, День 

проголошення ЗУНР, урочистості з нагоди створення УПА, вечори – реквієми «Голодомор. 

Свідчення очевидців», тематико-патріотичні заходи «Герої не вмирають» тощо.  

Моніторами прийнято рішення про не зарахування балу через недостатню кількість 

http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/passport-budget-2017.pdf
http://dyssh.hostenko.com/
https://mostyskabdjt.jimdo.com/головна/
https://www.facebook.com/groups/mostyskabdjt/?ref=group_header
https://www.mostyska.net.ua/page.php?al=about
http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/?q=node/118
https://www.facebook.com/groups/1403333616408665/?ref=nf_target&fref=nf
http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/docs/budget-2018.pdf
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit9Nz0lKvbAhVRyKQKHb_-DncQFghXMAY&url=http%3A%2F%2Fmostyska.loda.gov.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2FPROGRAMA-2018-.doc&usg=AOvVaw2fT5UwWE5xCiy358WzMq4R
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показників за цим напрямком. (набрано 2 з 3 мінімальних). 

Бал не зараховано.  

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

особистого чи культурного розвитку? 

Бал зараховується, якщо монітор підтвердив не менше двох прикладів запобігання та 

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

моніторингу. 

 

Аналізуючи надані документи звіти галузі про пророблену роботу у 2017 р., звіти голови, 

а також спілкуючись із працівниками профільних відділів Мостиської ОТГ, можемо зазначити, 

що загальної підтримки, такої як надання фінансування культурних заходів організацій 

національних меншин, надання послуг з довезення осіб похилого віку чи маломобільних груп 

для участі у культурних заходах міста, створення умов безперешкодного доступу 

маломобільних груп до об’єктів культури та відпочинку через надання фінансування не 

здійснюється Однак, ОТГ проводить загальноміські заходи різноманітної тематики, участь у 

яких є безкоштовною. На жаль, лише одного показника є недостатньо для зарахування балу.  

Бал не зараховано 

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

розвиток? 

Бал зараховується, якщо монітор підтвердив не менше трьох у невеликих містах 

прикладів доступу до інформації, спрямованої на особистий розвиток за повний рік, що передує 

моніторингу. 

 

ХIХ сесія VІІ-го скликання Мостиської міської ради  17 травня 2017 року 

затвердила  «Програму збереження та наповнення фондів мережі бібліотек відділу освіти, 

культури і туризму, молоді та спорту  на 2017 рік».   

4 липня 2018 року працівники бібліотек Мостиської ОТГ побували у Львівській обласній 

бібліотеці для юнацтва ім. Р.Іваничука, на семінарі управлінської навчальної 

програми:"Навчаємось ефективно впливати на зміни у своїй громаді".  

Відповідно до рішення сесії Мостиської міської ради від 30 грудня 2016 року №8 «Про бюджет 

Мостиської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік» розпорядженням міського голови 

№ 54 від 15 лютого 2017 р. було затверджено паспорт бюджетної програми на 2017 рік 

Мостиської міської ради «Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, 

створення умов для повного задоволення потреб громадян, сприяння професійному та 

освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, 

контроль за виконанням» на суму 1159, 71 тис. грн.  

Мостиська міська рада поширює інформацію про культурні заходи та популяризує культурні 

заклади.  

 Враховуючи досягнення трьох умов індикатора, моніторами прийнято рішення про 

зарахування балу. 

Зараховано 1 бал 

http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/?q=node/118
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=227705048055610&id=100024483485008
http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/passport-budget-2017.pdf
https://www.facebook.com/groups/1403333616408665/?ref=nf_target&fref=nf


Місцевий індекс прав людини у Львівській області: Мостиська ОТГ. УГСПЛ. 2018 

30 

 
 

 

  

 

 

 

 

  

Зараховано 4 
бали
40%

Не зараховано 6 балів
60%

Освіта і культурний розвиток
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ОКРЕМИМ ВЕРСТВАМ НАСЕЛЕННЯ 

6. НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДЛЯ ВРАЗЛИВИХ 

КАТЕГОРІЙ 

6.1. Чи враховано потреби громади при формуванні заходів/програм соціального 

захисту? 

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

інших населених пунктах способів вираження громадської думки та врахування їх результатів 

щодо формування програм / заходів соціального захисту. Заходи можуть передбачати таке: 

громадські слухання, експертні обговорення; анкетні опитування; фокус-групи з цільовими 

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

(визначається за внутрішнім переконанням монітора). 

 

У зв’язку з тим, що консультації з громадськістю під час формування програм/заходів 

соціального захисту не проводились, відповідно зарахувати бал за цією категорією не можна. 

Бал не зараховано 

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

Бал зараховується при наданні доказів вживання ОМС протягом останнього 

календарного року перед моніторингом фінансово підкріплених системних заходів з підтримки 

осіб похилого віку. У великих містах для отримання балу вважається достатнім мати не 

менше трьох, в інших населених пунктах не менше двох типів заходів. Фінансова підкріпленість 

означає наявність фінансового плану такої форми соціального захисту у місцевому бюджеті, 

системність – планування таких заходів на рік. Приклади заходів: надання продуктів 

харчування, матеріальної допомоги особам похилого віку; призначення грошової допомоги 

особам, які здійснюють догляд за самотніми громадянами похилого віку; проведення ремонтів 

житла, придбання будівельних матеріалів; організація безоплатного харчування 

малозабезпечених громадян похилого віку; надання за рахунок місцевого бюджету ритуальних 

послуг у зв’язку з похованням самотніх малозабезпечених громадян; залучення до культурного 

життя громади; інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).  

 

Розпорядженням міського голови № 338 від 14.11.2017 р. було затверджено паспорт 

бюджетної програми на 2017 рік Мостиської міської ради «Забезпечення соціальними 

послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування в зв’язку з 

похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають в складних 

життєвих обставинах» на суму 1352, 5 тис. грн.  

28 вересня 2017 р. при Раденицькому НВК (Мостиська ОТГ) проведено Акцію 

милосердя по допомозі одиноким людям похилого віку «Допоможи потребуючому»  

ХХІV сесія VІІ-го скликання ІІІ скликання Мостиська міська рада рішенням №4 від 15 

грудня 2017 року прийняла «Бюджет Мостиської об’єднаної територіальної громади на 2018 

рік», в якому передбачено виділення на надання соціальних та реабілітаційних послуг 

громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального 

обслуговування 1830800 грн.  

Рішенням ІI сесії Мостиської міської ради від 18 грудня 2015 року затверджена «Міська 

соціальна цільова програма надання матеріальної допомоги», якою було виділено на надання за 

рахунок місцевого бюджету ритуальних послуг у зв’язку з похованням самотніх 

малозабезпечених громадян на суму 3100 грн.  

Враховуючи досягнення двох умов індикатора, моніторами прийнято рішення про 

зарахування балу. 

http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/docs/pasport-otg-2017.pdf
http://www.osvitportal.lviv.ua/novyny?id=103559__akciya_myloserdya_dopomozhy_potrebuyuchomu
http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/docs/budget-2018.pdf
http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/sites/default/files/sesija2/r18.pdf
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Зараховано 1 бал 

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

В даному випадку бал зараховується у разі вживання ОМС заходів щодо отримання 

особами, які потребують стороннього догляду не менше двох послуг з такого переліку: догляд 

вдома; денний догляд; підтримане проживання; паліативний/хоспісний догляд; догляд 

стаціонарний. Послуги догляду можуть бути надані як у самій громаді, так і шляхом 

вирішення питань надання послуг догляду для її жителів у інших населених пунктах.  У цьому 

разі вжиті заходи оцінюються фактами (функціонування, створення, надання послуг тощо) 

та документами, що передбачають передачу коштів на фінансування зазначених заходів за 

останній календарний рік, що передує моніторингу. 

 

У 2017 році Мостиська міська рада на забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, не здатних до самообслуговування в зв’язку з похилим віком, хворобою, 

інвалідністю, а також громадян, які перебувають в складних життєвих обставинах, виділила 

1025,5 тис. грн.  

У 2018 році Мостиська міська рада на забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, 

хворобою, інвалідністю виділила 480000 грн.  

У Мостиській міській лікарні перепрофільовано 15 ліжок для надання паліативної 

допомоги невиліковним хворим району.  

Враховуючи надання послуги догляду за місцем проживання та паліативного догляду, 

моніторами прийнято рішення про зарахування балу. 

Зараховано 1 бал.  

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

інвалідністю? 

Бал зараховується при наданні доказів організації ОМС протягом останнього 

календарного року перед моніторингом не менше двох послуг супроводу та безперешкодного 

доступу людей з інвалідністю. 

Приклади послуг: 

- організація транспортного перевезення людей з інвалідністю: 1) або через 

Територіальний центр, у якому наявний транспорт; 2) або адмініструється послуга надана 

приватним перевізником; 3) або фінансується громадська організація, яка забезпечує послугу; 

- фізичний супровід людей з інвалідністю – здійснюється шляхом: 1) або фінансуванням 

громадської організації, яка наймає фахівців, в тому числі через механізм громадських робіт; 

2) або соціальними службами, які безпосередньо наймають фахівців; 

- послуга перекладу жестовою мовою – переважно надається через фінансування 

громадської організації, яка наймає фахівців; 

- обладнання під’їздів та сходових площадок в будівлях, де мешкають особи з 

інвалідністю спеціальними засобами і пристосуваннями – оцінюються рішення виконкому, 

прийняті на підставі вивчення потреб із видатками на: розробку проектно-кошторисної 

документації, проведення реконструкційних будівельних робіт; 

- інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).  

 

Протягом звітного періоду додаткових коштів на послуги супроводу та безперешкодного 

доступу людей з інвалідністю, окрім тих, які надаються працівниками в межах їхніх 

функціональних обов’язків,  не виділялось. Як наслідок, підстав для зарахування балу немає. 

Бал не зараховано 

http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/passport-budget-2017.pdf
http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/docs/budget-2018.pdf
http://mostyska.loda.gov.ua/na-mostishhini-trivaye-reformuvannya-zakladiv-ohoroni-zdorovya/
http://mostyska.loda.gov.ua/na-mostishhini-trivaye-reformuvannya-zakladiv-ohoroni-zdorovya/
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6.5. Чи живаються ОМС заходи із надання реабілітаційних послуг особам з порушенням 

здоров’я? 

Бал зараховується при наданні доказів вживання ОМС протягом останнього 

календарного року перед моніторингом фінансово підкріплених системних заходів з 

реабілітації осіб з порушеннями здоров’я. В даному випадку вважається достатнім мати не 

менше трьох напрямів. Фінансова підкріпленість означає наявність фінансового плану такої 

форми соціального захисту у місцевому бюджеті, системність – планування таких заходів на 

рік. Приклади реабілітаційних послуг: створення реабілітаційних установ або спрямування до 

установ в інших населених пунктах чи установ вищого рівня; надання послуг у медичних 

закладах; виїзд фахівців за місцем проживання особи; надання фінансової підтримки 

громадським організаціям, що надають реабілітаційні послуги; забезпечення за рахунок 

місцевого бюджету технічними та іншими засобами реабілітації, засобами медичного 

призначення; інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора). Ці заходи можуть 

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

реабілітації для її жителів у інших населених пунктах або установах іншого рівня 

підпорядкування. У цьому разі вжиті заходи оцінюються фактами (функціонування, 

створення, надання послуг тощо) та документами, що свідчать про спрямування осіб з 

порушеннями здоров’я до установ за останній календарний рік, що передує моніторингу. 

 

У 2018 році Мостиська міська рада на надання соціальних та реабілітаційних послуг 

громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального 

обслуговування виділила 1830800 грн.  

Рішенням ХХVІ сесії VІ скликання Мостиської районної ради № 11 від 31 січня 2016 

року затверджена «Програма розвитку системи реабілітації дітей-інвалідів з обмеженими 

можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю на 2014-2016 роки», яка 

передбачає надання дітям-інвалідам комплексної соціально-психологічної та педагогічної 

реабілітації в поєднанні з проведенням медичної консультації з подальшим проходженням 

фізичної реабілітації відповідно з індивідуальною програмою інваліда. 

З 2011 року функціонує Мостиський районний центр соціальної реабілітації дітей – 

інвалідів, який надає допомогу 25 дітям. До послуг дітей-інвалідів – кабінети соціальної 

реабілітації, а саме: ігрова, побутова кімнати, кімната пізнання світу, медичний, масажний 

кабінет та тренажерний зал. З дітьми працює вчитель реабілітолог, асистент вчителя-

реабілітолога, практичний психолог, медична сестра, масажист. Частими гостями центру є 

спеціалісти медичної установи: невропатолог І. Ключак, районний педіатр районної лікарні Ю. 

Бурда, головний спеціаліст у справах інвалідів управління соціального захисту населення Г. 

Курцеба, начальник у справах дітей райдержадміністрації Г. Михайлюньо. Раз в півроку 

запрошують спеціалістів обласної лікарні, протезного заводу з метою огляду та надання 

консультації. Відтак, у центрі відбувається: соціальна реабілітація дітей-інвалідів, віком від 5-

14 років; комунікативна корекція, психологічна, педагогічна, фізична реабілітації, що включає 

лікувальну фізкультуру, лікувальний масаж.   

Впродовж минулого року 412  дітей-інвалідів пройшли курс реабілітації за Обласною 

комплексною програмою соціальної підтримки та реабілітації інвалідів.  

Враховуючи досягнення мінімальної кількості показників (наявність центру реабілітації 

на рівні району, отримання реабілітаційних послуг у соціальних та медичних установах, 

отримання послуг у закладах обласного рівня та виділення коштів з місцевого бюджету), 

моніторами прийнято рішення зарахувати бал за індикатором. 

Зараховано 1 бал. 

6.6. Чи здійснюються заходи з підтримки сімей з дітьми? 

http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/docs/budget-2018.pdf
http://www.mostyskarada.gov.ua/upload/content/gallery/upload/2016/04/11_1460458785.pdf
http://mostyska.loda.gov.ua/wp-content/uploads/339-rozp.pdf
http://mostyska.loda.gov.ua/pro-robotu-rayonnogo-tsentru-sotsialnoyi-reabilitatsiyi-ditey-invalidiv-govorili-z-direktorom-mostiskogo-rayonnogo-tsentru-sotsialnoyi-reabilitatsiyi-ditey-invalidiv/
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Бал зараховуватиметься за наявності доказів залучення ОМС протягом останнього 

календарного року перед моніторингом до реалізації трьох напрямів, які здійснюються 

самостійно та у співпраці з іншими надавачами соціальних послуг: 

- діяльність «гарячої» телефонної лінії з питань подолання складних життєвих 

обставин за наслідками домашнього насильства; 

- проведення спільних із місцевими органами виконавчої влади, поліції заходів щодо 

запобігання та протидії домашньому насильству, насильству щодо дітей, протидію дитячій 

бездоглядності зокрема у навчальних закладах, закладах охорони здоров’я; 

- здійснення, в тому числі спільно із місцевими органами виконавчої влади інформування 

громади, зокрема в закладах освіти та охорони здоров’я з питань пов’язаних із запобіганню та 

протидії домашньому насиллю, насиллю щодо дітей, дитячій бездоглядності; 

- організацію послуг психологічної допомоги жертвам домашнього насилля, насилля в 

сім’ї, соціального супроводу таких сімей. Послуги можуть надаватись як безпосередньо у 

громаді, так і в центрах соціальних служб, соціально-психологічної допомоги, недержавних 

установах; 

- організацію надання послуг у Соціальному центрі матері та дитини; 

- організацію соціальних послуг із ресоціалізації наркозалежної молоді; 

- інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора) 

 

Наказом № 6\02-08 від 21.02.2017 р.  управлінням соціального захисту Мостиської 

райдержадміністрації затверджено паспорт підпрограми «Про забезпечення надання пільг на 

придбання твердого палива та скрапленого газу багатодітним сім'ям» на суму 100000 грн.  

Багатодітним сім’ям Мостиського району, в яких виховується 4 і більше дітей віком до 

18 років (включно), а також діти, які навчаються у вищих навчальних закладах І-ІІ, ІІІ-ІV рівнів 

акредитації та професійно-технічних навчальних закладах на денній формі навчання (до 23 

років) надається одноразова грошова допомога на придбання навчального приладдя відповідно 

до виконання «Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян 

Львівської області на 2014-2017 роки», затвердженої рішенням Львівської обласної ради від 18 

березня 2014 №1008 (зі змінами). Розмір щомісячної допомоги на одну дитину становить 111 

гривень.  

ХХІV сесія VІІ-го скликання ІІІ скликання Мостиська міська рада рішенням №4 від 

15грудня 2017 року вирішила визначити плату батьків, або осіб які їх замінюють за харчування 

дітей в дитячих дошкільних закладах та дошкільних відділеннях навчально-виховних 

комплексів в розмірі 60 відсотків вартості харчування в міській місцевості та 40 відсотків 

вартості харчування в сільській місцевості. Від плати за харчування дітей в дитячих дошкільних 

закладах та дошкільних відділеннях навчально-виховних комплексів звільняються батьки або 

особи, які їх замінюють, у сім'ях, в яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал 

не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який 

щороку установлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на 

звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних 

закладах, а також батьки дітей та особи, які їх замінюють, із сімей, що отримують допомогу 

відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», 

а також діти- сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю, дітей 

працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків; 

розмір плати за харчування дітей зменшується на 50 відсотків, у сім'ях яких троє і більше дітей 

та батьки яких брали участь в АТО.  

Враховуючи досягнення мінімальної кількості умов, моніторами прийнято рішення про 

зарахування балу. 

Зараховано 1 бал 

6.7. Чи ОМС бере участь у наданні соціальних послуг дітям та молоді, що опинились в 

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

http://mostyska.loda.gov.ua/sotsialna-sfera/upravlinnya-sotsialnogo-zahistu/
http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/docs/budget-2018.pdf
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В даному випадку бал зараховуватиметься за наявності доказів залучення ОМС 

протягом останнього календарного року перед моніторингом до реалізації трьох напрямів, які 

здійснюються самостійно та у співпраці з іншими надавачами соціальних послуг: 

- діяльність «гарячої» телефонної лінії з питань подолання складних життєвих 

обставин за наслідками домашнього насильства; 

- проведення спільних із місцевими органами виконавчої влади, поліції заходів щодо 

запобігання та протидії домашньому насильству, насильству щодо дітей, протидію дитячій 

бездоглядності зокрема у навчальних закладах, закладах охорони здоров’я; 

- здійснення, в тому числі спільно із місцевими органами виконавчої влади інформування 

громади, зокрема в закладах освіти та охорони здоров’я з питань пов’язаних із запобіганню та 

протидії домашньому насиллю, насиллю щодо дітей, дитячій бездоглядності; 

- організацію послуг психологічної допомоги жертвам домашнього насилля, насилля в 

сім’ї, соціального супроводу таких сімей. Послуги можуть надаватись як безпосередньо у 

громаді, так і в центрах соціальних служб, соціально-психологічної допомоги, недержавних 

установах; 

- організацію надання послуг у Соціальному центрі матері та дитини; 

- організацію соціальних послуг із ресоціалізації наркозалежної молоді; 

- інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора)) 

 

13 вересня 2017 р.  у Мостиському районному центрі зайнятості пройшов спільний 

семінар спеціалістів центру зайнятості та Мостиського центру соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді для громадян, які потребують працевлаштування з підбору кандидатів у патронатні 

вихователі. Відповідно до законодавчих актів запроваджено нову форму тимчасового 

влаштування дітей, які опинились у складних життєвих обставинах – сім’я патронатного 

вихователя.  

Працівниками служби у справах дітей райдержадміністрації на  звернення мешканця  м. 

Мостиська  15.11.2017  здійснили відвідування сім’ї з метою з’ясування обставин викладених  у 

зверненні, я саме вчинення матір’ю перешкод  у спілкуванні батька з дітьми. Окрім того 

відбулося засідання комісії з питань захисту прав дитини. На засіданні розглянуто 7 питань. З 

них: 1 питання – щодо усунення перешкод спілкування батька з дітьми шляхом визначення 

періодичних побачень; 1 питання – щодо належного виконання матір’ю батьківських обов’язків 

по відношенню до малолітніх дітей; 5 питань – щодо вчинення батьками правочинів при купівлі 

житлових приміщень та укладенні договорів дарування, де неповнолітні діти виступають 

користувачами.  

Х сесія VIІ скликання Мостиської районної ради рішенням № 8 від 23 лютого 2017 року 

прийняла «Програму соціально-економічного та культурного розвитку Мостиського району на 

2017 рік та затвердження основних заходів цільових програм на 2017 рік», яка передбачає 

створення належних умов для всебічного розвитку сім’ї, забезпечення соціальної підтримки 

багатодітних сімей, їх прав та законних інтересів; запобігання сімейному неблагополуччю, 

сприяння реалізації права дитини на виховання в сім’ї, влаштування дітей-сиріт та дітей 

позбавлених батьківського піклування, у будинки сімейного типу прийомні сім’ї;  проведення 

соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих 

обставинах та потребують допомоги.  

25 листопада 2017 р. а Мостиській ОТГ районі стартувала Всеукраїнська акція «16 днів 

без насильства». До акції долучаються загальноосвітні школи району, які братимуть участь у 

запланованих заходах. Так 01 грудня 2017 року провідним спеціалістом відділу з питань 

профілактики бездоглядності та правопорушень серед дітей служби у справах дітей 

райдержадміністрації Пушкаром С.В. спільно із провідним фахівцем соціальної 

роботи  Мостиського РЦСССДМ Вінярською М.Л. провели профілактичну лекцію у 

Гусаківському НВК на тему: « Насильство у сім’ї». 

Враховуючи досягнення мінімальної кількості показників, моніторами прийнято 

рішення про зарахування балу. 

http://mostyska.loda.gov.ua/sotsialna-sfera/sluzhba-u-spravah-ditey/
http://mostyska.loda.gov.ua/sotsialna-sfera/sluzhba-u-spravah-ditey/
http://www.mostyskarada.gov.ua/upload/content/gallery/upload/2018/01/_2017__1516354919.pdf
http://mostyska.loda.gov.ua/sotsialna-sfera/sluzhba-u-spravah-ditey/
http://mostyska.loda.gov.ua/sotsialna-sfera/sluzhba-u-spravah-ditey/
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Зараховано 1 бал. 

6.8.Чи дбає ОМС про захист прав дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського 

піклування? 

Бал зараховується при наданні доказів вживання ОМС протягом останнього 

календарного року перед моніторингом заходів із забезпечення прав дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. У даному випадку вважається достатнім 

реалізовувати не менше чотирьох напрямів. 

Приклади напрямів: 

- перевірка дотримання прав дітей у закладах або сім’ях та реагування на випадки 

порушень прав; 

- участь представників органів опіки та піклування у судових слуханнях у справах, що 

стосуються прав дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування; 

- передавання дитині-сироті або дитині, позбавленій батьківського піклування при 

досягненні нею повноліття житла, яке перебуває у її власності; 

- функціонування соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавленого 

батьківського піклування;  

- надання фінансової підтримки внутрішньо переміщених прийомних сімей, дитячих 

будинків сімейного типу (оцінюється у громадах, де наявні сім’ї); 

- надання житла дитячим будинкам сімейного типу, які вимушено або самостійно 

залишили місце проживання на тимчасово окупованих територіях та території проведення 

АТО (оцінюється у громадах, де наявні такі дитячі будинки сімейного типу); 

- поліпшення матеріально-технічних умов закладів, де перебувають діти-сироти та 

діти, позбавлені батьківського піклування; 

- інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).  

Заходи можуть бути реалізовані як у самій громаді, так і шляхом вирішення питань їх 

забезпечення мешканцям громади у інших населених пунктах. У цьому разі вжиті заходи 

оцінюються за документами, що передбачають передачу коштів на фінансування зазначених 

заходів за останній календарний рік, що передує моніторингу 

 

ІIІ сесія VIІ скликання Мостиської районної ради рішенням № 14 від 23 лютого 2016 р. 

прийняла «Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського 

піклування та осіб з їх числа на 2016-2018 роки», на реалізацію якої виділено 900 тис. грн.  

Із 2005 року діє Угода між центром СССДМ і ТзОВ НМФ «Авіценна М» про надання 

безкоштовних стоматологічних послуг дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського 

піклування. За сприянням Центру усім дітям-сиротам та дітям, які позбавлені батьківського 

піклування були надані стоматологічні послуги.  

Мостиська районна адміністрація розпорядженням № 271 від 31 липня 2014 р. 

затвердила «План заходів з виконання у 2014-2016 роках Національної стратегії профілактики 

соціального сирітства на період до 2020 року».   

У с. Пнікут Мостиської ОТГ функціонує п’ять дитячих будинки сімейного типу, у яких 

на спільне проживання та виховання влаштували 38 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування.  

19 вересня 2017 р. заступник голови райдержадміністрації Микола Гандз спільно з 

представниками служби у справах дітей райдержадміністрації та соціального захисту 

населення райдержадміністрації провів зустріч з батьками вихователями, прийомними 

батьками, опікунами та піклувальниками щодо призначення житлових субсидій на помешкання 

де проживають діти – сироти, діти позбавлені батьківського піклування.  

Враховуючи той факт, що ОМС брав участь у реалізації лише двох напрямів із чотирьох 

мінімально необхідних, моніторами прийнято рішення про не зарахування балу.  

Бал не зараховано. 

http://www.mostyskarada.gov.ua/upload/content/gallery/upload/2016/08/14_1471344550.pdf
http://mostyska.loda.gov.ua/sotsialna-sfera/tsentr-sotsialnih-sluzhb-dlya-simyi-ditey-ta-molodi/
http://mostyska.loda.gov.ua/wp-content/uploads/2711.pdf
http://www.mostyskarada.gov.ua/ostanni_novyny?id=516
http://mostyska.loda.gov.ua/v-rayderzhadministratsiyi-obgovorili-pitannya-priznachennya-pilg-na-zhitlovi-subsidiyi-na-pomeshkannya-de-prozhivayut-diti-siroti-diti-pozbavleni-batkivskogo-pikluvannya/
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6.9. Чи залучає ОМС недержавних учасників до надання соціальних послуг? 

Бал зараховується при наданні ОМС доказів: 

- наявності нормативних основ залучення недержавних надавачів соціальних послуг (як 

приклад, соціальне замовлення); 

- закупівля соціальних послуг у недержавних надавачів (громадські об‘єднання, приватні 

особи) за рік, що передує моніторингу 

Заходи можуть бути реалізовані як у самій громаді, так і шляхом вирішення питань їх 

забезпечення мешканцям громади у інших населених пунктах. У цьому разі вжиті заходи 

оцінюються за документами, що передбачають передачу коштів на фінансування зазначених 

заходів за останній календарний рік, що передує моніторингу. 

 

Моніторами не було знайдено жодної інформації про те, що ОМС залучає недержавних 

учасників до надання соціальних послуг, тому було прийняте рішення про не зарахування балу. 

Бал не зараховано 

6.10. Чи зручною є організація надання послуг органом соціального захисту? 

Бал зараховується, якщо монітор, під час проведеного експерименту, підтвердив 

наявність не менше дванадцяти критеріїв зручності надання послуг органом соціального 

захисту населення з наступного переліку: 

 

Відвідавши  відділ соціального захисту, який знаходиться на першому поверсі 

кількаповерхової будівлі, ми могли спостерігати як працівники управління стараються надати 

повну консультацію відвідувачам, які приходять до них та максимально допомогти у вирішенні 

проблем, з якими до них звертаються (1). Приміщення, в якому розташовано управління, 

достатньо пристосоване для надання якісних послуг громадянам (2), воно також обладнано 

пандусом (3) та спеціальними поруччями.  На стінах наявні стенди з різноманітною 

інформацією, на яких відвідувачі можуть знайти відомості щодо роботи управління та послуги 

(4), які надаються не тільки цим управлінням, а й на загал ОМС. Інформація про роботу  та 

послуги, які надає управління також представлена на сайті Мостиської ОТГ (5). Цю інформацію 

можна отримати також і по телефону (6). 

 

         
 

Фото 6 – 9. Вхід до органу соціального захисту населення.  

Інформаційні стенди розміщені у зручних місцях (7). Інформація представлена достатньо 

повно і стендів є багато. Також є можливість присісти за стіл, який обладнано зразками 

документів з прикладами заповнення. У доступності є бланки (8), які потрібно заповнювати для 

отримання послуг. 

http://drohobych-rada.gov.ua/pro-upr-soczah/
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Фото 10 – 12. Критерії 9, 10, 11 експерименту «Соцзахист».  

У приміщенні є доступний туалет для відвідувачів (9). У коридорах розміщені стільці 

для тих, хто очікує (10). Робочі місця консультантів не обладнані табличками із зазначенням 

даних працівника, який консультує та відсутні умови приватності під час прийняття заяв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 13 – 15. Дотримання критеріїв 7, 8, 9 експерименту «Соцзахист».  

Для зарахування балу за цим показником потрібно було знайти підтвердження 

дванадцяти зручностей з шістнадцяти можливих критеріїв. Зважаючи на те, що моніторами 

було підтверджено тільки десять, бал не зараховується. 

 

Бал не зараховано.  

 

 
 

Зараховано 5 
балів
50%

Не зараховано 5 балів
50%

Соціальний захист для вразливих категорій
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: САМОРОЗВИТОК 

7. НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: ПРАЦЯ ТА УМОВИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 

7.1. Чи діє місцева програма зайнятості населення? 

Бал зараховується при наявності затвердженої програми такого спрямування, що 

оцінюється як дієва. Спрямованість і дієвість програми визначається аналізом тексту 

документу на предмет: конкретності мети та визначення засад взаємодії ОМС з органами 

зайнятості; системності визначених заходів, зазначення їх виконавців та строків; виділення 

джерел фінансування; визначення очікуваних результатів виконання та способів оцінки 

ефективності реалізації завдань. 

 

23.02.2013 р. затверджено на рівні Мостиського району Програму зайнятості 

населення  на 2013-2017 роки. Дана програма виконується постійно відповідно до 

затвердженого плану заходів, метою програми є регулювання ринку праці для забезпечення 

зайнятості населення та соціального захисту від безробіття. Програмою визначено очікувані 

результати, завдання, напрямки та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості 

населення включно до 2017 року, джерела фінансування, термін виконання тощо. 

Однак відсутність затвердженої програми на рівні ОТГ немає, тому бал не зараховуємо.   

Бал не зараховано 

7.2. Чи належним чином організоване проведення оплачуваних громадських та 

тимчасових робіт? 

Бал зараховується за умови підтвердження системної діяльності з проведення 

оплачуваних громадських та тимчасових робіт, які мають економічну, соціальну або 

екологічну користь для громади.  

 

Для забезпечення тимчасової зайнятості безробітних у 2017 році були прийняті 

відповідні рішення виконавчого комітету «Про організацію та проведення оплачуваних 

громадських робіт у 2017 році» від 03.11.2016 року № 874.  

Були організовані громадські роботи у Мостиському терцентрі обслуговування 

одиноких осіб, у філії «Мостиський райавтодор», для благоустрою та озеленення території 

міської ради, у ТзОВ «МАРКЕТ», Мостиській РСС тощо, також для проведення акції «Ні - 

зарплаті в конверті!», організованою МРОР «Мостиська Солідарність», було залучено 14 осіб.  

На засіданні виконкому було погоджено й види громадських робіт, які мають суспільно-

корисну спрямованість, відповідають потребам міста, а саме: благоустрій та озеленення 

територій населених пунктів, об’єктів соціальної сфери, зон відпочинку, придорожніх смуг; 

інформування населення про порядок отримання житлових субсидій та робота з документацією; 

догляд за дітьми та повнолітніми особами у закладах соціальної сфери.  

Зважаючи на широке залучення організацій та підприємств міста до використання 

можливостей оплачуваних громадських робіт, а також їх спрямування на потрібні громаді 

заходи, зокрема із надання соціальних послуг населенню, моніторами прийнято рішення 

зарахувати бал.  

Зараховано 1 бал.  

7.3. Чи діє місцева програма підтримки підприємницької діяльності? 

Бал за даним показником зараховується за такими ж критеріями, як і в п.1 цього 

напряму моніторингу. 

 

http://nadoest.com/rishennya-28-lyutogo-2013roku-13-m-mostiseka-pro-programu-zajn
http://mostyska.loda.gov.ua/wp-content/uploads/874.pdf
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12.01.2016 р. затверджено Програму розвитку малого і середнього підприємництва на 

2016-2020 роки.  

Програма передбачає бюджетне фінансування для надання часткової компенсації 

відсоткових ставок за комерційними кредитами суб’єктів МП. Головною метою Програми є 

створення сприятливих умов для інтенсивного розвитку малого та середнього підприємництва 

в місті та підвищення його потенціалу, усунення, в межах компетенції органу місцевого 

самоврядування, перешкод, що стримують подальший його розвиток, вирішення питання 

зайнятості, легалізації робочих місць, максимально можливе залучення до підприємницької 

діяльності соціально незахищених категорій населення, створення умов для формування 

заможного середнього класу. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету. 

Однак відсутність затвердженої програми на рівні ОТГ немає, тому бал не зараховуємо. 

Бал не зараховано 

7.4. Чи сприяє ОМС зайнятості населення через інформування? 

Бал зараховується за умови підтвердження фактів проведення ОМС інформування 

населення про потреби підприємств, установ та організацій (1.ОМС; 2.Бюджетної установи 

або організації; 3.Комунального або приватного підприємства) принаймні двома різними 

способами: мережа Інтернет, друковані засоби масової інформації, радіо/телебачення, 

проведення спеціалізованих заходів або інші (визначається за внутрішнім переконанням 

монітора) 

 
Працівники виконавчого комітету Мостиської міської ради постійно беруть участь в 

інформаційних семінарах, лекціях засіданнях круглих столів, "Ярмарках вакансій” та інших 

спеціалізованих заходах спільно з міським центром зайнятості, а також подають інформацію 

щодо відкриті вакансій. 

Зокрема, багато вакансій та можливостей працевлаштування висвітлюється в  мережі 

Інтернет на сторінці Мостиського центру зайнятості. 17 квітня на автостанції м. Мостиська 

фахівцями Мостиського РЦЗ проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота серед 

населення щодо переваг легальної зайнятості та залучення до роботи членів малозабезпечених 

сімей і внутрішньо переміщених осіб в рамках соціального проекту «Рука допомоги». 

19 березня 2018 року було проведено Марафон актуальних професій для учнівської 

молоді розпочався Днем швачки та кравця. Професії презентувала менеджер з персоналу ТзОВ 

“Бадер Україна “ Облап Софія Володимирівна. Учні ознайомилися з професійно-важливими 

якостями, які обумовлюють успіх у професійній діяльності швачки та кравця, умовами роботи 

на підприємстві. Учасники заходу цікавились також можливостями навчання, професійного 

росту та соціальним пакетом робітника. 

08 лютого 2018 року в рамках розширеного Дня учасника АТО в приміщенні 

Мостиського РЦЗ проведено Ярмарок вакансій за участю представників ТзОВ «АЕБ «Ефорт». 

У заході взяли участь 32 безробітних, з них 19 учасників АТО. Представники підприємства 

детально розповіли про наявні вакансії, зокрема, охоронників супроводу вантажу по 

залізничних шляхах України, їх основні обов’язки та вимоги до кандидатів. 

Заходи співпраці із місцевим центром зайнятості, завдяки яким вдається інформувати 

шукачів роботи про наявні вакансії в ОМС можуть бути свідченням проведення роботи із 

інформування, що дозволяє прийняти рішення про зарахування балу. 

Зараховано 1 бал. 

7.5. Чи є можливість отримання адміністративних послуг підприємцями через центри 

надання адміністративних послуг? 

http://mostyskarada.gov.ua/upload/content/gallery/upload/2016/08/24_1471255223.pdf
https://www.facebook.com/mostyskarcz/
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Для зарахування балу за цим індикатором необхідно підтвердити можливість 

отримання підприємцями у Центрах надання адміністративних послуг принаймні чотири 

послуги з переліку: 1) державна реєстрація фізичної особи-підприємця; 2) державна 

реєстрація включення відомостей про фізичну особу-підприємця; 3) державна реєстрація 

припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця; 4) надання паспорту 

прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності; 5) внесення змін 

до паспорту прив’язки тимчасової споруди; 6) продовження терміну дії паспорту прив’язки 

тимчасової споруди. У разі відсутності центру надання адміністративних послуг бал не 

зараховується. 

 

З 26.12.2013 року в районі функціонує Центр надання адміністративних послуг при 

Мостиській райдержадміністрації.  

На головній сторінці сайту - інформація щодо місця розташування Центру, графік 

роботи, номера телефонів та перелік послуг, які надаються  

На сайті наявна інформація про Ставки адміністративного збору за проведення 

державної реєстрації у 2018 році та розміри адміністративного збору за проведення державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, внесення 

змін до записів Єдиного державного реєстру та надання інформації з Єдиного державного 

реєстру з   1 січня 2018 року  

Надаються наступні послуги для фізичних осіб-підприємців: 

> надання паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності; 

> державна реєстрація фізичної особи підприємцем; 

> державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу підприємця, що 

міститься в Єдиному державному реєстрі; 

> державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи. 

Зважаючи на можливість підприємцям отримати через Центр надання адміністративних 

послуг чотири послуги, що є мінімальною вимогою індикатора, моніторами прийнято рішення 

про зарахування балу. 

Зараховано 1 бал. 

7.6. Чи ставки місцевих податків для бізнесу встановлені з механізмом стимулювання? 

Для зарахування балу за цим показником потрібно підтвердити, що ставки принаймні 

трьох з п’яти місцевих податків (1. єдиний податок для першої та 2. другої групи платників; 

плата за землю 3. земельний податок та 4. орендна плата); 5. податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки) встановлені за рішенням Острозької міської ради є нижчими від 

максимально можливого рівня, встановленого Податковим кодексом України. 

 

Ставки місцевих податків та зборів встановлені рішенням ХІХ сесії міської ради VII 

скликання «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік на території Мостиської 

міської ради»  

Згідно із рішенням, введено фіксовану ставку єдиного податку на календарний місяць у 

відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на початок 

податкового (звітного) року: для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків, 

оподаткування другої групи платників податку по видам діяльності від 10 до 20 відсотків.  

Однак, зарахувати бал за цією категорією не є можливим, оскільки тільки досягнуто 

лише один з трьох мінімально-необхідних показників.  

Бал не зараховано 

7.7. Чи дбає ОМС про дотримання умов праці на підприємствах, установах та 

організаціях? 

http://mostyska.loda.gov.ua/tsentr-nadannya-administrativnih-poslug/
http://mostyska.loda.gov.ua/otrimannya-administrativnih-poslug-cherez-tsnap/
http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/?q=node/112
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Бал зараховується за умови отримання доказів здійснення контролю, що оцінюється як 

дієвий. Дієвість визначається адекватністю вжитих заходів за результатами виявлених 

невідповідностей у процесі контролю (за внутрішнім переконанням монітора). Контроль 

може стосуватися своєчасної та у повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних 

гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин. У разі відсутності такої діяльності 

бал не зараховується за замовчуванням. 

 

Регулярно проводяться засідання робочої групи з питань легалізації виплати заробітної 

плати та зайнятості населення.  Основні завдання - координація дій підприємств, установ, 

організацій усіх форм власності, а також фізичних осіб, які використовують найману працю 

щодо виплати заробітної плати не нижче мінімального рівня та легалізації трудових відносин. 

Було вирішено: заслухати керівників підприємств, незалежно від форм власності, котрі 

за даними державної фіскальної служби виплачують зарплату нижче мінімальної, а також 

звернути увагу роботодавцям на необхідності підвищення заробітної плати, недопустимості її 

виплати в «конвертах», легалізації трудових відносин, оскільки підвищення рівня виплачуваної 

заробітної плати сприяє збільшенню доходів громадян, забезпечує соціальні гарантії 

працівників. За результатами обговорення, з метою приведення у відповідність стану оплати 

праці працівників, суб’єктам підприємницької діяльності було доручено провести детальне 

фінансово-економічне обґрунтування господарської діяльності. Після чого буде переглянуто 

систему оплати праці та робоче навантаження працівників,  які максимально можуть бути 

зайняті повний робочий день і відповідно заробітна плата працівників буде вищою за 

мінімальний розмір заробітної плати та відповідати займаним посадам.  

У Мостиському центрі соціальної реабілітації дітей – інвалідів обговорили питання 

охорони праці.  

В квітні 2018 року було проведено Тиждень охорони праці під девізом: «Удосконалення 

збору та використання даних про безпеку та гігієну праці».  

Враховуючи вищесказане моніторами прийнято рішення про зарахування балу. 

Зараховано 1 бал. 

7.8. Чи створені ОМС умови для трудового навчання молоді, її професійної орієнтації? 

Бал зараховується за умови наявності принаймні трьох з п’яти з перелічених елементів 

за спрямуванням професійної орієнтації молоді: 1) професійної інформації; 2) професійної 

консультації; 3) професійного добору; 4) професійного відбору; 5) професійної адаптації. 

 

Працівники виконавчого комітету Мостиської міської ради беруть участь у засіданнях 

круглого столу та семінарах з питань профорієнтації молоді. Спеціалістами міського центру 

зайнятості поточного року проводились профорієнтаційні уроки у загальноосвітніх навчальних 

закладах, професіографічні екскурсії, презентація професій та семінари "Особливості 

зайнятості молоді”. В міському центрі зайнятості проводиться профорієнтаційне тестування. 

Професійне навчання проводиться відповідно до потреб ринку праці міста та на 

замовлення роботодавців. Найбільш ефективними новими формами навчання є: стажування 

безпосередньо на робочому місці підприємства, установи, організації; індивідуальна форма 

навчання; курси цільового призначення. 

З метою привернення уваги та поширення поінформованості громадськості, засобів 

масової інформації щодо стабілізації у сфері зайнятості, а також з метою стимулювання 

населення до активної поведінки на ринку праці, надання юридичної допомоги, переваги 

легального працевлаштування, - спеціалісти центру зайнятості обнародують можливості 

працевлаштування молоді в  мережі Інтернет на сторінці Мостиського центру зайнятості.  

19 березня 2018 року було проведено Марафон актуальних професій для учнівської 

молоді розпочався Днем швачки та кравця. Професії презентувала менеджер з персоналу ТзОВ 

“Бадер Україна “ Облап Софія Володимирівна . Учні ознайомилися з професійно-важливими 

http://mostyska.loda.gov.ua/v-administratsiyi-pidveli-pidsumki-zustrichey-rayonnoyi-robochoyi-grupi-z-pitan-legalizatsiyi-viplati-zarobitnoyi-plati-ta-zaynyatosti-naselennya-z-pidpriyemtsyami-rayonu/
http://lviv.dsp.gov.ua/?p=10755
http://mostyska.loda.gov.ua/wp-content/uploads/292-1.pdf
https://www.facebook.com/mostyskarcz/
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якостями , які обумовлюють успіх у професійній діяльності швачки та кравця, умовами роботи 

на підприємстві. Учасники заходу цікавились також можливостями навчання , професійного 

росту та соціальним пакетом робітника. 

Зважаючи на широке залучення фахівців ОМС до діяльності центрів зайнятості, в тому 

числі у навчальних закладах та реалізацію чотирьох напрямів професійної орієнтації, 

моніторами прийнято рішення зарахувати бал за індикатором. 

Зараховано 1 бал.  

7.9. Чи фінансує ОМС здобуття професійно-технічної освіти мешканців громади? 

Бал зараховується за умови отримання доказів – забезпечення здобуття професійно-

технічної освіти мешканцями громади за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.  

 

Інформація про фінансування міською радою професійно-технічної освіти мешканців 

громади не була отримана, що не дозволяє моніторам зарахувати бал за індикатором. Слід 

відмітити те, що в громаді немає жодного закладу  професійно-технічної освіти.  

Бал не зараховано 

7.10. Чи надається ОМС допомога випускникам професійно-технічних навчальних 

закладів у працевлаштуванні? 

Бал зараховується за умови отримання доказів принаймні одного підтвердженого 

факту наданої допомоги у працевлаштуванні після здобуття професійної освіти за останні 

два календарні роки, що передують моніторингу.  

 

Відсутня інформація щодо участі ОМС у сприянні зайнятості випускників закладів 

професійної освіти, що не дозволяє моніторам зарахувати бал за індикатором. 

Рекомендації: 

дослідити потреби ринку праці у громаді та передбачити механізми підтримки 

(інформаційної, фінансової) випускників професійно-технічних закладів у працевлаштуванні.  

Бал не зараховано 

7.11. Чи турбується ОМС про сталість місцевого персоналу соціально-гуманітарної 

небізнесової сфери? 

Бал зараховується за умови отримання доказів принаймні одного підтвердженого 

факту визначеної потреби та сформованого замовлення на кадри для освітніх і лікувальних 

закладів, закладів фізичної культури і спорту за останні два календарні роки, що передують 

моніторингу. 

 

Формально, освітні заклади подають звітність за формою №3-ПН в міський центр 

зайнятості про вакантні посади в їхньому закладі та відділ освіти інформує про наявність 

вакансій на своєму сайті.  

Однак це не дозволяє моніторам зарахувати бал за індикатором.  

Бал не зараховано 

7.12. Чи дбає ОМС про робочі місця для людей з інвалідністю? 

Бал зараховується за умови отримання доказів дотримання нормативу робочих місць 

для працевлаштування осіб з інвалідністю у розмірі 4% середньооблікової чисельності 

штатних працівників. Досліджуються дані на момент проведення моніторингу у двох 

http://mostrmkrda.blogspot.ru/p/blog-page_26.html
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випадково вибраних юридичних особах, які знаходяться в сфері управління ОМС: бюджетній 

установі або організації, комунальному підприємстві, ОМС. 

 

В рамках «Декади зайнятості для осіб з інвалідністю» 07 грудня 2017 року проведено 

ярмарку вакансій та тренінг «Успішне працевлаштування осіб з інвалідністю». Завдання заходів 

формування у осіб з обмеженими можливостями вмінь пошуку ресурсів для самопрезентації, 

побудова власної стратегії пошуку роботи, розширення інформаційного поля учасників 

семінару щодо шляхів пошуку роботи та джерел вакансій. Учасники ярмарку вакансій 

ознайомлені з наявними робочими місцями на ДП «Сан Гарден», ТзОВ «Бадер Україна», 

компанії «Фуджікура“ , ФОП Лютко О.Г. Зацікавились участю в тимчасових роботах на ДП 

«Сан Гарден» та компанії «Фуджікура» 2 особи. 

В Мостиській міській раді працює двоє людей з  інвалідністю (староста сіл Раденичі, 

Чижевичі, Хатки та водій пожежного автомобіля Мостиської пожежної команди). 

Показники підтверджують інформацію про те що в 3-х із 4-х випадків в цих установах  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю перевищує 4 %, що є достатньою 

умовою для зарахування балу. 

Зараховано 1 бал.  

Зараховано 6 
балів
50%

Не зараховано 6 балів
50%

Праця та умови її реалізації

Структура 
Загальна 

кількість 

працівників 

Особи з 

інвалідністю 

Мостиська міська 

рада Старости 
2 так 

Пожежна команда 

НЧС 
1 так 
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ЧЕТВЕРТИЙ РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: ДОБРЕ ВРЯДУВАННЯ 

 8. НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: ПРАВО НА ІНФОРМАЦІЮ 

8.1. Чи можуть мешканці громади дізнатися контактну інформацію ОМС за допомогою 

мережі Інтернет? 

Бал зараховується, якщо на сайті ОМС наявна наступна інформація: фактична адреса 

органу, контактний номер телефону, контактна електронна адреса, ПІП голови ОМС. 

 

На сайті Мостиської міської ради наявна контактна інформація розміщена фактична 

адреса органу, контактний номер телефону, контактна електронна адреса.  

Також на сайті розміщена інформація про міського голову.  

Враховуючи вищесказане моніторами прийнято рішення про зарахування балу. 

Зараховано 1 бал 

8.2. Чи можуть мешканці громади з порушеннями зору та слуху дізнатися інформацію 

про діяльність ОМС за допомогою мережі Інтернет? 

Бал за цим індикатором зараховується у разі наявності на сайті органу місцевого 

самоврядування принаймні трьох з наведених елементів доступності:  

 

На сайті Мостиської міської ради не знайдено жодного індикатора, який би давав 

підставу для зарахування балу.  

Бал не зараховано.  

 

За цим індикатором бал зараховується, якщо запитувачу надано інформацію про себе 

та не надано персональних даних інших осіб. Аналіз індикатору здійснюється за допомогою 

експерименту «Персональні дані». 

 

У відповідь на надісланий моніторами інформаційний запит, що було сформовано із 

кількох питань, ОМС відповіли на частину питань та відмовили у відповіді на питання, які 

містили інформацію з персональними даними. Це дозволило моніторам зарахувати бал. 

  

 Фото 16. Відповідь ОМС на запит щодо персональних даних. 

http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/
http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/?q=node/2.
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Зараховано 1 бал 

 

8.4. Чи забезпечена органом місцевого самоврядування можливість отримати доступ до 

публічної інформації. 

Бал зараховується, якщо відповідь на запит з експерименту “Персональні дані” 

надіслана у встановлені ЗУ “Про доступ до публічної інформації” строки та надано 

інформацію, яка запитувалась.  

 

Під час моніторингу ми неодноразово звертались за інформацією до працівників апарату. 

Хочемо зауважити, що вся інформація, яку готували працівники для нашого моніторингу, була 

надана протягом 2-3 наступних днів після запиту, а подекуди і в той самий день.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Фото 17. Доступ до публічної інформації в Мостиській ОМС.  

Монітори вважають за можливе зарахувати бал за індикатором.  

Зараховано 1 бал 

8.5. Чи ОМС ефективно забезпечує право громадян на звернення? 

Бал за цим індикатором зараховується, якщо ОМС приймає звернення у всі визначені 

законами способи:  

 

Мостиська міська рада приймає звернення у всі визначені законами способи:  

> усне звернення, що викладається під час особистого прийому; 

> усне звернення, що викладається за допомогою засобів телефонного зв’язку через 

визначені контактні телефони, які записуються (реєструються) посадовою особою;  

> письмове звернення, яке надсилається з використанням засобів електронного 

зв’язку (електронне звернення); 

> письмове звернення надіслане звичайною поштою. 

Враховуючи вищесказане моніторами прийнято рішення про зарахування балу. 

Зараховано 1 бал. 

8.6. Чи ефективно використовується ОМС інформаційний стенд як джерело комунікації 

з громадою? 

Бал за цим індикатором зараховується у разі якщо офіційний інформаційний стенд 

(група стендів в одному місці) оцінюється з дотриманням усіх названих характеристик: 

  

- На ньому розміщено усі типи інформації про діяльність органу місцевого 

самоврядування:  

1) контактні телефони керівників ОМС;  

2) графік прийому керівництва;  
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3) графік засідання комісій ОМС;  

4) актуальні поточні інформаційні повідомлення органу місцевого самоврядування;  

5) проекти нормативно-правових актів, що винесені на публічне обговорення. 

 

За допомогою спостереження, монітори зафіксували на інформаційному стенді, що 

розташований в приміщенні Мостиської міської ради біля кабінету відділу роботи із 

зверненнями громадян інформацію про: 

> безоплатну правову допомогу; 

> контактну інформацію Мостиської міської ради та деяких її структурних 

підрозділів; 

> урядову «гарячу лінію» - 1545; 

> «гарячу лінію» для підприємців; 

> графік прийому громадської приймальні з надання безоплатної первинної 

правової допомоги при Мостиській міській раді; 

> зразки заяви, клопотання, скарги, пропозиції 

> графіки засідання комісій міської ради; 

> актуальні поточні інформаційні повідомлення органу місцевого самоврядування. 

 Інформаційний стенд знаходиться у відкритому доступі в робочий час, однак після 

завершення робочого дня міської ради, інформація для перегляду є доступною принаймні дві 

години після закінчення робочого дня. Текст усіх оголошень є зручним для читання по 

відношенню до середнього людського зросту та висоти особи, що використовує спеціальний 

засіб пересування. 

Враховуючи вищесказане моніторами прийнято рішення про зарахування балу.  

Зараховано 1 бал.  

8.7. Чи інформується населення про майбутні рішення ОМС? 

Бал зараховується, якщо проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого 

самоврядування оприлюднюються ними, в тому числі на офіційному сайті ОМС, не пізніш як 

за 20 робочих днів до дати їх розгляду. Аналіз здійснюється на основі дослідження способів 

оприлюднення 2 останніх ухвалених актів місцевої ради. 

 

Враховуючи той факт, що проекти нормативно-правових актів та рішень Мостиської 

міської ради, які були оприлюднені на офіційному сайті, не несуть жодної інформації про ці 

акти моніторами прийнято рішення про не зарахування балу. 

Бал не зараховано.  

8.8. Чи може виборець контролювати голосування свого депутата? 

Бал зараховується, якщо результати поіменного голосування на останніх двох 

засіданнях депутатів оприлюднюється на сайті органу.  

 

Враховуючи той факт, що жодної інформації про голосування депутатів на сайті 

Мостиської міської ради немає, моніторами прийнято рішення про не зарахування балу.  

Бал не зараховано. 

8.9. Чи можуть мешканці громади дізнатися інформацію про поточні питання розгляду 

ради з метою участі у їх вирішенні? 

Бал зараховується при наданні доказів про інформування населення щодо 2 останніх 

засідань ради у разі оприлюднення не менш як у два способи.  

 

http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/?q=proekty-rishen
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Жодних доказів про інформування населення щодо наступних засідань міської ради: про 

час, місце проведення та питання, що виносяться на розгляд отримано не було.  

Враховуючи вищесказане моніторами прийнято рішення про не зарахування балу.  

Бал не зараховано 

8.10. Чи оприлюднена в доступний спосіб інформація про прийом виборців депутатами 

місцевої ради? 

Бал зараховується при наданні доказів оприлюднення інформації про прийом виборців 

депутатами місцевої ради.  

 

Інформація про прийом громадян депутатами наявна на інформаційному стенді в 

приміщенні Мостиської міської ради, де вказується час і місце прийому. А також у доступності 

є списки депутатів з контактними телефони та адресами виборчих округів. 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 18. Оприлюднення контактної інформації про місцевих депутатів. 

Враховуючи вищесказане моніторами прийнято рішення про зарахування балу. 

Зараховано 1 бал. 

8.11. Чи забезпечена ОМС можливість громади отримати доступ до системи обліку 

публічної інформації? 

За цим індикатором бал зараховується у разі розміщення на сайті ОМС системи обліку 

публічної інформації, що містить:  

1) назву документа; 

2) ключові слова; 

3) вид та дата створення документа; 

4) форму та місце зберігання документа. 

 

На сайті Мостиської міської ради система обліку публічної інформації відсутня, але 

формально функціонує портал «Публічна інформація», який містить наступну інформацію: 

інформаційний запит, дозвіл на проведення газифікації, заява на виділення земельної ділянки 

під будівництво індивідуального житлового будинку, заява на отримання земельної ділянки 

учасником АТО, нормативна база, головне управління Держпраці у Львівській області звертає 

увагу: з першого січня зростає розмір мінімальної заробітної плати, мінімальна заробітна плата, 

Програма соціально-економічного розвитку Мостиської ОТГ. 

Розглянувши вищесказане (особливо -  Інформаційний запит) монітори вважають, що 

немає жодних підстав для  зарахування балу.  

Бал не зараховано.  

8.12. Чи інформується громада про закупівлі здійснювані ОМС? 

Бал зараховується у разі наявності на сайті ОМС інформації про проведення процедури 

закупівлі та тендерну документацію, що відповідає за обсягом інформації на сайті публічних 

закупівель.  

 

http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/?q=publichna-info
http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/?q=info-zapyt
http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/?q=dozvil-gaz
http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/?q=dozvil-gaz
http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/?q=zem-dil
http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/?q=zem-dil-ato
http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/?q=zem-dil-ato
http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/?q=public-info-nb
http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/docs/minialka_2018.pdf
http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/docs/minialka_2018.pdf
https://www.dropbox.com/s/fzakopussb5rv7k/minimalka2018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c9o5lmfkr4rlfsu/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%9E%D0%A2%D0%93.pdf?dl=0
http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/?q=info-zapyt
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На сайті Мостиської міської ради в порталі «Державні закупівлі» є тільки «Річний план 

закупівель Мостиської міської ради на 2016 рік», що не надає моніторам жодних підстав для  

зарахування балу. 

Бал не зараховано.  

8.13. Чи інформується громада про можливість оренди комунального майна? 

За цим індикатором бал зараховується, якщо органом місцевого самоврядування на 

власному сайті розміщено перелік об’єктів комунального майна, які можуть бути орендовані. 

 
Інформація щодо переліку об’єктів комунального майна на сайті Мостиської міської ради 

відсутня. Зате має місце інше - виконуючий обов’язки директора Мостиського комунального 

підприємства «Житловик» Петро Гринишин уклав договір на оренду автомобіля для потреб 

підприємства з власною дружиною за 1900 грн. на місяць. Договір між КП «Житловик» та 

дружиною керівника Ярославою Гринишин уклали на оренду автомобіля Wolkswaggen Passat 

1990 р.в. ще у січні 2016 року. Тоді вартість оренди становила 850 грн/місяць. Зі сторони КП 

договір підписував Петро Гринишин. Вже 1 червня 2017 року комунальне підприємство уклало 

додаткову угоду і платить Ярославі Гринишин 1900 грн. на місяць за оренду автомобіля. Термін 

дії додаткової угоди невідомий.  

Враховуючи вищесказане моніторами прийнято рішення про не зарахування балу.  

Бал не зараховано.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Зараховано 6 
балів
46%

Не зараховано 7 балів
54%

Право на інформацію

http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/sites/default/files/derg-sakup/tmp28FB.pdf
http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/sites/default/files/derg-sakup/tmp28FB.pdf
http://lviv.nashigroshi.org/2018/03/22/dyrektor-komunalnoho-pidpryjemstva-v-mostyskah-za-byudzhetni-hroshi-orenduje-avtomobil-u-vlasnoji-druzhyny/
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ЧЕТВЕРТИЙ РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: ДОБРЕ ВРЯДУВАННЯ 

9. НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: УЧАСТЬ У ВИРІШЕННІ МІСЦЕВИХ СПРАВ  

9.1. Чи дієвий стратегічний документ розвитку громади та чи здійснює ОМС моніторинг 

його реалізації спільно з громадськістю? 

Бал зараховується при наявності затвердженого стратегічного документу розвитку 

громади, що оцінюється як дієвий та у разі здійснення ОМС моніторингу його реалізації 

спільно з представниками громадськості. Дієвість стратегічного документу визначається за 

підсумками аналізу тексту документу на предмет: мети, спрямованості питань та підбором 

методів їх реалізації, зазначенням виконавців, строків виконання; виділенням джерел 

фінансування; визначенням очікуваних результатів виконання; встановленням контролю та 

визначенням способів оцінки ефективності реалізації завдань, моніторингу реалізації.  

Здійснення ОМС моніторингу реалізації Стратегічного документу розвитку громади 

підтверджується внесенням змін до документу на основі результатів моніторингу за 

останній рік, пропозицій громадськості або питання обговорюється з громадськістю для 

визначення його прогресу виконання. 

 

Прийняті наступні стратегічні документи розвитку громади: «Статут Мостиської ОТГ», 

«Програма соціально-економічного розвитку Мостиської ОТГ на 2017-2018 роки», «Програма 

реформування і розвитку житлово-комунального господарства Мостиської міської ради на 2018 

рік», «Програма забезпечення розробки містобудівної документації на території Мостиської 

міської ради на 2017-2020 роки», «Програма реформування і розвитку житлово - комунального 

господарства Мостиської міської ради на 2018 рік».  

Однак, окремого документу, який би відображав довгострокову стратегію розвитку 

громади немає, тому було прийняте рішення про не зарахування балу.  

Бал не зараховано. 

9.2.Чи забезпечується вільний доступ населення до засідань колегіальних органів ОМС 

та можливість здійснювати їх відеофіксацію? 

Бал зараховується якщо за результатами проведення експерименту монітор отримав 

доступ до засідання колегіального органу ради, відповідно до Регламенту засідання виступив,  

вільно здійснював відеофіксацію засідання, за результатами виступу отримав зворотній 

зв'язок від головуючого, наприклад: попередня підтримка вирішення питання, пропозиція щодо 

дати зустрічі спільно із зацікавленими сторонами, призначення відповідальних, інше 

(визначається за внутрішнім переконанням монітора).  

 

Мешканці Мостиської ОТГ можуть вільно і безперешкодно бути присутніми на 

пленарних засіданнях міської ради. Відкритість засідань Ради забезпечується шляхом вільного 

доступу представників засобів масової інформації, а також присутності запрошених осіб, 

почесних гостей і членів територіальної громади м. Мостиська у встановленому цим 

Регламентом порядку. На засіданнях ради можуть бути присутніми громадяни на визначених 

для них місцях і за попереднім записом, який веде уповноважена особа (секретар ради). Заявки 

на запис подаються до закінчення робочого дня, що передує пленарному засіданню. Кількість 

присутніх обмежується наявною кількість сидячих місць у сесійній залі.  

Гласність засідань Ради забезпечується шляхом проведення у залі засідань фото- і 

кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням відповідних технічних засобів, а також 

транслюванням засідань по радіо і телебаченню, у мережі Інтернет, через гучномовці за межі 

будинку Ради, офіційного оприлюднення рішень Ради шляхом обов’язкового розміщення на 

офіційному веб-сайті Ради.  

http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/?q=status-tg
http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/sites/default/files/sesija2/r42.pdf
http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/?q=reglament
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Експеримент проводився 30 травня 2018 р. на засіданні виконкому Мостиської ОГТ. 

Учасники моніторингової групи презентували методологію індексу. 

Моніторами жодних заперечень щодо здійснення відео-фіксації засідання відмічено не 

було. Враховуючи вищесказане моніторами прийнято рішення про зарахування балу.  

Зараховано 1 бал 

9.3. Чи залучає ОМС громадськість (громадські об’єднання) до формування місцевої 

політики? 

Бал за цим індикатором зараховується при наданні доказів залучення ОМС 

представників громадськості (громадських об’єднань чи інших організацій) до формування 

місцевої політики не менше як в три способи (за останній календарний рік перед 

моніторингом), наприклад: включалися до складу конкурсних комісій з призначення керівників 

комунальних підприємств, установ, організацій, закладів; брали участь в підготовці та 

реалізації грантових проектів; долучалися до організації та проведення масових заходів на 

території громади; працюють в дорадчих органах ОМС; обговорювали важливі для громади 

проекти рішень: на засіданнях постійних комісій ради, пленарних засіданнях, виконкому, через 

різні форми консультацій з громадськістю запропоновані ОМС, інше (визначається за 

внутрішнім переконанням монітора). Обов’язковою умовою є участь представників більше 

ніж однієї організації громадянського суспільства.  

 

Мостиська міська рада залучає громадськість до формування місцевої політики. 

Регулярно проводяться громадські слухання з різноманітних питань.  

 Мостиська міська рада повідомляє, що 16.05.2017р. о 16.00 год в приміщенні 

сесійної зали Мостиської міської ради (м. Мостиська, вул. Грушевського, 6, перший поверх) 

відбудуться громадські слухання по питанню приймання та захоронення твердих побутових 

відходів з м. Львова.  

Мостиська міська рада повідомляє про проведення громадського слухання обговорення 

детального плану території щодо розміщення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування базової станції стільникового зв’язку в м. Мостиська в районі вул. Загороди. 

Громадське слухання відбудеться 6 червня 2016 року об 11.00 год. в залі засідань 

Мостиської міської ради, по вул. Грушевського, 6. 

Мостиська міська рада повідомляє, що 16.05.2017 р. о 16.00 год в приміщенні сесійної 

зали Мостиської міської ради (м. Мостиська, вул. Грушевського, 6, перший поверх) відбудуться 

громадські слухання по питанню приймання та захоронення твердих побутових відходів з м. 

Львова.  

 Однак цього є недостатньо для досягнення трьох мінімальних умов для 

зарахування балу.  

Бал не зараховано. 

9.4. Наскільки широко ОМС передбачає практикування демократії участі у 

вирішенні справ місцевого значення? 

Бал зараховується при наявності Статуту територіальної громади, в якому 

передбачено не менше трьох форм демократії.  

 

Згідно Статуту Мостиської ОТГ право жителів міста брати участь у здійсненні місцевого 

самоврядування може бути реалізовано в наступних формах: місцевий референдум; вибори 

депутатів міської ради, Мостиської районної та депутатів Львівської обласної ради та міського 

голови (місцеві вибори); загальні збори громадян за місцем проживання; колективні та 

індивідуальні звернення жителів міста до органів і посадових осіб міського самоврядування; 

громадські слухання; місцеві ініціативи; участь у роботі органів місцевого самоврядування, 

http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/?q=grom-sluh
http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/?q=ogoloshenja
http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/?q=status-tg
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органів самоорганізації населення та робота на виборних посадах міського самоврядування 

тощо, що є достатньою умовою для зарахування балу. 

Враховуючи вищесказане моніторами прийнято рішення про зарахування балу.   

Зараховано 1 бал. 

9.5. Чи систематично проводяться ОМС відкриті, загальні зустрічі з населенням? 

Бал за цим індикатором зараховується при наданні доказів проведення не менше 4 

відкритих, загальних зустрічей з населенням (громадських слухань, загальних зборів, 

громадських обговорень) за останній календарний рік перед моніторингом. 

 

За останній календарний рік було проведено більше ніж чотири громадських слухань, 

консультацій з громадськістю та публічних звітів виконавчих органів.  

Враховуючи вищесказане моніторами прийнято рішення про зарахування балу.  

Зараховано 1 бал.  

9.6. Чи враховує ОМС пропозиції громадськості в своїх рішеннях? 

Бал зараховується при наданні доказів врахування не менше як двох пропозицій 

громадськості у прийнятих ОМС рішеннях за останній календарний рік перед моніторингом. 

 

Міська рада враховує думку громадськості, усі детальні плани територій, які будуть 

використовуватись під комерцію проходять громадські слухання. Протягом 2017 року 

відхилено два детальні плани (під будівництво вишки мобільного оператора "Київстар" по вул. 

Я. Мудрого та детальний план під будівництво мийки самообслуговування по вул. Галицькій в 

м. Мостиська.) В 2018р. відхилений детальний план під будівництво басейну в м. Мостиська по 

вул. Шевченка. 

Зважаючи на врахування думки громадськості, у щонайменше двох випадках, 

моніторами прийняте рішення про зарахування балу.  

Зараховано 1 бал. 

9.7.Чи забезпечив ОМС умови для подання електронних петицій? 

Бал зараховується, якщо ОМС виконав наступні умови:  

 
1) на офіційному веб-сайті розмістив рубрику подання електронних петицій,  

2) оприлюднив порядок розгляду електронних петицій 

3) ця система діє на засадах безоплатності, недопущення зловживання правом (напр. 

підписання електронної петиції без ідентифікації громадянина, голосування кілька разів тощо). 

Мостиська міська рада не забезпечила умови для подання електронних петицій, а саме: 

на офіційному веб-сайті відсутня рубрика подання електронних петицій, не затверджений 

порядок подання та розгляду електронних петицій, не оприлюднений порядок розгляду 

електронних петицій. 

Враховуючи вищесказане моніторами прийнято рішення про не зарахування балу.  

Бал не зараховано.  

9.8. Чи залучає ОМС населення до процесу управління місцевим бюджетом та чи 

інформує про його виконання? 

Бал зараховується при наданні доказів: 

http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/?q=grom-sluh
http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/?q=ogoloshenja
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 Збирання ОМС пропозицій населення щодо напрямів фінансування або щодо 

проведення відбору ініціатив громадськості для їх фінансування з місцевого бюджету; 

 Періодично, але не рідше два рази на рік, інформування громади будь-яким доступним 

способом про виконання місцевого бюджету. 

 

Мостиська міська рада періодично інформує громаду про виконання місцевого бюджету, 

а також постійно звітує перед депутатами міської ради про виконання бюджету за І-IV квартали 

та за півріччя і за рік кожного року. Рішення сесії в наявності на сайті ОТГ. Однак, монітори не 

виявили жодної інформації про те чи може населення долучитись до процесу управління 

місцевим бюджетом і що такий інструмент практикується у даній громаді. 

 Враховуючи вищесказане моніторами прийнято рішення про не зарахування балу.   

Бал не зараховано. 

9.9. Чи забезпечив ОМС доступність адміністративних послуг для населення? 

Монітори перевірили розміщення інформації про Центр надання адміністративних 

послуг. Інформація про ЦНАП доступна для населення через веб-сайті Мостиської районної 

державної адміністрації. Додаткове інформування здійснюється через ЗМІ. ЦНАП знаходиться 

в приміщенні адмінбудинку районної ради за адресою м. Мостиська, вул. Грушевського, 22, 1 

поверх, каб. № 16 та працює за таким графіком, без перерви на обід: понеділок, середа  9.00 - 

18.00, четвер, вівторок  9.00 - 20.00, п’ятниця 9.00 - 16.45, субота 9.00 - 16.00, без перерви на 

обід, вихідний  - неділя. 

Монітор підтвердив наявність не менше шести критеріїв доступності надання 

адміністративних послуг:  

- оприлюднення інформації (порядок надання адміністративних послуг, час роботи); 

- зручне територіальне розташування органу надання послуг; 

- наявні під’їзні шляхи та місця безкоштовного паркування; вказівні знаки; вивіска; 

- безперешкодний доступ до приміщення (пандус);  

- є можливість оплатити адміністративний збір поруч у банку;  

- зручний для отримувачів послуг графік роботи (більше 40 годин на тиждень, без 

перерви на обід та  два дні на тиждень до двадцятої години);  

- є можливість виїзду адміністратора за місцем проживання у разі отримання послуги 

маломобільною особою. 

 

                         
Фото 19. Вхід до ЦНАП    Фото 20. Інформаційні стенди. 

Враховуючи вищесказане моніторами прийнято рішення про зарахування балу. 

Зараховано 1 бал.  

9.10. Чи забезпечив ОМС якісне надання адміністративних послуг населенню? 

Для підтвердження цього показника монітором проводився другий етап експерименту, 

спрямований на виявлення якості надання адміністративних послуг. Монітор звернувся до 

http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/?q=budget
http://mostyska.loda.gov.ua/tsentr-nadannya-administrativnih-poslug/
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міської ради із проханням роз’яснити порядок отримання субсидії за житлово-комунальні  

послуги. При цьому бал зараховується за умови підтвердження не менше семи з десяти 

критеріїв якості надання адміністративних послуг:  

 

Монітор підтвердив наявність не менше семи критеріїв якості надання адміністративних 

послуг: 

- передбачена можливість попередньої реєстрації;  

 на інформаційних стендах розміщені зразки документів та інформація в обсязі,   

достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги; 

- були безкоштовно надані бланки заяв та інших документів, необхідних для  звернення 

за адміністративною послугою;  

- час очікування прийому/консультації зайняв не більше 1 години; 

- персонал продемонстрував готовність допомогти отримувачеві послуги в оформленні 

документів;  

- персонал дотримувався принципу рівності; 

- персонал спілкувався ввічливо, з повагою та розумінням; 

- в зручному місці розміщена скринька для висловлення зауважень і пропозицій щодо 

якості надання адміністративних послуг. 

 

 

 

 

 

                                                           

 

Фото 20. Інформація із стендів ЦНАП. 

Враховуючи вищесказане моніторами прийнято рішення про зарахування балу. 

Зараховано 1 бал.  

9.11. Чи створив ОМС комфортні умови перебування в органі надання адміністративних 

послуг для різних вікових груп населення та людей з особливими потребами? 

Бал зараховується, якщо монітор підтвердив створення не менше чотирьох  умов для 

комфортного перебування отримувачів адміністративних послуг у великих містах, та трьох 

– в інших населених пунктах: 1) передбачено "дитячий куточок"; 2) температура в приміщенні 

є комфортною; 3) облаштовано та надається відкритий доступ відвідувачам до туалетної 

кімнати з урахуванням просторою потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями; 

4) зона очікування простора та наявна достатня кількість стільців для тих, хто очікує 

отримання послуги.  

 

Для моніторингу даного питання був застосований метод експерименту під назвою 

«Адміністративні послуги». Експеримент мав підтвердити не менше, ніж три критерії для 

зарахування балу.  

 

Під час відвідування ЦНАП, монітор зафіксував: 

> температура в приміщені є комфортною, заклад має доступ до чистого повітря, 

деякі  вікна відчинені; 

>  достатню кількість стільців на момент перебування монітора в приміщенні;  

> відсутній вільний доступ до туалетної кімнати. 

> зона очікування є просторою. 

Враховуючи вищесказане моніторами прийнято рішення про зарахування балу.  
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Зараховано 1 бал.  

9.12. Чи коригується кількісний склад підрозділів ОМС залежно від потреб отримувачів 

послуг? 

Бал зараховується при наданні доказів коригування ОМС штатної структури своїх 

підрозділів відповідно до завантаженості підрозділів та потреб громадян, тобто вжиття 

заходів для прискорення отримання послуг (принаймні раз за останні два роки перед 

моніторингом вносилися зміни до рішень ОМС про штатний розпис власних виконавчих 

органів, комунальних підприємств, на підставі обґрунтувань у пояснювальних  записках, тезах, 

доповідях, протоколах тощо). 

 

Мостиська міська рада не вносила зміни до штатного розпису власних виконавчих 

органів та комунальних підприємств. Проте, потреби ради суттєво зростають у зв’язку з 

набуттям нових повноважень через утворення ОТГ.  

Враховуючи вищесказане моніторами прийнято рішення про не зарахування балу.  

  

Бал не зараховано. 

 

Зараховано 7 
балів
58%

Не зараховано 5 балів
42%

Добре врядування
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ МОНІТОРИНГУ У МОСТИСЬКІЙ ОТГ 

 

Мостиська ОТГ виявила значний інтерес до моніторингу за методологією МІПЛ. 

Особливу зацікавленість напрямам індексу висловили старости округів. Зрештою, 

підтвердження цьому знаходимо під час проведення презентаційної зустрічі, яка відбулась під 

час засідання Виконавчого комітету ОТГ. Очевидно, це вплинуло на подальшу співпрацю із 

структурними підрозділами громади, що надавали усю необхідну інформацію моніторинговій 

групі та охоче йшли на спілкування.  

Місто Мостисько є прикордонним, що певною мірою впливає на розвиток громади. 

Іншим значним чинником впливу є фактичне домінування району у наданні послуг. Об’єднана 

громада лише починає запроваджувати кроки із набуття відповідних повноважень.  

Зацікавленість результатами моніторингу була підтверджена місцевою владою і під час 

презентації його попередніх результатів, що виявилось у присутності членів Виконавчого 

комітету та декларуванням подальшої співпраці.  

 

Ключові позитивні враження від моніторингу у місті Дрогобич. 

 

1. Не дивлячись на значні ресурсні проблеми, об’єднаній громаді вдалось зберегти та 

утримувати повноцінну мережу освітніх закладів, що виявляється у відсутності черг до 

дитсадків та зручної мережі шкіл; 

2. Поступово розвивається у громаді й сфера охорони здоров’я через функціонування її 

первинних центрів, які підтримуються із місцевого бюджету.  

 

 

 

Основні практики місцевого врядування, що потребують покращення 

 

1. Той факт, що громада залишається під впливом районного рівня послуг, суттєво 

впливає на формування та реалізації місцевої політики. Так, на рівні громади відсутня активна 

політика зайнятості та сприяння підприємництву. Значна частина адміністративних послуг 

залишається на районному рівні, ОТГ лише має кілька реєстраторів.   

2. Наслідком цього, очевидно, є й відсутність зручного транспортного сполучення між 

населеними пунктами громади. Як і раніше, транспорт зосереджений на районний центр. У разі, 

якщо громади не візьме на себе функції організатора пасажирських перевезень, це може 

призвести до викликів доступу до послуг, в тому числі медичних, соціальних, у разі їх 

розташуванні не лише у місті Мостиськах, а в іншому населеному пункті, що виглядало б 

природним.  

3. Надто повільно розвивається сфера інформаційних технологій у громаді. Очеивдно, 

це можна пояснити не надто великим охопленням інтернет її населення. Водночас, брак джерел 

інформації суттєво збільшує навантаження старост, які можуть виступати чи не єдиним 

джерелом інформації. 

4. У громаді застосовуються традиційні форми громадської участі – громадські 

слухання. Більше того, приклади інформації про результати їх проведення, свідчать на користь 

мешканців. Разом з тим, ці форми здебільшого охоплюють місто Мостиська і менше інші 

населені пункти. Очевидною є необхідність більш ширшого залучення мешканців усієї ОТГ до 

формування та реалізації місцевої політики.    
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