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Публікація демонструє результати моніторингу дотримання прав людини на місцевому
рівні у місті Львові 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 МІСТО ЛЬВІВ

Статус – обласний центр Львівської області
Населення – 727 968 осіб
Територія – 182 км2
Орган місцевого самоврядування:
Львівська міська рада
Адреса: пл. Ринок, 1, Львів, 79008, Україна
Сайт: http://city-adm.lviv.ua/
Цілодобова гаряча лінія міста: +38 (032) 297-59-11; 15-80 (Київстар, Vodafone та Lifecell)
E-mail: agu@lvivcity.gov.ua
Міський голова: Садовий Андрій Іванович
Поділ на райони: Галицький, Шевченківський, Личаківський, Залізничний , Франківський і
Сихівський
На території міста станом на 1.05.2018 функціонують:
297 медичних закладів міста;
501 громадська установа;
79 закладів культури та мистецтва;
214 навчальних закладів;
104 заклади дошкільної освіти;
6 дитячих клубів;
10 дитячих розважальних центрів;
28 навчальних закладів для дітей з особливими потребами;
103 професійних курсів
54 заклади позашкільної освіти
250 закладів для відпочинку та спорту;
160 підприємств.
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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.
07.12.2017 року ухвалою XI сесії VII скликання №2155 затверджена «Програма
забезпечення охорони громадського порядку та безпеки комунальних об’єктів Львівської
міської ради на 2018 рік», фінансування якої здійснюється за рахунок коштів міського бюджету
м. Львова на поточні бюджетні періоди. Метою програми є поліпшення роботи Львівської
міської ради та її структурних підрозділів, а також комунальних підприємств, установ,
організацій через забезпечення безпечних умов для їх функціонування; сприяння більш швидкій
та якісній допомозі населенню, реалізації законних прав та свобод громадян; сприяння у
здійсненні повноважень працівниками комунальних закладів сфери надання послуг населенню;
забезпечення охорони громадського порядку та громадської безпеки на території м. Львова;
забезпечення узгоджених заходів оперативного реагування на виклики і загрози громадського
порядку та безпеки. Головним розпорядником бюджетних коштів є управління безпеки міста
Львівської міської ради. Отримувачем бюджетних коштів є Львівське комунальне підприємство
«Муніципальна варта», яке надає звіт про використання бюджетних коштів до управління
безпеки міста Львівської міської ради.
11.02.2016 року ухвалою II сесії VII скликання №177 затверджена «Комплексна
програма профілактики злочинності у м. Львові на 2016-2017 роки», яка сприяла
вдосконаленню практичної діяльності органів виконавчої влади і місцевого самоврядування,
правоохоронних органів області у питаннях забезпечення активної наступальної протидії
злочинності та досягненню уповільнення темпів її зростання на основі чітко визначених
пріоритетів, поступового нарощування зусиль держави і громадськості, вдосконалення
організації, засобів і методів запобігання злочинам та їх розкриття. Для забезпечення виконання
Комплексної програми профілактики злочинності у м. Львові на 2016-2017 роки було виділено
з міського бюджету м. Львова на 2016 рік для виконавчого комітету міської ради кошти у сумі
1 513 500 грн. для придбання обладнання та предметів довгострокового користування. Засоби,
які були придбані згідно Програми ГУНП у безоплатне користування терміном на 10 років.
Програма містить конкретні заходи і методи їх виконання, також визначено чіткі терміни
реалізації заходів і відповідальні за їх впровадження, присутні критерії оцінки досягнення
очікуваних результатів. Бюджетні асигнування спрямовуються не тільки на поліпшення
матеріально-технічної спроможності підрозділу Національної поліції міста, але і на
встановлення відеокамер, сигналізації, «тривожних» кнопок та забезпечення охорони в
навчальних закладах міста силами комунального підприємства “Муніципальна варта“. та
впровадження нових підходів до забезпечення правопорядку, таких як вело-патруль тощо.
Враховуючи вищесказане моніторами прийнято рішення про зарахування балу.
Зараховано 1 бал
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1.2. Чи врахована думка населення під час розробки місцевої програми з питань
громадської безпеки та громадського порядку?
Бал зараховується при наданні доказів врахування не менш як трьох способів
вираження громадської думки щодо програми з такого переліку: анкетне опитування; фокусгрупи з цільовими аудиторіями; електронне опитування (на офіційному веб- сайті, у
соціальних мережах); зустрічі з мешканцями територіальної громади; зустрічі з
представниками ОСББ та іншими громадськими об’єднаннями; громадське обговорення; інше
(визначається за внутрішнім переконанням монітора).
В проектах «Програми забезпечення охорони громадського порядку та безпеки
комунальних об’єктів Львівської міської ради на 2018 рік» та «Комплексної програми
профілактики злочинності у м. Львові на 2016-2017 роки» відсутня інформація про проведення
консультацій з громадськістю. Крім того, відсутні докази, які б свідчили про вивчення
громадської думки під час планування завдань та заходів програми.
Зважаючи на відсутність інформації щодо врахування думки громади під час
формування програм із безпеки населення, бал не зараховується.
Бал не зараховано
1.3. Чи були впроваджені на час моніторингу місцевою владою сучасні технічноінформаційні системи, які допомагають реагувати на тривожні події в місті?
Бал зараховується при наданні доказів впровадження (або виділеного фінансування,
оформленого технічного завдання на виготовлення) трьох технічно-інформаційних систем.
Приклади: функціонування муніципального центру безпеки або фінансування відповідного
поліцейського центру, місцева система короткого номера оперативного інформування,
система відео спостереження на дорогах та/або в громадських місцях; розумне управління
патрулями, розумне освітлення вулиць; розумні світлофори, тривожні кнопки в громадських
місцях, спеціалізовані форуми, інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).
В місті Львові створена територіальна (місцева) система централізованого оповіщення
цивільного захисту. Оповіщення здійснюється централізовано шляхом включення електричних
сирен, передачі мовної інформації по мережі міського радіомовлення ЦТЕ РФ МЦТ № 134 м.
Львів ЛФ ПАТ «Укртелеком», ефірного радіомовлення: І канал Українського радіо, Львівське
радіо, Українське радіо «Культура» та телевізійних каналів мовлення: УТ-1, 12 канал.
Значна увага приділяється утриманню та розвитку складових елементів територіальної
системи централізованого оповіщення цивільного захисту. Зараз місто охоплено оповіщенням
на 70-80%. На обліку перебуває 85 електричних сирен.
Для привернення уваги людей перед озвученням оперативних даних вмикаються сирени,
гучномовці й інші сигнальні засоби, які означають сигнал «Увага всім».
З метою перевірки готовності територіальної системи централізованого оповіщення
регулярно проводяться навчальні оповіщення населення м. Львова з визначенням рівня
озвучення звуковими сигналами території міста за допомогою електронного опитування
мешканців.
У м. Львів запроваджено цілодобову роботу оперативних чергових різних служб.
Основне завдання - забезпечення оперативного реагування на звернення членів територіальної
громади, сприяння та співпраця з підприємствами, установами та організаціями міста
незалежно від форм власності і підпорядкування у попередженні і ліквідації аварійних та
надзвичайних ситуацій.
Функціонує «Гаряча лінія міста» — міська багатоканальна телефонна служба (15-80 —
зі стаціонарного та з мобільного для абонентів Київстар, Vodafone та Lifecell; +38 (032) 297-5911 — зі стаціонарного та мобільного), де кожен мешканець Львова може повідомити про
6

надзвичайну подію, аварійну ситуацію та отримати потрібну консультацію. Така служба не
тільки надає консультації, а й контролює, як вирішуються конкретні проблеми.
Крім того, «Гаряча лінія» міста «15-80» відкрила в Інтернеті Facebook-групу «Гаряча
лінія міста Львова», до якої може долучитись кожен. В групі оприлюднюють інформацію
«Гарячої лінії», повідомляючи про надзвичайні події в житті міста. Вона також задумана як
платформа для обміну інформацією і думками між мешканцями міста та виконавчими
службами.
Львів – єдине місто в Україні, яке має Меморандум співпраці зі Службою Безпеки і
Національною поліцією, тобто між містом і цими структурами є спільна система відеонагляду.
Для реагування на тривожні події у Національній поліції Львівської області планують
вдосконалювати відкритий наприкінці 2016 року Ситуаційний центр, де працюють диспетчери,
які в режимі онлайн аналізують правопорушення в області для підвищення ефективності роботи
мобільних нарядів патрульної поліції. Тут планують запустити систему інтелектуального
відеоспостереження, яка дозволить виявляти залишені предмети, скупчення людей та
розпізнавати номерні знаки.
Функціонує муніципальний «Центр безпеки міста», в якому цілодобово працюють 2
відео-диспетчери та 1 черговий. Для запобігання пожеж запроваджена система з термографами,
які контролюють ситуацію на сміттєзвалищі.
«Центр безпеки міста» (тел. 297-55-51, 297-55-52) – це експертна група, мета якої –
об’єднати громадські організації та ініціативи, військових, працівників органів внутрішніх
справ та влади для спільної координації діяльності та громадського патрулювання міста. Це
сприятиме зниженню рівня злочинності, підвищенню рівня безпеки та створенню єдиного
диспетчерського центру.
Кожен громадянин міста, який став свідком чи потерпілим внаслідок вчинення
правопорушення, має можливість звернутися з проханням викликати міліцію до адміністрації
об`єкту, де знаходиться кнопка тривожної сигналізації. Знайти розташування тривожної кнопки
можна за допомогою спеціальної вказівки-наклейки з написом «Терміновий виклик міліції».
Запроваджуються системи «розумного» вуличного освітлення та «розумних»
світлофорів.
В кінці року працівники відділу оперативно-технічних заходів розпочали роботу над
мобільним додатком для мешканців міста, де б вони могли повідомляти про порушення та
загрозу безпеці громадян. Мобільний додаток перебуває в активній фазі розробки спільно з ІТ
компаніями міста. Альфа-тест заплановано на третій квартал 2018 року».
Також управління безпеки міста працює над встановленням у Львові камер
відеоспостереження, аби відстежувати все, що відбувається у місті. На сьогоднішній момент у
системі відеоспостереження Львова функціонує понад 180 камер. Єдина система
оптоволоконної мережі об’єднує ЦБМ-УБМ, ГУНП, СБУ та ЛМР. Тривалість збереження
відеозапису з камер на власному серверному обладнанні – 30 діб. За 2017 рік за допомогою
камер відеоспостереження зафіксовано 5460 порушень; видано 130 відеоматеріалів за запитами
ГУНП та СБУ, а загальна кількість звернень на цілодобову гарячу лінію Центру безпеки міста
склала 10809.
У 2017 році також було створено робочі групи щодо опрацювання аналітичних програм,
розширення мережі камер на головні заїзди в місто, запущено в роботу проект по проведенню
оптоволоконної мережі у всі райони міста. Центр Безпеки міста цілодобово співпрацює з
Ситуативним Центром створеним при ГУНП та Управлінням Патрульної поліції міста, що дає
перевагу нашому місту своєчасно реагувати на усі порушення громадського порядку.
Зважаючи на запровадження в місті Львові більше п’яти сучасних технічних
інформаційних систем, моніторами прийнято рішення про зарахування балу.
Зараховано 1 бал
1.4. Чи здійснювалися місцевою владою за останній рік інформаційно-просвітницькі
кампанії, спрямовані на вироблення навичок поведінки населення у надзвичайних
7

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).
«Інформаційно-практичний Центр безпеки міста» – це міська ініціатива, що забезпечує
оперативну інформаційно-практичну та вишкільну діяльність спрямовану на вироблення
навичок поведінки населення з метою запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій.
Протягом 2017-18 років на сайті Львівської міської ради, в засобах масової інформації та
в Facebook-групах здійснювалась інформаційна кампанія щодо поведінки населення у разі
різних типів надзвичайних ситуацій. Тематика публікацій на сайті міської ради загалом
спрямовувалась на дії у разі укусів змій, діях у разі виникненні пожеж, дії при загрозах
виникнення терористичних актів, як уникнути небезпеки загорання електроприводів, безпечну
поведінку на льоді, як здолати полум’я користуючись вогнегасником, дії у разі пошкодження
ртутного термометра, загроза від кліщів та інші. Серед цільових груп повідомлень можна
виділити: пересічних громадян, водіїв, дітей, мешканців багатоквартирних будинків та
приватних будівель із автономним опаленням. Схожими є спрямування повідомлень у засобах
масової інформації та в мережі Інтернет, зокрема щодо поведінки під час пожеж та переліку
установ, до яких слід звертатись у разі надзвичайних ситуацій. Спільно із органами ДСНС,
управлінням освіти у школах міста проводились заходи щодо цивільного захисту. На користь
участі ОМС в інформаційних кампаніях говорить й практика проведення навчання для різних
цільових груп - на підприємствах та установах міста з питань дій та захисту населення під час
надзвичайних ситуацій.
Зважаючи на те, що інформаційна кампанія, організатором та безпосереднім учасником
якої виступала Львівська міська рада спрямовувалися на різноманітні небезпеки, враховуючи
той факт, що окрім інших цільовими групами повідомлень окремо виступали діти та їх безпека.
- моніторами прийнято рішення зарахувати бал
Зараховано 1 бал
1.5. Чи здійснюються на час моніторингу місцевою владою заходи щодо запобігання
правопорушень у взаємодії з поліцією (сommunity policing) та органами пробації?
Бал зараховується при наданні доказів організації органом місцевого самоврядування не
менш як шести форм системної спільної діяльності поліції з населенням та соціальної
реабілітації. Приклади: навчання поліцією з питань безпеки, звітування щодо актуальних
безпекових питань, зустрічі з мешканцями, он-лайн платформи контактування чи отримання
порад від поліції, спільні патрулювання; співпраця щодо участі у діяльності місцевих офісів
пробації, центрів соціальної реабілітації, пробаційних програм; ініціативи з питань превенції
правопорушень за різними напрямками (флешмоби, розробка інформаційно-методичних
матеріалів тощо), інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).
Регулярно проводяться зустрічі в рамках проекту «Моя нова поліція: громадська
підтримка, реформи Національної поліції» та спеціальні заняття з поліцією у кожній школі,
націлені пояснити, як правильно поводити себе на дорозі для забезпечення своєї безпеки.
У межах проекту «Безпека понад усе: ефективна поліція» інструктори з бойових
мистецтв, які пройшли навчання в межах Національної системи поліцейського контролю та
інструктора з особистої безпеки проводять майстер-класи для підлітків із самозахисту. Кожен
рік в період з 18 до 22 квітня в закладах освіти м. Львова проводиться Тиждень безпеки
дорожнього руху
Поліція м. Львова надає річні звіти про роботу патрульної поліції.
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Регулярно проводяться заходи щодо діяльності поліції із залученням населення міста,
представників громадських організацій та населення міста.
Є доступною для мешканців м. Львова група в Facebook «Моя нова поліція Львів», яка
створена для он-лайн обговорення тем пов’язаних з діяльністю поліції та налагодження
комунікації між громадянами та поліцейськими.
Львівська міська рада повідомила, що у співпраці з Львівським відділом поліції
передбачено проведення спільних рейдів за участю журналістів газет, радіо, телебачення.
Спільні рейди спрямовані на попередження і виявлення злочинів, насамперед з питань
профілактики дитячої злочинності, протидії наркоманії, квартирним крадіжкам тощо.
В рамках проекту «Реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх»
функціонує Центр пробації для неповнолітніх.
Враховуючи співпрацю Львівської міської ради із Національною поліцією, в тому числі
через спільні програми із неурядовими організаціями, зважаючи на наявність більше шести
форм співпраці, підстави для зарахування балу є достатніми.
Зараховано 1 бал
1.6. Чи актуальні плани евакуації, тимчасового переселення мешканців у разі
надзвичайних ситуацій?
Бал зараховується при наявності затвердженого/их плану/ів такого спрямування, що
прийняті/оновлені не пізніше як три роки від часу проведення моніторингу.
План евакуації населення м. Львів розроблений і затверджений міським головою
28.03.2014 р., зміни в нього внесені 04.05.2017 р.
Крім того затверджене рішення від 14.12.2017 № 1123 "Про затвердження Плану
реагування на надзвичайні ситуації Львівської міської ланки територіальної підсистеми
Єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області".
Враховуючи вищесказане моніторами прийнято рішення про зарахування балу.
Зараховано 1 бал
Не зараховано
Безпека громади
1 бал
17%

Зараховано 5
балів
83%
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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.
У Львові наявні кілька документів, що визначають стратегічні пріоритети екологічної
політики міста.
07.12.2017 року ухвалою XII сесії VII скликання №1881 затверджена
«Комплексна екологічна програма на 2017-2022 роки для міста Львова» та затверджено
«Положення про міський фонд охорони навколишнього природного середовища», який
спрямований на поліпшення фінансування природоохоронних заходів
У тексті Програми досить детально описується існуюча екологічна ситуація міста,
включно із питаннями акустичного фону, водопостачання та водовідведення, зелених
насаджень та інше. Подані основні проблеми у цих сферах. У тексті також подаються основні
критерії екологічної політики міста.
Метою Програми є: створення управлінських передумов для поліпшення екологічного
стану та сталого розвитку міста. Це може свідчити про її спрямованість на інституційне
забезпечення екологічної політики. З відповідальними виконавцями ситуація виглядає
складнішою. У паспорті Програми до виконавців віднесено Виконавчі органи міської ради,
підприємства та організації усіх форм власності й підпорядкування. Проте із заходів Програми
вбачається, що основним відповідальним виконавцем виступатиме Департамент
містобудування Львівської міської ради.
Джерелами фінансування Програми є цільові кошти із загального фонду: міського
бюджету, міського фонду охорони навколишнього природного середовища, власні кошти
підприємств, залучені (грантові) кошти. Щодо асигнувань, то загальна її вартість складає 80 129
тис. грн., у тому числі: загальний фонд міського бюджету м. Львова та бюджету розвитку
міського бюджету м. Львова – 37 205 тис. грн.; міський фонд охорони навколишнього
природного середовища – 19 449 тис. грн.; кошти підприємств – 2 150 тис. грн. Крім того, на
реалізацію Програми передбачається залучити – 21 325 тис. грн.
Важко оцінювати ефективність реалізації Програми, проте за певними індикаторами
прослідковується прогрес. Так, розроблено проект «Комплексної стратегії озеленення м.
Львова»
Враховуючи формування стратегічних пріоритетів місцевої екологічної політики,
моніторами прийнято рішення зарахувати бал за індикатором.
Зараховано 1 бал

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)

12 грудня 2016 року відбулось громадське слухання проекту «Комплексної екологічної
програми на 2017-2022 рр.»
У грудні 2015 року розпочала свою діяльність дискусійна платформа «Твоє місто», яка
створена за підтримки Європейського фонду за розвиток демократії. У рамках цієї платформи
за участі громадськості та представників влади у квітні 2016 року було проведено круглий стіл
«Екологічні проблеми у Львові. Швидкі та довгі рішення», яка була врахована при розробці
«Комплексної екологічної програми на 2017-2022 роки для міста Львова». За підтримки ВГО
«Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень», що реалізує проект USAID
«Зміцнення місцевої фінансової ініціативи впровадження», Львівської міської ради у рамках
громадського бюджету міста восени 2016 року провела конкурс великих і малих проектів під
назвою «Бюджет міських ініціатив». Загалом, мешканці міста подали 265 проектів. Серед
переможців конкурсу, за які голосували львів’яни, є проекти, спрямовані на поліпшення стану
зелених насаджень – «Відновлення центральної алеї та прилеглих територій парку
«Замарстинівський» (бюджет проекту – 2 751 тис. грн.), а також «Відродження парку 700-річчя
Львова» (бюджет проекту – 2 568 тис. грн.
Крім того з 12 лютого 2018 року по 26 лютого 2018 року тривали консультації з
громадськістю щодо затвердження «Комплексної стратегії озеленення для м. Львова».
Ініціатором консультацій був департамент містобудування Львівської міської ради.
ЛКП «Інститут просторового розвитку» на даний час проводить опитування серед
львів'ян, чого, на їх думку, не вистачає парку Івана Павла ІІ і що в ньому є доброго. Далі, 16
червня відбудеться презентація результатів та їх обговорення з активними мешканцями,
архітекторами проектів, що примикають до парку з боку проспекту Червоної Калини та
представниками міської ради.
Враховуючи поєднання різних форм залучення громади міста до формування та
реалізації екологічної політики, моніторами прийнято рішення про зарахування балу.
Зараховано 1 бал

2.3. Чи здійснюється місцевий контроль за дотриманням природоохоронного
законодавства?
Бал зараховується у випадку наявності документів, які демонструють наявність
комплексного контролю за станом навколишнього природного середовища з боку ОМС та
реагування на нього за дворічний період, що передує моніторингу.
Однією з форм місцевого природоохоронного контролю є інститут громадських
інспекторів. 04 травня 2018 року, в приміщенні Державної екологічної інспекції відбулася
нарада з громадськими інспекторами з охорони довкілля. В ході наради представники
інспекційних відділів та юридичного сектору наголосили на найактуальніших питаннях при
складанні адміністративних протоколів та провели конструктивний діалог з громадськими
інспекторами стосовно вирішення проблемних ситуацій на практиці. Крім цього, відбувся обмін
досвідом між самими громадськими інспекторами з охорони довкілля. На сайті інспекції
опубліковано перелік громадських інспекторів з охорони довкілля у місті Львові.
Крім того, до проведення контролю долучаються й громадські об’єднання. 7-8 березня
управлінням екології спільно з активістами ГО «Eко Zахист» та працівниками ЛКП
«Муніципальна дружина» було проведено рейди в рамках природоохоронних заходів «Врятуй
первоцвіт»
Щодо наслідків контрольних заходів, то їх важко простежити на рівні міста, проте їх
вплив безпосередньо пов’язаний з функціонування комунальних підприємств. На розгляд
господарського суду Львівської області подано позов Першого заступника прокурора м. Львова
в інтересах держави в особі Державної екологічної інспекції у Львівській області, м. Львів до
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Львівського міського комунального підприємства «Львівводоканал», м. Львів про
відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушень вимог природоохоронного
законодавства. Ціна позову 1 451 488,14 грн.
Державна екологічна інспекція у Львівській області з початку пожежонебезпечного
періоду 2018 року за фактом спалювання сухої рослинності притягнула до адміністративної
відповідальності 98 осіб у вигляді штрафів на загальну суму 16 235 грн.
Враховуючи вищесказане моніторами прийнято рішення про зарахування балу.
Зараховано 1 бал
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.
Інформування населення про стан довкілля у м. Львові здійснювалося за кошти міського
фонду охорони навколишнього природного середовища способом розміщення інформації
природоохоронного спрямування на офіційному сайті Львівської міської ради. Значну роботу у
цьому напрямку здійснює департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної
державної адміністрації. Кожен рік департамент публікує бюлетень «Екологія Львівщини», а
також «Звіт про виконання програми моніторингу природного довкілля у Львівській області»,
в яких також міститься інформація про екологічну ситуацію у м. Львові.
Проводиться інформування про стан навколишнього природного середовища, зокрема
щодо стану водойм та атмосферного повітря.
У I кварталі 2018 року мобільна хімічна лабораторія КП «Адміністративно-технічне
управління» обстежила 35 водойм та промоніторила 30 перехресть міста Львова.
Працівники хімічної лабораторії КП «Адміністративно-технічне управління» проводять
моніторинг водних об’єктів, які розташовані або ж беруть початок на території міста.
Представники хімічної лабораторії КП «Адміністративно-технічне управління» провели аналіз
вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі в районі РЛП «Знесіння».
Зважаючи на регулярне інформування мешканців міста про стан навколишнього
середовища, моніторами прийнято рішення бал зараховувати.
Зараховано 1 бал
2.5. Чи здійснюються на території громади інформаційно-просвітницькі заходи з питань
екології?
Бал зараховується при наданні доказів організації ОМС або надання організаційної
допомоги в проведенні іншими організаціями не менш ніж чотирьох заходів, спрямованих на
екологічну просвіту та екологічне виховання громадян за останній календарний рік, що передує
моніторингу. Приклади: 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
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переконанням монітора). У випадку кількох заходів аналогічного змісту для різних аудиторій
або таких, що проводяться періодично, вони рахуються як один захід.
Львівською міською радою були проведені наступні інформаційно-просвітницькі заходи:
загальноміське прибирання в рамках кампанії «З нами місто розквітає», соціально-екологічний
захід «Let’s Do It, Ukraine!» («Зробимо Україну чистою разом»), фестиваль «Зелене Місто»,
який спрямований на підвищення обізнаності львів’ян щодо питань екології, урбаністики та
відповідального споживання, а також познайомити місцевих жителів з простими та корисними
навичками переробки сміття, загальноміська акція «Збережемо життя ялинці», програма
кліматичного лідерства «Активуй енергію», акція «Збережемо первоцвіти!», ініціатива «Година
Землі», акція «Виміряй свій екологічний слід», День енергії та інші.
Враховуючи проведення низки заходів організованих ОМС із залученням громади,
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 ринку послуг зі збирання, зберігання і перевезення ТПВ у місті визначені
виконавцями послуг 5 підприємств: одне комунальне підприємство «Транспортна фірма
«Львівспецкомунтранс» та чотири приватних - ТзОВ «Санком-Львів», ТзОВ «ДВ-Екосвіт»,
ТзОВ «Спецавтотранс-Львів», ТзОВ «ABE-Львів». Збирання та вивезення ТПВ на полігон
здійснюється сучасним спеціалізованим автотранспортом підприємств-перевізників.
Змішані ТПВ з контейнерів, транспортуються за допомогою сміттєвозів і захоронюється
(метод зштовхування та ущільнення) на міському полігоні.
Програма поводження з ТПВ у м. Львові на 2014-2018 роки – це комплекс
взаємопов’язаних та узгоджених у часі заходів: організаційних, технологічних, технічних,
ресурсозберігаючих, екологічних, санітарно-гігієнічних, фінансово-економічних, соціальних,
інформаційних, освітньо-виховних тощо, спрямованих на розв’язання проблем у сфері
поводження з ТПВ; дії, спрямовані на запобігання утворенню ТПВ, їх збирання,
транспортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізацію, видалення, знешкодження
і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення.
Крім того затверджена стратегія щодо поводження з ТПВ у Львові на 2017 - 2022 р.,
комплексна муніципальна програма поводження з відходами побутового електронного та
електричного устаткування на території Львівської міської ради на 2018-2021 роки та
комплексна програма вивезення та захоронення ТПВ з території міста Львова на 2017-2019
роки.
Протягом останніх років у місті розпочалися роботи, пов’язані з сортуванням твердих
побутових відходів (ТПВ) та їхньою подальшим вторинним використанням та переробкою.
Зокрема розпочалось виконання пілотного проекту щодо впровадження системи
роздільного сортування сміття трьох фракцій: спеціальні окремі контейнери для пластику, скла
та паперу.
Львів — перше місто в Україні, де почали централізовано збирати батарейки, що
підлягають утилізації. Також, на відміну від інших міст, у Львові була прийнята перша
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комплексна муніципальна програма щодо поводження з відходами побутового електричного та
електронного обладнання на 2013-2017 рр., а 25.01.2018 року ухвалою XII сесії VII скликання
№2910 затверджена Комплексна муніципальна програма поводження з відходами побутового
електронного та електричного устаткування на території Львівської міської ради на 2018-2021
роки.
Враховуючи вищесказане моніторами прийнято рішення про зарахування балу.
Зараховано 1 бал
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.
Контроль за дотриманням правил утримання зелених насаджень у Львові здійснюють
управління екології та благоустрою ЛМР, райадміністрації та КП «Адміністративно-технічне
управління». Працівники уповноважених контролюючих органів у разі виявлення фактів
порушень складають на порушників (юридичних чи фізичних осіб) протоколи та акти
встановленої форми, які фіксують факти порушення. Факти порушень правил утримання
зелених насаджень у населених пунктах та порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників
у Львові оформляються у вигляді протоколів про адмінправопорушення, актів про порушення,
розрахунків та претензій для подальшого відшкодування збитків.
Львівське комунальне підприємство «Зелений Львів» створено для удосконалення
структури управління зеленим господарством області на самостійному господарському
розрахунку як провідної організації з озеленення м. Львова. Підприємство здійснювало догляд
за зеленими насадженнями загального користування на площі 1 тис. 765 га.
14.03.2014 р. був прийнятий регуляторний акт «Про контроль за охороною зелених
насаджень у м. Львові». до якого були внесені зміни 17.02.2017 р. Львівською міською радою
для забезпечення збереження зелених насаджень на території міста проводяться роботи з заміни
старих (аварійних) зелених насаджень на молоді.
Відділом муніципальної інспекції з благоустрою відповідно до функціональних
повноважень, систематично здійснюються перевірки за дотриманням законодавства, правил
благоустрою міста.
Враховуючи вищесказане моніторами прийнято рішення про зарахування балу.
Зараховано 1 бал
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.
Основним джерелом постачання міста Львова водою є підземні води з 17 водозаборів з
180 свердловинами ЛМКП «Львівводоканал», що розташовані на відстані від 20 км до 110 км
від міста. У місто вода подається магістральними водогонами, довжиною 654 км. Цілодобове
водопостачання отримують 82,5 % мешканців м. Львова. 17,5% населення м. Львова
користуються свердловинами, криницями. Фахівці головного управління ДСЕС у Львівській
14

області визначили 119 контрольних точок відбору питної води (тупикові колонки, стара
зношена мережа, каптажі, криниці громадського користування та ін.).
За інформацією наданою департаментом міського господарства, якість води на всіх
етапах водопідготовки, при подачі у мережу та розподільчій мережі контролюється відомчою
бактеріологічною лабораторією «Львівводоканалу» відповідно до діючих санітарних норм.
Точки відбору води у розподільчій мережі розміщені на сайті підприємства. 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.
Львівський міський відділ ДУ «Львівський обласний лабораторний центр ДСЕС
України» здійснює вибірковий контроль за станом водопостачання населення як з центральної
водопровідної мережі, так і з свердловин, криниць, каптажів.
Львівський міський відділ ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України»
повідомляє, що протягом останніх років спостерігається тенденція до забезпечення населення
Львова питною водою з пунктів розливу та автоцистерн (нецентралізоване питне
водопостачання). Відповідно до «Комплексного плану заходів щодо профілактики кишкових
інфекцій у Львівській області на 2017-2021 роки», затвердженим розпорядженням обласної
державної адміністрації від 29.03.17 р. та «Комплексного плану організаційних заходів щодо
профілактики кишкових інфекцій, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення м. Львова, м. Винники, смт. Брюховичі і смт. Рудно», питна вода, яка реалізується
населенню, повинна проходити виробничий контроль на показники безпеки якості та
відповідати вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною» (п.4.15 ІV).
Зважаючи на здійснення заходів контролю за якістю питної води, здійснювані
комунальним підприємством, моніторами прийнято рішення про зарахування балу.
Зараховано 1 бал

Навколишнє природнє середовище

0%
Зараховано 8
балів
100%
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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
У м. Львові діє «Комплексна програма розвитку Львова 2012 – 2025 років» Основними
завданнями напряму «Охорона здоров’я», виконавцем яких переважно є відповідний
структурний підрозділ, визначено:
>
вдосконалення системи надання медичної допомоги;
>
формування засад здорового способу життя;
>
європейська якість медичних послуг;
>
забезпечення підготовки медичних закладів до модернізації вторинної медичної
допомоги;
>
покращення надання стаціонарної медичної допомоги населенню міста шляхом
оптимізації ліжкового фонду з урахуванням медико-економічної ефективності роботи ліжка;
>
покращення матеріально-технічної бази міських закладів охорони здоров’я;
>
здійснення систематичного аналізу основних рейтингових показників стану
здоров’я населення міста з висновками щодо їх стабілізації та покращення.
Протягом 2017 – 2018 років було відкрито 1-у амбулаторію сімейної медицини на вул.
Тернопільська № 9; проводяться роботи з ремонту приміщень амбулаторії на вул. Личаківська
№ 119; придбано 49 одиниць фізіотерапевтичного обладнання для закладів охорони здоров’я
міста; проводився ранній скринінг вроджених вад слуху та зору новонароджених дітей –
обстежено 584 дитини тощо.
Крім того, у Львові діють низка галузевих програм з охорони здоров’я. 6-та сесія 7-го
скликання міської ради затвердила Ухвалою № 1488 від 09.02.2017 року «Міську програму
запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2017-2020
роки». Прийнято окремі програми щодо надання стаціонарної медичної допомоги, стоматології.
Основним виконавцем цих Програм є Управління охорони здоров’я Львівської міської ради
Управління періодично подає звіти, зокрема щодо розвитку медичної галузі міста.
Зважаючи на наявність кількох довгострокових рішень щодо охорони здоров’я,
наявності інституційного механізму їх виконання та підкріплення фінансовими ресурсами,
прийнято рішення про зарахування балу.
Зараховано 1 бал
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,
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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).
Працівники відділу охорони здоров’я та міських лікувально-профілактичних закладів
активно беруть участь у просуванні здорового способу життя. Зокрема, в Українському
католицькому університеті 11.10.2017 р. за підтримки Львівської міської ради відкрили «Центр
розвитку громадського здоров’я», який пропонуватиме найсучасніші практики здорового
способу життя та готуватиме фахівців у цій сфері.
13.05.2018 р. 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.
12.05.2018 р. відбувся Проект для вчителів фізичної культури навчальних закладів м.
Львова «Рекреація – здоровий спосіб життя» - спортивно-оздоровчо-історичний квест по
Сколівських Бескидах. 02.06.2018 р. відбувся проект "За здоровий спосіб життя" (пробіжка
Львів – Брюховичі).
Проводилися заходи щодо реалізації Обласної програми «Молодь Львівщини».
Спільно з працівниками міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
проводяться групові заходи, спрямовані на популяризацію здорового способу життя,
профілактику шкідливих звичок та попередження ВІЛ-інфекції/СНІДу. Масові акції з роздачею
буклетів було проведено до Дня Здоров’я 7 квітня та міжнародного дня боротьби із
тютюнопалінням 31 травня, Міжнародного дня захисту дітей 1 червня. Використовувалися
матеріали (плакати, буклети тощо), які були отримані в Центрі розвитку громадського здоров’я.
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).
Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України надає роз’яснення щодо
профілактики дифтерії. З 14 до 18 травня 2018 р. управління охорони здоров’я Львівської
міської ради проводить щорічну акцію з вимірювання артеріального тиску «Дні профілактики і
раннього виявлення артеріальної гіпертензії». З 26 березня до 13 квітня 2018 р. традиційно на
початку весни у Львові проводять акцію «Дні профілактики туберкульозу та хронічних
захворювань органів дихання у населення» - обстежити легені можна у будь-якій поліклініці
міста впродовж трьох тижнів. Також проводилися заходи щодо профілактики вірусного
гепатиту.
Управління охорони здоров’я Львівської міської ради впродовж 18-22 вересня 2017 р.
провело у Львові інформаційно-профілактичну кампанію із запобігання опіків у дітей.
В рамках кампанії «Здорове місто» спільно з міським управлінням охорони здоров’я з 29
травня до 9 червня 2018 р. проведено акцію щодо надання можливості мешканцям пройти
безкоштовне та якісне обстеження у спеціалістів. Окрім того протягом останнього календарного
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року було проведено наступні акції: «Дні профілактики та раннього виявлення глаукоми» з
19.03 до 23.03.2018 р., «Інформаційно-просвітницька профілактична кампанія щодо активного
виявлення хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД з метою збереження їхнього здоров’я та здоров’я
інших людей» з 20.11.2017 р. до 18.12.2017 р. «Дні профілактики та раннього виявлення
цукрового діабету» з 06 до 13.11. 2017 р., «Дні профілактики патології шийки матки і грудної
залози у жінок» з 01.10 до 23.10.2017 р., «Дні профілактики онкологічних захворювань статевої
сфери у чоловіків» з 18.09.до 02.10.2017 р., газета «Високий замок» № 63 від 8-10.06.2018 р.
опубліковала статтю „І миша не проскочить” про те, як вберегтися від лептоспірозу та туляремії
– небезпечних інфекцій, що переносять гризуни.
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).
Згідно наказу Департаменту охорони здоров'я від 13.04.2018 р. №277 «Про проведення
Європейського тижня імунізації у Львівській області у 2018 році» у м. Львові 23 – 29 квітня
2018 р. було проведено круглі столи, прес-конференції, брифінги з питань популяризації
вакцинації, а також відкриті уроки для учнів 3 – 6 класів.
Для медичних сестер, провели дводенний тренінг з теорії та практики вакцинації За
інформацією отриманою від відділу охорони здоров’я Львівської міської ради, кошти на
закупівлю вакцин для проведення профілактичних щеплень не виділялись. Вакцини медичні
заклади отримують централізовано за рахунок державного бюджету. У кожній сімейній
амбулаторії, медичному закладі розміщені інформаційні стенди з інформацією про календар
профілактичних щеплень.
Проводяться виступи на телебаченні, розміщуються статті у місцевих газетах та мережі
Інтернет щодо необхідності профілактичних щеплень на теми «Від кашлюка: де, коли і чим
щепитися дітям і дорослим у Львові», «Поліомієліт – це має знати кожен!».
Викладене підтверджує реалізацію Львівською міською радою двох типів заходів
забезпечення своєчасного проведення масових профілактичних щеплень, зокрема здійснюється
інформування громади щодо щеплень, ведеться робота місцевих амбулаторій із населенням
міста щодо календаря щеплень та необхідності вакцинації.
Зараховано 1 бал .
3.5. Чи сприяє ОМС забезпеченню мешканців громади соціальними ліками від гострих
інфекційних хвороб?
Бал зараховується при наданні доказів вживання заходів ОМС протягом останнього
календарного року перед моніторингом щодо забезпечення громади соціальними ліками від
гострих інфекційних хвороб. При цьому аналізуються факти: збору і обліку інформації про
потреби лікування інфекційних хвороб; виділення коштів з місцевого бюджету на закупівлю
ліків або отримання ліків у взаємодії з органами виконавчої влади; розповсюдження цих ліків за
соціальними цінами або безкоштовно.
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Аналіз відкритих джерел та особисте спілкування із посадовцями міської ради дозволяє
зробити висновок, що кошти з місцевого бюджету на закупівлю ліків для лікування інфекційних
хвороб з метою соціального розповсюдження не виділялись. Останнє 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
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 на Львівщині такі пільгові ліки можна отримати за місцем проживання в 43
аптечних установах, з них у Львові – 9, в області – 34. Про це повідомили у департаменті
охорони здоров’я Львівської ОДА.
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.
По даних «Звіту про результати роботи медичної галузі м. Львова 2017 році» видатки на
відшкодування пільгових медикаментів та пільгового зубопротезування за 2017 рік склали
19495,3 тис. грн.
Більш детально з сумами коштів, які були профінансовані з місцевого бюджету на
безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів окремим групам населення, важкохворим
паціентам, хворим паціентам по окремим категоріям захворювань можна ознайомитися в
паспортах бюджетних програм управління здоров’я за 2017 р. і за 2018 р.
Як розповів начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради Володимир
Зуб, у Львові понад 170 аптечних пунктів беруть участь в урядовій програмі «Доступні ліки».
За два місяці цього року уже виписано хворим рецептів на загальну суму понад 1,8 млн. грн.
Виділення фінансування та забезпечення лікарськими засобами та засобами медичного
призначення окремих пільгових категорій дозволяє зарахувати бал за індикатором.
Зараховано 1 бал
3.7. Чи ОМС виділяє кошти з місцевого бюджету на забезпечення комфортних умов
перебування пацієнтів в закладах охорони здоров’я?
Бал зараховується, якщо ОМС в місцевому бюджеті на поточний календарний рік
передбачив видатки на фінансування не менше двох напрямів щодо умов перебування пацієнтів
у медичних закладах. Такими напрямами можуть бути: поточний ремонт приміщень медичних
закладів; капітальний ремонт приміщень медичних закладів; оплата комунальних послуг та
енергоносіїв для нормального температурного режиму в приміщенні медичного закладу, інше
(визначається за внутрішнім переконанням монітора).
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В медицину Львова у 2017 році з різних джерел фінансування (бюджетні кошти,
благодійна допомога, гранти та дарунки) інвестовано 86,8 млн. грн., з них реконструкцій,
поточних і капітальних ремонтів виконано на 22 млн. грн., обладнання придбано на 64,8 млн.
грн. Відкрито дитячі поліклінічні відділення у мікрорайоні Левандівка на вул. Повітряній, 99
(використано 200 тис. грн.) та у центральній частині міста на вул. Рапопорта, 6 (використано
понад 260 тис. грн.). Капітально відремонтовано дитяче поліклінічне відділення на вул.
Стрийській, 61 (використано понад 700 тис. грн.).
У поліклінічних відділеннях 1-ї міської клінічної лікарні ім. Князя Лева, у 2-й, 3-й, 4-й,
5-й та 6-й міських поліклініках реалізовано проект «Електронна реєстратура». Окрім запису на
прийом у телефонному режимі та отримання необхідної консультації щодо роботи лікарів
закладу, стало можливим записатись он-лайн у зручний для себе час на прийом до лікаря.
Система запису передбачає обслуговування лікарем 4 візитів на годину – по 15 хв. на прийом,
завдяки чому кожен пацієнт стає індивідуалізованим, що передбачає прозорість і відкритість та
виключає можливість набору талонів запису "наперед" (за 8 місяців он-лайн записалися
приблизно 93 тис осіб, це приблизно 9 % від загальних записів). В жіночій консультації 4-ї
міської поліклініки запроваджено електронну медичну картку пацієнта, на запровадження якої
використали понад 500 тисяч грн. Зараз таку картку запроваджують у жіночих консультаціях 3ї та 6-ї міських поліклінік.
Для мешканців трьох районів відкрили нові амбулаторії сімейної медицини: для
Шевченківського району – амбулаторію у складі 1-ї міської клінічної лікарні ім. Князя Лева на
вул. Б. Грінченка, 6; для Залізничного району – амбулаторію у складі 3-ї міської клінічної
лікарні на вул. О. Степанівни, 35-А; для Шевченківського району – амбулаторію у складі 3-ї
міської клінічної лікарні на вул. Т. Шевченка,358-Б. Загальна вартість ремонтів та
реконструкцій приміщень для цих амбулаторій складає 3 075 тис. грн. Ведуться роботи зі
створення амбулаторії на вул. Тернопільський, 9 (мікрорайон "Новий Львів"). Загалом,
сімейною медициною у місті охоплено 91 % населення.
У 2016 році запрацювали кабінети фізичної реабілітації у стаціонарних неврологічних
відділеннях 5-ї та 8-ї міських лікарень, у 2-й, 4-й, 5-й, 6-й міській поліклініці та поліклінічному
відділенні № 1 1-ї міської лікарні. Функціонування цих кабінетів у всіх районах міста
покращить доступність пацієнтів до відновного лікування та дозволить повернути до
побутових, трудових, суспільних процесів, а відтак, і до повноцінного життя після перенесених
інсультів, травм, захворювань опорно-рухового апарату. Для кабінетів фізичної реабілітації
закуплено обладнання на суму 3 млн. грн.
На ремонти та реконструкції у закладах охорони здоров’я з бюджету розвитку
інвестовано 10,6 млн. грн. Придбано медичного обладнання на суму 64,5 млн. грн.:
– для шести поліклінік (1МКЛ, 4МКЛ, 2МП, 4МП, 5МП, 6МП) Львова закупили цифрові
флюорографи, що дозволяють ефективніше діагностувати на ранній стадії туберкульоз та інші
захворювання бронхо-легеневої системи. Загальна вартість – 5823 тис. грн.;
– для комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги – придбано 41
одиницю обладнання на суму 25 143,1 тис. грн. (дві С-арочні рентгенівські системи, 6 наркознодихальних апаратів, 4 апарати ШВЛ, 19 моніторів пацієнта та 8 капнографів. Виконано
будівельних робіт на суму 1 250 тис. грн. Водночас за позабюджетні кошти обладнано палату
інтенсивного спостереження у до- та післяопераційному періоді (понад 300 тис. грн.);
– для комунальної міської дитячої клінічної лікарні придбано 5 одиниць медичного
обладнання на суму 7 млн. 330 тис. грн. (надсучасне відео-ендоскопічне обладнання з гастрота колонофіброскопом для новонароджених і дітей раннього віку; апарат для анестезії з
моніторингом життєво важливих функцій; капнограф; два апарати штучної вентиляції легенів з
моніторингом життєво важливих функцій). Проведено ремонтних робіт на загальну суму
1658,11 тис. грн.;
– для 8-ї міської клінічної лікарні закупили обладнання на суму понад 12 млн. грн.
(факоемульсифікатор для медичного центру "Мікрохірургія ока", мобільний С-арочний
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рентгенівський апарат, операційний стіл, два апарати для анестезії з моніторингом життєво
важливих функцій, два апарати штучної вентиляції легень з моніторингом життєво важливих
функцій, шість моніторів пацієнта, два капнографи, обладнання для кабінету реабілітації
лікарні. Також провели ремонтні роботи на суму 1 млн. 363 тис. грн.;
– для інших закладів охорони здоров'я міста придбано 55 одиниць медичної техніки
(апарати для анестезії та апарати штучної вентиляції легенів з моніторингом життєво важливих
функцій; монітори пацієнта, кольпоскоп, капнографи, обладнання для кабінету реабілітації) на
суму 11 367,4 тис. грн.
Враховуючи вищесказане моніторами прийнято рішення про зарахування балу.
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 Львівської міської ради повідомляє, що мешканці м. Львів
мають право вільно вибирати лікуючого лікаря та заклад охорони здоров’я. А при зверненні
мешканця міста у відділ охорони здоров’я на незадовільне обслуговування, приймається
рішення про надання пацієнту і прикріплення за ним іншого лікаря. Інформація щодо
поширених питань, які виникають при підписанні декларації, та покрокова інструкція щодо
вибору лікаря були оприлюднені в ЗМІ.
Окрім того, у монітора під час проведення експерименту «Вибір лікаря» у закладі
вторинної медичної допомоги не виникло 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, інші спонсорські допомоги від громадян за
надання медичних послуг монітори не виявили. Крім того, у межах експерименту моніторам не
було запропоновано сплатити додаткові внески чи благодійну пожертву для отримання послуг
із стаціонарного лікування. Це 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,
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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.
З 23.04.2018 р. у міських парках було проведено акарацидну обробку для того, щоби
мінімізувати та унеможливити виплід кліщів - така обробка дозволить вберегти мешканців
міста від укусів.
Заходи боротьби з побутовими комахами, тарганами, мухами, блощицями включають
комплекс санітарно-профілактичних та винищувальних робіт.
За інформацією Львівської міської ради оприлюдненої на офіційному сайті, дератизацію
проводять двічі на рік - навесні та восени.
У Львові протягом травня – червня 2018 р. була проведена ларвіцидна обробка водойм
проти розмноження малярійних комарів, які живуть та розмножуються у анофелогенних
водоймах.
Окрім того регулярно проводяться дезінфекційні заходи при збиранні та вивезенні
сміття.
Враховуючи вищесказане моніторами прийнято рішення про зарахування балу.
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.
Проводяться заходи щодо розвитку роботи Мобільного хоспісу для дітей
Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру. Завдяки коштам обласного
бюджету було профінансовано реконструкцію будівлі у 2016 році на суму 350 тис.грн., у 2017
році - 500 тис. грн., у 2018 планується профінансувати вартість дихальних апаратів для дітей,
які знаходяться вдома.
У Львові у шпиталі ім. А. Шептицького з 2016 р. працює мобільна виїздна бригада
паліативної допомоги (хоспіс вдома)

22

В 2017 р. розроблений проект Міського центру паліативної допомоги, у 2018 р.
заплановано розпочати будівельні роботи, а у 2020 р. – введення в експлуатацію
В комунальній Львівській міській лікарні «Хоспіс» протягом 2016-18 р.р. триває
продовження ремонту, будівництво ліфтової шахти та встановлення ліфта у лікарні за кошти
місцевого бюджету.
Враховуючи вищесказане моніторами прийнято рішення про зарахування балу.
Зараховано 1 бал

Охорона здоров’я
Не зараховано 1
бал
9%

Зараховано 10
балів
91%
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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.
Впровадження соціальних послуг щодо подолання бідності, а саме: надання послуг
харчування (гарячі страви) малозабезпеченим, бездомним та іншим потребуючим мешканцям
м. Львова; забезпечення санітарно-гігієнічних потреб вищезазначеної категорії осіб
(можливістю помитися та попрати одяг, тощо).
Рішенням № 437 від 29.05.2017 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету»
від 01.04.2011 № 372 було вирішено, що бюджетні кошти скеровуються на «Соціальні послуги
щодо подолання бідності».
Водночас серед оприлюднених на сторінці Управління соціального захисту Львівської
міської ради ухвал не містяться Програми із подолання бідності.
Вітаючи дії міської ради із допомозі мешканцям міста, що потерпають від бідності,
монітори все ж не знайшли єдиного стратегічного документу з цього приводу. Останнє змушує
не зарахувати бал за індикатором.
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.
Підрозділи міської ради, що здійснюють місцеву соціальну політику проводять
достатньо активну кампанію з інформування мешканців щодо можливості отримання
соціальних послуг.
1. У місті наявна окрема сторінка «Львів соціальний», де зібрана та оновлюється уся
інформація щодо можливості отримання соціальних послуг та контактів відповідних служб.
Прикладом інформаційної кампанії на офіційному сайті міської ради може слугувати
запровадження картки Львів’янина, який присвячено вкладка у розділі на головній сторінці
сайту. До слова, «картка Львів’янина» лише запроваджується та поступово охоплюватиме
більшість категорій населення міста, що є користувачами послуг. Крім того, окремою вкладкою
на головній сторінці сайту міської ради є вкладка – «Допомога учасникам АТО».
2. «Гаряча лінія міста» охоплює питання отримання соціальних послуг та соціальних
допомог. Крім того, телефонні лінії функціонують у кожному районі міста. Крім того, діють
Єдині приймальні відділів соціального захисту районів Львова, інформація про контакти якої
надано на Головній сторінці Львівської міської ради.
3. На Порталі «Львів соціальний» надано контактну інформацію щодо суб’єктів надання
соціальних послуг, в тому числі неурядових організацій.
4. Проводяться й заходи як для мешканців міста-користувачів послуг, так і спільні заходи
з іншими структурними підрозділами.
Враховуючи досягнення чотирьох показників індикатора, моніторами прийнято рішення
про зарахування балу.
Зараховано 1 бал
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4.3. Чи передбачає ОМС фінансування заходів соціальної допомоги з подолання
бідності?
Бал за цим індикатором зараховується при підтвердженні здійснення органом місцевого
самоврядування заходів соціального захисту не менш як шести напрямів із запропонованого
переліку.
Фінансування заходів і програм соціального захисту населення у 2016 році проводилися
за рахунок коштів державного та міського бюджетів. Загальна сума видатків у 2016 році по
управлінню соціального захисту склала 1 710,79 млн. грн., що на 695,01 млн. грн. або на 68,42%
більше від суми за аналогічний період 2015 року. Використано коштів з державного бюджету
1585,67 млн. грн., з міського бюджету - 125,12 млн. грн.
Розпорядженням № 158 від 24.04.2018 р. відповідно до ухвали міської ради від
14.07.2016 р. № 779 «Про затвердження Програми соціального захисту внутрішньо
переміщених осіб», рішення комісії для розгляду заяв громадян щодо надання одноразової
матеріальної допомоги для мешканців м. Львова та внутрішньо переміщених осіб (протокол №
32 від 12.04.2018 р.) Львівська міська рада надала з міського бюджету м. Львова одноразову
матеріальну допомогу внутрішньо переміщеним особам на суму 2000 грн.
Розпорядженням № 651 від 16.11.2017 р. відповідно до ухвали міської ради від
14.07.2016 р. № 779 «Про затвердження Програми соціального захисту внутрішньо
переміщених осіб», рішення комісії для розгляду заяв громадян щодо надання одноразової
матеріальної допомоги для мешканців м. Львова та внутрішньо переміщених осіб (протокол №
69 від 08.11.2017 р.) Львівська міська рада надала з міського бюджету м. Львова одноразову
матеріальну допомогу внутрішньо переміщеним особам на суму 17000 грн.
Розпорядженням № 719 від 14.12.2017 р. з нагоди Дня святого Миколая, відповідно до
рішення виконавчого комітету № 1099 від 28.11.2016 р. «Про затвердження Положення про
надання одноразової матеріальної допомоги дітям загиблих та пропалих безвісти учасників
антитерористичної операції до Дня святого Миколая» Львівська міська рада надала з міського
бюджету м. Львова одноразову матеріальну допомогу неповнолітнім дітям, повнолітнім дітям,
загиблих (померлих) та пропалих безвісти учасників антитерористичної операції у розмірі
10000 грн. кожному на загальну суму 150000 грн.
Згідно ухвали міської ради № 2145 від 29.06.2017 р. «Про надання одноразової
матеріальної допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню
участь в антитерористичній операції, та інвалідам І-ІІІ груп з числа військовослужбовців, які
брали участь у зазначеній операції» Львівська міська рада надала з міського бюджету м. Львова
одноразову матеріальну допомогу членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали
безпосередню участь в антитерористичній операції, та інвалідам І-ІІІ груп з числа
військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, на загальну суму 2550000 грн.
Соціальні допомоги для багатодітних, одиноких, малозабезпечених сімей, які можна
отримати у м. Львові.
Місто фінансує соціальні їдальні для безпритульних осіб та осіб, що перебувають за
межею бідності.
Крім того, цього року у Львові залишається пільговий проїзд міським транспортом.
Враховуючи досягнення шести 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.
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1. У місті діє квартирна черга, у якій можна знайти інформацію особи стосовно свого
місце у ній.
У Львові з 2016 року діє «Міська цільова Програма співфінансування придбання житла
дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа на період
2016-2025 роки», яка затверджена ухвалою Львівської міської ради № 788 від 14.07.2016 р.
Відповідно до цієї Програми, місто допомагає придбати житло дітям-сиротам, дітям,
позбавленим батьківського піклування. Вже у 2016 році було придбано 3 квартири. У 2017 році
було придбано 2 квартири.
17 травня, під час сесії Львівської міської ради прийняли ухвалу «Про укладення
договору позички квартири». Квартира передається Львівській міській раді у безоплатну
позичку на 10 років для розміщення в ній нового дитячого будинку сімейного типу.
В першій половині 2018 року у Львові відкриють новий, уже п’ятий дитячий будинок
сімейного типу, щоб якомога більше дітей виховувались у сім’ях. Також місто планує
відремонтувати 12 квартир для дітей з числа сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.
Двоє дітей-сиріт та дитина, позбавлена батьківського піклування, отримали ордери на
однокімнатні квартири. Дві квартири – одну у Винниках і одну у Львові, придбало місто спільно
з опікунами, ще одну у Львові придбало місто спільно з областю.
02.03.2018 р. на засідання виконавчого комітету Львівської міської ради було прийнято
рішення «Про надання квартир позачерговикам міської ради». Відповідно до «Міської цільової
Програми співфінансування придбання житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського
піклування, та особам з їх числа на період 2016-2025 роки», місто у співфінансуванні з
опікунами придбало 2 квартири для осіб цієї категорії.
В 2017 р. 18 квартир для молодих сімей профінансувала Львівська міська рада в рамках
«Програми пільгового молодіжного кредитування» на загальну суму понад 9 млн. грн.
Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради
регулярно проводить конкурси щодо «Придбання квартир для забезпечення житлом дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа».
Рішенням міської ради № 357 від 05.05.2017 р. затверджено «Список кандидатів на
отримання у 2017 році пільгових довготермінових кредитів на будівництво (реконструкцію) і
придбання житла за рахунок коштів міського бюджету м. Львова»
21.12.2017 р. сесія міської ради затвердила «Міську цільову програму забезпечення
житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян м. Львова на 2018 - 2022 роки». Ця
програма має на меті допомогти молоді отримати житло через пільгове довгострокове
кредитування за рахунок коштів міського бюджету міста Львова.
Враховуючи наявність обліку потребуючих житла, надання квартир дітям-сиротам,
надання квартир позачерговикам у межах квартирного обліку, а також з урахуванням наявності
підтримки кредитування придбання житла у межах Програм молодіжного кредитування,
моніторами прийнято рішення про зарахування балу.
Зараховано 1 бал
4.5. Чи сприяє ОМС технологічному покращенню умов проживання жителів громади?
Бал зараховується у разі наявності системних місцевих заходів підтримки технічного
переоснащення житла, у тому числі, з кредитуванням (утеплення, забезпечення
енергозберігаючими технологіями). Такими заходами можуть також бути допомога
мешканцям громади опалювальними матеріалами, іншим необхідним обладнанням на підставі
системного вивчення потреб (наявність планів, переліків, звітів).
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Ухвалою Львівської міської ради № 1797 від 06.04.2017 р. затверджено «Програму
підтримки заходів з енергозбереження на 2017-2019 роки».
17.01.2018 р. відбулося підписання Генеральних угод про співробітництво між
банківськими установами та департаментом паливно-енергетичного комплексу та
енергозбереження Львівської ОДА щодо реалізації Програми енергозбереження для населення
Львівщини на 2017-2020 роки.
Ухвалою Львівської міської ради № 4413 від 19.03.2015 затверджено Програму
відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з
енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Львові на 20152020 роки («Теплий дім»).
Ухвалою Львівської міської ради № 1474 від 09.02.2017 затверджено Програму
відшкодування частини кредитів, отриманих фізичними особами на впровадження заходів з
енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових квартир та малоквартирних будинків
у м. Львові на 2017-2020 роки («Енергоефективна оселя»).
У 2017 році проведено ремонтних робіт у 11 будинках ОСББ на суму 1,66 млн. грн.,
частково відновлено технічну документацію у 52 багатоквартирних будинках ОСББ, а також 15
ОСББ залучено 1,228 млн.грн. кредитних коштів на проведення заходів з термомодернізації.
Вперше у м. Львові за кредитні кошти проведено термомодернізацію трьох будинків ОСББ, які
скористались програмами відшкодування коштів з міського та державного бюджетів. За період
дії міської програми «Теплий дім» на заходи з енергозбереження міським бюджетом
відшкодовано кошти за 47 кредитними договорами.
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.
Львівська міська рада фінансово підтримує благодійні їдальні для бездомних та
потребуючих людей. Зокрема, управління соціального захисту здійснює фінансову підтримку
соціальної їдальні, якою опікується храм Христового Воскресіння, а також частково фінансує
мобільний пункт харчування від ЛМГО «Спільнота взаємодопомоги «Оселя».
Крім того, «Оселя», безпосередньо у Винниках додатково організувала осередок
підтримки безпритульних людей. Він діє на вул. Винниченка № 3, де з понеділка до п’ятниці
щоденно потребуючі також отримують гарячий обід та теплий чай. Поза тим, у цьому осередку
вони можуть помитися, прийняти душ, випрати речі, а ще отримати новий одяг, адже у цьому
місці функціонує так званий «Банк одягу».
Загалом на співфінансування їдалень в управлінні соціального захисту у 2018 році
передбачено 100 тис. грн. Щодня у кожній з них гаряче харчування отримує 40-50 осіб.
Слід також зауважити, що у Центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб (вул.
Кирилівська № 3-а) працює кухня, яка забезпечує харчуванням підопічних Центру.
Вже близько 8 років у Львівському центрі обліку та нічного перебування бездомних
громадян функціонує відділення нічного перебування для бездомних громадян, в якому люди,
які опинились на вулиці, можуть переночувати, пройти первинний медичний огляд, а також
скористатись санітарно-гігієнічними послугами, поїсти та змінити одяг. В період мінусових
температур у приміщенні Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб щоденно з 9.00
до 20.00 год. працює пункт обігріву. Він забезпечений гарячими напоями, харчуванням
швидкого приготування, за необхідності видається одяг.
У Львові відкрили притулок для бездомних та бідних. В притулку зможе жити 40
бездомних чоловіків. Також там готуватимуть їжу для бідних, яку щодня видаватимуть для
близько 300 осіб. Для 40 осіб щодня у притулку працюватиме лазня. Планується також
створення майстерні на 15 робочих місць для мешканців притулку.
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У Львові триває кампанія під гаслом «Соціальні акції з подолання бідності». У 2018 році
у межах кампанії бездомним та потребуючим роздали понад 4 тисячі порцій гарячого
харчування.
У Львові напрацьовують шляхи системного вирішення ситуації зі стихійними
ромськими поселеннями. Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради.
Враховуючи досягнення чотирьох умов індикатора, моніторами прийнято рішення про
зарахування балу.
Зараховано 1 бал
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.
Випадків реагування Львівської міської ради на надання послуг нижчої, визначеного
нормативами, нормами та стандартами якості не зафіксовано. Теж саме стосується й ведення
переговорів із підприємствами ЖКП.
Участі ОМС у визначенні підприємствами справедливих тарифів на водопостачання та
водовідведення, утримання будинків, вивозу побутового сміття не спостерігалося;
Інформування населення про відповідність якості житлово-комунальних послуг нормативам,
нормам, стандартам та правилам за результатами досліджень не відмічалося
На жаль, така ситуація 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?
Для проведення експериментів моніторами було обрано Сихівський район м. Львова. Це
один з найвіддаленіших від центральної частини мікрорайонів міста. Однак, забудова житлових
будинків та розміщення інфраструктури і адміністративних будівель мало певне планування.
Вся забудова розміщувалась вздовж центрального проспекту. Відповідно, ЦНАП,

Фото 1. Зручність транспортного сполучення Львова.
адміністрація, підрозділ соцзахисту та поліклініки розміщені вздовж проспекту на віддалі до
500 м один від одного. Скориставшись електронним сервісом eway можемо побачити достатню
кількість різноманітного транспорту, який курсує цим мікрорайоном. Крім того, минулого року
було запущено швидкісний трамвай, який з’єднав найвіддаленішу точку цього мікрорайону з
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центром міста. Маршрут цього трамваю пролягає вздовж проспекту, тож є можливість
скористатись цим маршрутом для пересування усередині мікрорайону.
Водночас відстань до зупинок громадського транспорту могла б бути меншою Так, від
ЦНАП Сихівського району до найближчої зупинки вулиця Князя Романа складає 450 м. До
місцевої поліклініки склала 110 м., до відділу соцзахисту – 120 м.
На жаль, відстань до зупинки ЦНАП перевищує 300 м., внаслідок чого бал за
індикатором не може бути зараховано.
Бал не зараховано.

Гідний рівень життя

Зараховано 5
балів
62%

Не зараховано 3 бал
38%
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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.
8-ма сесія 7-го скликання Львівської міської ради ухвалою № 2155 від 29.06.2017 р.
затвердила «Програму розвитку освіти м. Львова на 2017 – 2020 роки». Програма розвитку
освіти міста Львова на 2017 – 2020 роки 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.
Програма
має
на
меті
підвищити
доступність
повноцінної,
якісної,
конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного розвитку суспільства, що
відповідає актуальним і перспективним запитам особистості, громади, держави, міжнародним
критеріям. Крім того, Програма спрямована на створення оптимальних умов навчання і
виховання у закладах освіти усіх типів, навчаючись упродовж життя.
Основні вектори, що включає Програма стосуються менеджменту освіти, її змісту, а
також питанням виховання та дозвілля здобувачів освіти.
Основними виконавцями Програми виступають органи управління освітою міста,
Навчально-методичний центр освіти м. Львова та навчальні заклади.
Джерелами фінансування Програми є кошти місцевого бюджету, інших джерел, а також
кошти обласного та державного бюджету надані у межах відповідних трансфертів.
Загалом текст Програми справляє непогане враження. Він побудований за зразком
стратегічних документів, із визначенням сильних та слабких сторін за певними напрямами. Ці
ж напрями структуровані у вигляді проектів, що може підвищити її оцінювання.
Міською радою затверджені й інші документи, що визначають стратегічні пріоритети
розвитку освіти.
З метою забезпечення якості надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними
закладами м. Львова та створення сприятливих умов для навчання дітей у колективах
загальноосвітніх навчальних закладів 7-ма сесія 7-го скликання Львівської міської ради
ухвалою № 904 від 13.10.2017 р. затвердила «Положення про Школу повного дня».
17.05.2018 р. на пленарному засіданні Львівської міської ради затвердили «Програму
надання фінансової підтримки дошкільним та загальноосвітнім навчальним закладам міста
Львова приватної форми власності на 2018 рік».
Прийняття рішення щодо здобуття освіти у навчальних закладах приватної форми
власності призводить до втрати права дитини на безкоштовне забезпечення підручниками,
безоплатне харчування та безкоштовне надання документів про освіту, оскільки держава
жодним чином не фінансує ці навчальні заклади. Враховуючи відсутність законодавчих
ініціатив, які б були покликані знівелювати прогалини в законодавстві та зрівняти права дітей,
які навчаються в державних та приватних навчальних закладах, Львівська міська рада у 2018
році виступає з ініціативою фінансової підтримки приватних навчальних закладів.
Сприятиме розвитку освіти й наявність інституцій сфери культури. У Львові розпочав
свою роботу Інститут стратегії культури. Підпорядкований департаменту розвитку Львівської
міської ради, інститут буде займатися аналітикою, моніторингом, освітніми та комунікаційними
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проектами у сфері культури – ЛМР вже затвердила його Програму діяльності на 2018-2021 рр.
У червні 2017 року Львівська міська рада затвердила «Стратегію розвитку культури м. Львова
до 2025 року».
Враховуючи наявність Програм розвитку освіти та заходів стратегічного рівня,
запроваджених містом, моніторами прийнято рішення зарахувати бал за індикатором.
Зараховано 1 бал
5.2. Чи відповідає мережа навчальних закладів та кількісний склад педагогічного
персоналу потребам громади?
Рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради від 23.03.2018 р. закріплено
території обслуговування за школами. У Львові, відповідно до цього рішення, першочергово,
окрім дітей із території обслуговування школи, будуть зараховувати дітей, брати і сестри яких
уже навчаються у цій школі, ті діти, батьки яких працюють у даній школі, та внутрішньо
переміщені особи.
У Львові діє шість шкіл, де навчання ведеться мовою національних меншин, за ними
територій обслуговування не закріплювали, це було б неправильно. До цих шкіл батьки можуть
подавати заяви з будь-якого району міста.
Школи зобов’язані прийняти усіх дітей зі своєї території обслуговування. Якщо із
закріпленої території звертається багато батьків, керівництво школи не може їм відмовити,
апелюючи, що набирає лише три перші класи. У такому випадку школа буде вимушена
працювати і в другу зміну. Батьки ж учнів, особливо третіх, четвертих, п’ятих класів, мають
бути готовими до того, що у такій ситуації їхні діти вимушені будуть навчатися у другу зміну.
Батьки можуть подавати заяви на зарахування дітей у школи за межами територіальної
прив’язки, якщо там будуть вільні місця. Якщо таких заяв буде багато, то мають скласти
рейтингову таблицю за датами народження дітей, і перевагу у зарахуванні матимуть старші
діти. Зарахування дітей до перших класів на підставі поданих документів батьків має відбутися
до 15 червня.
За попередньою інформацією, на 1 вересня 2018 року планується сформувати 300
перших класів у школах Львова по 30 учнів, що є свідченням розумної наповнюваності класів і
достатньої мережі загальноосвітніх закладів.
29.12.2017 р. виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив нові правила
зарахування дітей до закладів дошкільної освіти. Зміни внесли на вимогу громадськості, і вже з
2 січня на новій платформі батьки зможуть реєструвати дітей, народжених у 2017 році. Це нова
львівська електронна платформа, де батьки матимуть можливість реєструвати дітей до
дошкільних навчальних закладів. Діти, які народилися у 2017 році, можуть бути зареєстровані
до дошкільних навчальних закладів міста Львова із 9:00 2 січня 2018 року. Батьки, якщо мають
можливість, можуть самостійно зареєструвати дитину, а якщо такої можливості немає, то вони
можуть звернутися до Центру надання адміністративних послуг, де їм адміністратор допоможе
зареєструвати заявку.
Відповідно до нового положення, батьки і надалі мають можливість обирати три
дошкільні навчальні заклади і вносити зміни до переліку бажаних садків до 10 травня року, у
який відбудеться зарахування. Також кожна дитина матиме індивідуальний номер і дату
реєстрації, тож батьки бачитимуть, хто зареєстрований перед ними.
Якщо дитина не потрапила до одного садочка, то система розглядає можливість
потрапляння цієї дитини до іншого навчального закладу, який є зазначений батьками. У
випадку, якщо, наприклад, дитина не потрапила до садочка, її заявка у грудні автоматично
переноситься на наступний рік – батькам не потрібно писати заяв.
Окрім того на початку списку обов’язково буде зафіксована визначена кількість дітей
пільгової категорії – це 20% від списку дітей певної вікової групи. Заявки дітей, які не
потрапили в цьому році до садочку, були автоматично перенесені до нової електронної системи
для їхнього зарахування з 1 вересня 2018 року. Вони зараховуватимуться першочергово. Діти
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до дошкільних навчальних закладів міста Львова зараховуються у випадку, якщо їм
виповнилося на 1 вересня року зарахування повних 2 роки.
Львівською міською радою 29.12.2017 р. затверджено «Положення та правила про
порядок набору, обліку та забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до закладів дошкільної
освіти м. Львова".
Однак слід зауважити, що щороку з електронною чергою існують певні проблеми, які
викликають незадоволення у львів’ян. Батьки дошкільнят висловлюють обурення методами
зарахування дітей у садочки Львова. 8 червня 2018 р. у соцмережах з'явилася низка дописів від
батьків, чиї діти не змогли потрапити до дитсадків у Львові, хоч і були у топових позиціях
електронної черги.
У Львові, де стрімко розвивається житлове будівництво, за останні 10 років, не збудовано
жодної державної школи, лише половина недобудованого садочку. Таку сумну статистику було
оприлюднено в публікації на ІА ZIK. Міська влада ставить у свої заслуги лише один
новозбудований корпус комунального дитячого садка. Це з офіційної відповіді міського
управління освіти. Львів’яни наголошують: катастрофа тільки починається. Якщо і далі
будувати велику кількість будинків без садочків, шкіл, закладів дозвілля та розвитку дітей –
місто скотиться у прірву.
За офіційними даними статистики, у 2014 році в обласному центрі (включаючи м.
Винники, селища Брюховичі та Рудно) прийнято в експлуатацію 368 нових житлових будинків
на 4356 квартир. Кількість нових квадратних метрів у 1,7 раза перевищила дані попереднього
року. Упродовж 2015 року у Львові прийнято в експлуатацію 433 нові житлові будинки на 7059
квартир. Кількість квадратних метрів зросла на 35,1% до попереднього року. У 2016 році у місті
прийняли в експлуатацію 315 нових житлових будинків на 6265 квартир. Тисячі нових
квадратних метрів не підкріплені об’єктами соціальної інфраструктури, бракує місць у школах
та дитсадках.
Як повідомили в управлінні освіти Львівської міськради, відповідаючи на
інформаційний запит ZIK, за 10 років у місті Львові було збудовано лише другий корпус на 40
місць дошкільного навчального закладу №14 на вул. Новознесенській і – жодної школи.
У школах та дитсадках Львова є 142 вакансії для молодих педагогів – випускників вищих
навчальних закладів відповідного профілю. Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на
керівницю управління освіти ЛМР Зоряну Довганик. У дошкільних закладах є потреба у
вихователях, музичних керівниках, інструкторах з фізкультури. У школах найбільше вакансій є
для вчителів інформатики, англійської та польської мов, для соціальних педагогів та керівників
шахових гуртків.
На жаль, ситуація із недостатньою мережею дошкільних закладів та наявність вакансій
педагогічного персоналу, не дозволяє моніторам не можуть зарахувати бал за індикатором.
Бал не зараховано.
5.3. Чи зручним є розташування закладів освіти у громаді?
Бал зараховується, якщо монітор підтвердив зручність розташування в усіх
досліджених загальноосвітніх навчальних закладах.
Для проведення експерименту було обрано школу № 95 міста. Школа знаходиться у
районі компактної забудови житловими будинками, проте на цій території знаходяться ще дві
школи. Одна із найдовших відстаней до житлових будинків на вулиці Вулецькій – 1,4 км. Є
можливість скористатись громадським транспортом. Проте, до найближчої зупинок від 450 до
600 м, що перевищує визначену індикатором відстань.
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Фото 2. Відстань від найбільш віддалених житлових будинків до школи..
У зв’язку з цим, бал за індикатором не зараховано.
Бал не зараховано

5.4. Чи вживаються заходи для дотримання права на безоплатну освіту?
За цим індикатором бал зараховується у разі підтвердження обох умов:
У Львові батьківським комітетам та освітянам заборонили збирати готівкові кошти з
батьків школярів і дошкільнят. Згідно з наказом департаменту гуманітарної політики Львівської
міської ради № 459 від 26.09.2017 р., працівникам навчальних закладів, а також батьківським
комітетам і учасникам навчально-виховного процесу категорично заборонено збирати гроші
для вирішення фінансових питань, пов’язаних з поліпшенням матеріально-технічного
забезпечення, проведення ремонтних робіт, святкування ювілейних та святкових дат з батьків
учнів і вихованців навчальних закладів Львова.
Начальник управління освіти Львівської міської ради Зоряна Довганик зазначила, що
загалом благодійна чи добровільна допомога в школах не заборонена, тому вона й називається
добровільною, оскільки видається батьками на добровільних засадах. Для благодійних внесків
на користь шкіл вводиться бухгалтерський облік і кожного місяця навчальні заклади мають
звітувати про надходження і використання коштів, які надійшли на рахунок. Персональну
відповідальність за вчинення протиправних дій щодо збору коштів в управлінні освіти поклали
на керівників навчальних закладів. Але це не означає, що батькам забороняється допомагати
навчальним закладам, навпаки, допомагати можна і треба, але добровільно, законно та прозоро.
Кожен заклад має спецрахунок на який можна переказати добровільну пожертву. Гроші на
цьому рахунку – гроші цільового використання та суворої звітності і достатньо в призначені
платежу вказати на що, якому класу або на яку потребу ви переказуєте гроші і вони чітко
попадуть за призначенням. Цей наказ дозволить перевести благодійність в законне русло,
звільнить багатьох вчителів від тягаря, а батьків від тиску та приниження збоку батьківських
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комітетів.
У бюджеті Львова на 2018 рік видатки на освіту займають почесне перше місце і
становлять третину усіх витрат – понад 2,2 млрд. грн. З них 80% – це зарплати вчителям, ще 9%
складають енергоносії та комунальні платежі, майже 6% – забезпечення харчування, менше
половини відсотка на освітні програми і 5% – інші витрати. Попри це, активісти ГО «Батьківська
рада Львівщини», вважають, що цього недостатньо. Вони підрахували, скільки потрібно додати
коштів на освіту і вийшло близько 100 мільйонів гривень. На їхню думку це дозволить
припинити побори у закладах освіти.
Активісти не лише вимагають виділення коштів а й підказують, де їх можна відшукати.
Зокрема, вони пропонують заборонити звільнення забудовників від інвестиційних внесків, а
самі внески скеровувати на розвиток соціальної інфраструктури, переглянути
доцільність фінансування приватних навчальних закладів з міського бюджету, переглянути
фінансування таких проектів, як відновлення Пелчинського ставу та канатної дороги на
Високий замок, грантових коштів, а також ефективність діяльності комунальних комерційних
підприємств.
Під час проведення експерименту «Дитячий садок» монітору було запропоновано
самостійно зареєструватися в електронній черзі та відмовилися від запропонованих пропозицій
оплатити добровільний внесок чи прийняти будь-яку допомогу за зарахування дитини.
Враховуючи інформування міської ради щодо додаткових внесків при здобутті освіти, а
також позитивний результат проведеного експерименту, моніторами прийнято рішення про
зарахування балу.
Зараховано 1 бал
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”.
Впродовж останніх років особлива увага звертається на створення сучасного освітнього
середовища. Закупили у всі школи мультиборди (107 на суму 17, 6 млн. грн.), 50% шкіл
отримали сучасне демонстраційне та лабораторне обладнання для кабінетів фізики (46 кабінетів
на суму 7,3 млн. грн.), для кабінетів інформатики та математики придбано 3-Д принтери (38 шт.
на суму 950 тис. грн.). Окрім того, створено 9 сучасних фізико-хімічних лабораторій (2,6 млн.
грн.) та відновлено 7 шкільних майстерень (1715,00 тис. грн. ). У школах, які показують високі
результати з іноземних мов, обладнано лінгафонні кабінети (3 кабінети – 580 тис. грн.).
Відповідно до Стратегії розвитку міста пріоритетом стає створення належних умов для
навчання та перебування дітей у навчальних закладах, а також облаштування спеціальних умов
для дітей з особливими потребами. Тому кількість коштів для проведення капітальних ремонтів
у навчальних закладах у бюджеті розвитку міського бюджету постійно зростає. На проведення
ремонтних робіт у школах та садках у 2017 році виділено 159 млн. грн. Проведено ремонті
роботи харчоблоків та санвузлів, пралень, спортивних майданчиків та спортивних залів,
відновлено роботу басейнів. У міському бюджеті розвитку на 2018 рік передбачено 102,9 млн.
грн., в т.ч. на придбання обладнання - 8,8 млн. грн.
За результатами експерименту «Школа» можемо зазначити наступне. Обрано було
школу № 95 у Сихівському районі міста. Дорога біля школи, обладнана знаками переходу (1)
та попереджувальними знаками про обмеження швидкості.
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Фото 3 – 4. Прилегла до школи територія.
Нам було надано для ознайомлення припис (2), виданий ДСНС України. Дирекцією школи було
вжито низку заходів, в т. ч. вони звернулись до відділу освіти про допомогу вирішенні ситуації
з порушеннями.

Фото 5 – 10. Висновок про дотримання умов пожежної безпеки у школі.
Приміщення обладнано туалетами на кожному з поверхів (3), також встановлено
умивальники. У Школі функціонує 2 спортивні зали (4), є майданчик на території школи та
актова зала на 200 місць (5). Зауважимо, що обладнано медпункт (6) та затверджено графік
роботи медичного працівника.
Фото 11 – 13. Критерії
3, 5, 6 експерименту «Школа».

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 чотирьох критеріїв у
великих містах. Оцінка критеріїв згідно методики проведена в рамках експерименту “Школа”.
Забезпечено належні умови для рівного доступу до якісної освіти дітей ромської
національності. Для ромських дітей, які належать до пільгових категорій, організовано
безоплатне харчування, надається матеріальна допомога та інші соціальні гарантії, передбачені
чинним законодавством для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Учні
1-4 класів та діти з малозабезпечених сімей (за наявності довідки з управління праці та
соціального захисту населення) відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 856
харчуються за рахунок асигнувань із місцевих бюджетів.
35

Місцевий індекс прав людини у Львівській області: м. Львів. УГСПЛ. 2018
У м. Львові забезпечується ведення обліку дітей шкільного віку ромської національності
з метою максимального їх залучення до навчального процесу; шкільними психологами учням
ромської національності надається психологічна допомога з метою успішної адаптації до
навчання.
Протягом 2017 року ЛОО ВГО «Українська спілка інвалідів – УСІ» реалізовував
соціально-культурний проект «Освіта школярів з важкими порушеннями зору в умовах
інклюзії», який фінансово підтримало управління освіти Львівської міської ради. Цей проект
зробив інклюзію відкритою для родин, які виховують незрячих дітей. Львів став першим місто
України, яке впровадило у себе цю модель інклюзії незрячих дітей, і першим місто, в якому
управління освіти має ці спеціальні технічні засоби для навчання незрячих дітей.
В рамках реалізації соціально-культурних проектів, у 2017 році одним із переможців став
Львівський осередок громадської організації Українська спілка інвалідів, які нам
запропонували дуже гарний проект – налагодження роботи в інклюзивному класі, де
навчаються діти із важкими порушеннями зору. Це був перший такий проект, реалізований у
нашому місті. Завдяки цій співпраці було придбано спеціальне обладнання для того, щоб діти
могли навчатися, а також була проведена велика кількість навчань, тренінгів, семінарів для
педагогів, щоб вони могли розуміти, як це обладнання використовувати у навчально-виховному
процесі», - розповіла начальник управління освіти ЛМР Зоряна Довганик.
Так, в рамках реалізації проекту було організовано 5 майстер-класів і практичних
тифлотренінгів для співробітників навчально-методичного центру освіти м. Львова. Заняття
проводили Галина Ліщинська – перший в Україні вчитель, яка навчала в умовах
інклюзії повністю незрячу дитину, а також Оксана Потимко – незрячий науковець, фахівець в
галузі освітніх технологій для осіб з важкими порушеннями зору, автор української моделі
інклюзивної освіти незрячих школярів.
Під час занять слухачі знайомилися з шрифтом Брайля, методиками проведення уроків
за умов присутності в класі незрячого учня, адаптацією підручників і дидактичних матеріалів,
роботою на ПК з мовним виводом; закуплене спеціальне технічне обладнання – брайлівську
друкарську машинку, комп’ютер з програмою екранного доступу, дейзі-плеєр). Це обладнання
використовується незрячими учнями замість звичного зошита і ручки, та є дуже
дороговартісним; придбано низку допоміжних засобів для навчання (озвучені м’ячі,
калькулятор з мовним виводом, прилад для рельєфного малювання, карту України та ін.);
виготовлено 30 шкільних підручників у форматі DAISY, рельєфну мапу України, книги
брайлем і тактильні малюнки.
На підставі інформаційних довідок районних (міських) управлінь (відділів) освіти
відомо, що на сьогодні у 372 закладах освіти Львівщини облаштовано пандуси, в тому числі в
закладах освіти обласного підпорядкування.
У 747 освітніх закладах наявні широкі двері, у 244 – здійснено маркування сходинок, у
50 навчальних закладах наявні спеціальні піктограми, у 300 – встановлено дзвінки.

Фото 14 – 17. Безперешкодний доступ до навчальних закладів міста.
У загальноосвітньому навчальному закладі № 82 м. Львова збудовано ліфт.
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Фото 17 – 18. Ліфт із безперешкодним доступом маломобільних груп.
На прилеглій території 350 закладів є пониження бордюрів, у 681 закладі освіти області
є сходи з поручнями.
Діти з порушеннями у розвитку, які навчаються за інклюзивною формою в
загальноосвітніх навчальних закладах, можуть зняти фізичне напруження в кабінетах фізичної
реабілітації, яких є в області 10. Звукові маячки встановлено в 4 навчальних закладах.

Фото 20 – 21. Умови доступу дітей з інвалідністю до навчальних закладів
У 100 закладах освіти туалетні кімнати облаштовано спеціальними пристосуваннями для
дітей з інвалідністю.

Фото 22 – 23. Умови доступу дітей з інвалідністю у навчальних закладах.
Місцевими бюджетами за останні роки значно збільшено обсяги фінансування для
створення елементів безбар’єрності у навчальних закладах районів та міст області. Більшість
опорних шкіл освітніх округів (87%) облаштовано елементами доступності. Відсоток
облаштування елементами безбар’єрності закладів освіти за останні 5 років зріс від 4% до 29%.
У Львові створили інклюзивно-ресурсний центр – це комунальна установа має надавати
психологічну та педагогічну допомогу дітям із особливими освітніми потребами. Всьго на
Львівщині створять 25-ть таких центрів.
Сьогодні у Львові – 38 навчальних закладів, де працюють інклюзивні класи. В них
навчається 166 дітей з особливими потребами. У Львові діє шість шкіл, де навчання ведеться
мовою національних меншин.
У штаті школи, яку ми відвідали під час експерименту, наявні посади сурдопедагогів,
дефектологів та практичних психологів, так як школа є одніим з перших майданчиків, на яких
запроваджувалась інклюзивна освіта.
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Фото 24 – 26. Умови безперешкодного доступу дітей з інвалідністю у школі № 95.
Із розмови з директором школи, нам стало відомо, з 650 дітей, які навчаються у цій школі,
близько 40 є діти з особливими освітніми потребами. Частина з цих дітей мають порушення
опорно-рухового апарату, відповідно пересуваються у візках. Приміщення школи не обладнано
ліфтом, а навчальних класів на першому поверсі є лише 3. За словами директора школи, батьки
носять дітей на руках з кабінету в кабінет через відсутність пандусів та ліфтів усередині
приміщення. Неодноразові звернення батьків та дирекції школи до міста з проханням
допомогти вирішити ситуацію, поки не принесли бажаних результатів.

Фото 27 – 28. Колективне звернення батьків щодо спорудження у школі № 95 ліфту.
Враховуючи досягнення необхідних чотирьох умов, моніторами прийнято рішення про
зарахування балу.
Зараховано 1 бал
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 чотирьох критеріїв.
У Львові наявна більшість із запропонованих прикладом до індикатора закладів
позашкільної освіти. Підтвердити можна, принаймні, три види напрямів таких закладів.
12-а сесія 7-го скликання Львівської міської ради ухвалою № 3134 від 22.03.2018 р.
затвердила «Програму підтримки обдарованої молоді м. Львова». Впродовж лютого 2017 року
в львівських школах СЗШ № 54, СЗШ № 78, СЗШ № 99 та гімназії «Престиж» стартувала
міжнародна просвітницька програма для молоді «EXIT tour». Метою проведення цієї програми
є навчання, розвиток та надання допомоги талановитій творчій молоді у підвищенні рівня
моралі, культури, освіти та духовності в рамках реалізації Програм національно-культурного
розвитку та «Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020
роки». Програма включає в себе лекції та інтерактивні тренінги превентивного напрямку для
дітей та молоді загальноосвітніх шкіл; обмін досвідом, культурними особливостями та
цінностями європейських країн (зокрема Великобританії, Словаччини, Польщі, Естонії,
Чехії та Ірландії); підвищення рівня володіння іноземними мовами через безпосереднє
спілкування з носіями мови.
12-та сесія 7-го скликання Львівської міської ради ухвалою № 2905 від 25.01.2018 р.
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затвердила «Програму придбання музичних інструментів та обладнання початковими
спеціалізованими мистецькими навчальними закладами м. Львова на 2018-2020 роки»
12-та сесія 7-го скликання Львівської міської ради затвердила ухвалу № 3025 від
15.02.2018 р. «Про внесення змін до ухвали міської ради від 10.03.2005 № 2137 “Про
затвердження Примірних статутів позашкільних навчальних закладів».
Шляхом опитування дітей та молоді здійснювалось дослідження їх залученості до
позашкільної освіти, а отже оцінки потреб у мережі таких закладів.
Враховуючи можливість розвитку та позашкільної освіти у щонайменше трьох сферах,
фінансову підтримку містом позашкільних навчальних закладів, а також фінансову підтримку
обдарованих дітей та вивчення їх потреб, моніторами прийнято рішення про зарахування балу.
Зараховано 1 бал
5.8. Чи сприяє ОМС участі громади у культурному житті, дозвіллі та відпочинку?
Львівська міська рада сприяє участі громади у культурному житті, дозвіллі та відпочинку
та фінансує заходи з розвитку культури. Більш детально з сумами коштів, які були
профінансовані з місцевого бюджету управлінням культури можна ознайомитися в паспортах
бюджетних програм управління культури за 2018 р.
1. У Львові функціонують Міський палац культури ім. Гната Хоткевича, Палац культури
ЛОРТА Львівського державного заводу «ЛОРТА» (Львівське об'єднання радіотехнічної
апаратури), Центр творчості дітей та юнацтва Галичини, культурно-мистецький центр
«Супутник», Перша Львівська Медіатека - проект громадського центру нового типу, Центр
культури та дозвілля Львівського національного університету ім. Івана Франка, Будинок
культури Львівського УВО УТОС, Народний Дім Левандівка, музеї, бібліотеки, арт- та
виставкові зали, театри, концертні зали тощо.
2. Протягом останнього року за підтримки Львівської міської ради відбулися наступні
фестивалі: IV Міжнародний музичний фестиваль «Музика в старому Львові», щорічний
міжнародний фестиваль фольклору «Етновир», Міжнародний різдвяний фестиваль, фестиваль
дитячої творчості «Різдвяна казка», Міжнародний фестиваль Параджанова, Міжнародний
фестиваль особливих театрів «Шлях», фестиваль культур «Global Village», фестиваль «Чілдрен
Кінофест», Фестиваль освіти: Вчителі Майбутнього, фестиваль духових оркестрів та мажореток
«Королівський лев», Міжнародний фестиваль єврейської музики «LvivKlezFest — 2018»,
міжнародний джазовий фестиваль Leopolis Jazz Fest, графіті-фестиваль Алярм тощо.
1 червня 2018 р. у Парку культури і відпочинку ім. Богдана Хмельницького у Львові
стартували безкоштовні кінопокази просто неба. Про це повідомило видання «Твоє місто».
Кожної п’ятниці, суботи та неділі о 21:45 львів’яни зможуть безкоштовно відвідати фільм, який
попередньо анонсуватимуть на сторінці спільноти «Кіно у парку з KredoBank» у Facebook.
Сезон триватиме до кінця вересня.
26 квітня 2018 р. у клубі «Picasso» відбулася дискотека для львів’ян поважного віку —
«Разом б’ються в танці серця», присвячена Міжнародному дню танцю. Організатором
є Львівський міський територіальний центр соціального обслуговування.
У Львові відкрили новий осередок активних та відповідальних сімей – простір «Як
Вдома». Тут кожна сім’я отримає дуже важливу можливість – більше часу бути разом:
відпочивати, працювати та навчатися.
3. Громадський транспорт є зручним для відвідування культурних заходів та закладів –
існує можливість відвідати вечірній захід та повернутись додому громадським транспортом
після 22 години. Це також стосується концертів та спортивних матчів, які проводяться на «Арені
Львів» - організовуються додаткові рейси громадського транспорту.
4. Львівська міська рада рішенням № 160 від 16.02.2018 р. затвердила перелік соціальнокультурних проектів громадських організацій у галузі «Культура», яким надається фінансова
підтримка за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, та суми співфінансування
відповідних проектів у рамках програми «Зробимо Львів кращим».
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Враховуючи досягнення чотирьох умов індикатора, моніторами прийнято рішення
зарахувати бал
Зараховано 1 бал
5.9. Чи вживаються ОМС заходи із запобігання та протидії дискримінації у сфері
особистого чи культурного розвитку?
Бал зараховується, якщо монітор підтвердив не менше трьох прикладів запобігання та
протидії дискримінації у сфері участі в культурному житті, за повний рік, що передує
моніторингу.
1. Щодо залучення різних категорій до культурного життя міста. Сім’ям та особам з
числа вимушених переселенців, які проживають чи мають намір проживати на території м.
Львова та звернулись у Львівську міську раду, потрібну допомогу (соціальні послуги) надає
Львівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (ЛМЦСССДМ). Сім’ї з
дітьми залучені до всіх соціокультурних та розважальних заходів ЛМЦСССДМ, проводяться
безкоштовні заходи дозвілля для дітей учасників АТО: кіно, театри, музеї, виставки, атракціони,
ковзанка, екскурсії, мануфактурні візити.
2. Щодо безперешкодного доступу маломобільних груп. 13.10.2017 р. у Львівській
міській раді відбулось засідання комітету з доступності міського середовища для людей з
інвалідністю та маломобільних груп населення. Під час засідання міський голова Львова Андрій
Садовий наголосив на важливості безперешкодного доступу людей з інвалідністю до всієї
міської інфраструктури, а відтак – на необхідності приведення її до належного стану. Також
радник міського голови Львова Ярослав Грибальський представив презентацію про стан
доступності м. Львова для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення.
Львівська міська рада при затвердженні містобудівних умов та обмежень забудови
земельних ділянок враховує вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища
для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення –
забезпечити умови для вільного пересування інвалідів та інших маломобільних груп населення
згідно з вимогами ДБН В.2.2-17:2006 “Доступність будинків і споруд для маломобільних груп
населення“ (вільний доступ маломобільних груп населення до всіх приміщень загального
користування будинків тощо).
3. Щодо підтримки громадських ініціатив груп, що потерпають від дискримінації.
Львівська міська рада виділяє фінансову підтримку організацій людей з інвалідністю на
здійснення заходів та проектів у сфері культури, зокрема на функціонування культурних
осередків, придбання літератури шрифтом Брайля та аудіокниг.
Враховуючи досягнення трьох умов, моніторами прийнято рішення про зарахування
балу.
Зараховано 1 бал
5.10. Чи вживає ОМС заходи щодо доступу до інформації, спрямованої на особистий
розвиток?
Бал зараховується, якщо монітор підтвердив не менше чотирьох у великих містах
прикладів доступу до інформації, спрямованої на особистий розвиток за повний рік, що передує
моніторингу.
1. Батьки львівських школярів можуть планувати літнє дозвілля своїх дітей. Під час
канікул у місті працюватиме 41 пришкільний табір. Серед них – 20 мовних, де діти водночас із
відпочинком та оздоровленням зможуть вивчати іноземні мови. Для цього до організації таборів
залучать волонтерів, аніматорів та громадські організації.
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2. Центр Львова покрили безкоштовним Wi-Fi. Як повідомляє Zaxid.net, швидкість
передачі даних достатньо висока для того, щоби дивитися відео в потоці або телефонувати по
Skype. Точки доступу обладнали в рамках сспільного проекту Львівської міської ради і
компанії-провайдера «Воля»
3. Місто розвиває проекти спрямовані на популяризацію бібліотек та літератури. Крім
того підтримує відповідні ініціативи, що просувають Львів. «В нас є програма, коли
письменники можуть приїжджати до Львова і, якщо вони в своїх творах згадують Львів чи події
відбуваються у Львові, то місто повністю покриває перебування, харчування, щоб було
комфортно, щоби розповіді про Львів завжди були приємними. А в цьому році хочемо ввести
ще одну новацію. В нас є добра традиція, коли ми кожного року вручаємо премію кращим
вчителям, кращим медикам, кращим науковцям. Ми з наступного року вводимо 20 премій по
25 тис. грн. для молодих письменників. Закупляти книжок будемо більше», - зазначив Андрій
Садовий, міський голова Львова.
30 серпня 2017 р. під час засідання виконавчого комітету затвердили рішення про
проведення заходів та фінансування програми «Третій вік: задоволений від читання».
Львівська міська рада щорічно приймає бюджетну програму «Поповнення бібліотечних
фондів бібліотек м. Львова».
У рамках програми “Промоція культури Львівщини в світі” у містах різних країн світу
відбулось 10 заходів, де львівські митці презентували самобутню українську культуру. Зокрема
такі “Дні культури Львівщини” відбулись у Афінах, Празі, Мюнхені, Відні, Римі, Перемишлі,
Будапешті, Парижі (детальніше тут).
4. Львівська міська рада та ЛКП «Центр розвитку туризму» займається просуванням
культурної та туристичної привабливості громади - це публікації у ЗМІ та на сайті офіційному
туристичному сайті міста lviv.travel, за допомогою зовнішньої реклами, QR- кодів на вулицях
тощо.
Враховуючи досягнення чотирьох визначених індикатором умов, моніторами прийнято
рішення про зарахування балу.
Зараховано 1 бал

Освіта і культурний розвиток
Не зараховано 2 бали
20%

Зараховано 8
балів
80%
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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).
Моніторами було проаналізовано інформацію з відкритих джерел на предмет
можливості вираження громадської думки, способів її оприлюднення та врахування ОМС. На
сайті ЛМР регулярно оприлюднюються інформація щодо проведення громадських слухань та
проекти рішень для ознайомлення та обговорення громадськістю. Також проводяться тематичні
он-лайн опитування із виявлення громадської думки. Доступними є матеріали консультацій з
громадськістю щодо питань, які потребують врахування думки громади. Однак, не дивлячись
на достатню кількість форм залучення громади до формування місцевої політики, у переліку
консультацій не виявлено Програм чи рішень щодо питань соціального захисту. На жаль,
відсутність цих питань не дозволяє зарахувати бал за індикатором.
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 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).
У Львові відкриють ще один центр денного дозвілля для людей поважного віку, і він
буде уже дев’ятим таким закладом у місті. Центр запрацює завдяки спільним зусиллям
управління соціального захисту Львівської міської ради, Львівського територіального центру
соціального обслуговування та парафіяльної громади храму Пресвятої Богородиці Володарки
України. Зауважимо, що працівники терцентру у центрах дозвілля для літніх громадян щоденно
проводять різнопланові заходи. У кожному заході бере участь 10−15 старших мешканців
Львова. Кожну групу обов’язково супроводжує на прогулянці, екскурсії чи тренуванні
працівник Львівського міського терцентру.
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Загалом у Львові функціонує ще 8 центрів денного дозвілля. А саме: при Храмі
Христового Воскресіння (вул. Городоцька, 319а); при Храмі св. Климента Папи (вул. Чупринки,
70); при Храмі Всіх Святих Українського Народу (вул. Петлюри, 32); при Храмі Різдва
Пресвятої Богородиці (пр. Ч. Калини, 70); при Храмі Покрови Пресвятої Богородиці (вул.
Личаківська, 175); при відділенні соціальної адаптації (вул. Кирилівська, 3а); при Галицькому
відділенні соціальної допомоги вдома (вул. Франка, 41); при Центральній міській дитячій
бібліотеці (вул. Окуневського, 3).
Львів підготував соціальні заходи потребуючим до Великодня. Управління соціального
захисту Львівської міської ради закупило 600 продуктових наборів для найбільш потребуючих
львів’ян з числа малозабезпечених, осіб з інвалідністю та інших соціально вразливих громадян,
враховуючи їх соціальне становище і потребу. Продуктові набори, до яких увійшли макарони,
рис, згущене молоко, чай та олія роздаватимуть через районні відділи соціального захисту.
Директор Львівського міського територіального центру соціального обслуговування
пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян Віталій Брославський публічно прозвітував
про роботу установи у 2017 році - Центр надав понад 600 тис. соціальних послуг для понад 2
тисячі підопічних. Торік було прийнято на обслуговування 324 особи; роздано до різноманітних
свят понад 9 тис. подарункових наборів; надано 3667 транспортних послуг; 928
перукарських послуг; 1238 послуг ремонту взуття; 1374 швацьких послуг; послугами
медичного масажу скористались 93 особи. В установі активно розвивають напрям дозвілля для
громадян літнього віку, так в місті вже функціонують 8 центрів дозвілля для літніх людей,
базованих при храмах міста. Загалом за рік проведено майже 1 тис. колективних заходів.
З нагоди Міжнародного дня людей похилого віку було організовано Етно-фотовиставку
робіт львівських фотографів під назвою «Краса в літах», фотомоделями були підопічні Центру.
У липні-листопаді 2017 року проведено ряд спортивних заходів, а саме «Велика руханка
у Горіховому гаю», «Змагання з боулінгу», «Турнір з більярду», ряд занять з йоги «Гармонія
душі та тіла», «Змагання зі стрільби з лука».
В рамках заходу «Львів соціальний» за фінансової підтримки управління соціального
захисту Львівської міської ради, організований цикл поїздок «Мандрівки рідним краєм», в яких
взяли участь 269 осіб похилого віку, які перебувають на обслуговуванні у відділенні соціальнопобутової реабілітації. Літні люди змогли відвідати Унівський монастир, Олеський замок,
Підгорецький замок, Кам’янецький водоспад, зоопарк у Меденичах та багато інших визначних
місць Львівщини.
З нагоди Міжнародного дня людей похилого віку, спільно з управлінням соціального
захисту Львівської міської ради, відбувся перегляд вистави театру ім.Марії Заньковецької
«Блазні мимоволі». У заході взяло участь 200 осіб похилого віку – підопічних
Львівського міського територіального центру.
Окрім того, у 2017 році у Центрі облаштовано комп’ютерний клас. За період з червня по
листопад курс основ комп’ютерної грамотності «Комп’ютер з нуля» закінчили 4 групи – 28
учасників. На сьогодні курс відвідує 3 групи по 7 чоловік. Станом на листопад 2017 року
бажання пройти комп’ютерний курс виявило ще 150 літніх львів’ян.
Львівська міська рада 24.02.2018 р. затвердила перелік та тарифи на платні соціальні
послуги Львівського міського територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів
та одиноких непрацездатних громадян.
Львівським міським територіальним центром за адресою вул. С. Петлюри, 29 для літніх
львів’ян, які перебувають на обслуговуванні у відділенні соціально-побутової реабілітації
відкрито кабінет з масажу.
Соціальний проект «Сиві і щасливі», який стартував у Львові, покликаний показати
суспільству, що життя людей поважного віку може бути активним, веселим та цікавим. Це
спільний проект відділення соціальної адаптації Львівського міського територіального центру
соціального обслуговування і агенції публічних комунікацій Perfect PR.
Враховуючи реалізацію заходів із надання матеріальної допомоги особам похилого віку,
забезпеченням їх харчуванням, заходи спрямовані на їх участь у культурному житті, дозвіллі,
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програм освіти для людей похилого віку, що дозволяє стверджувати про досягнення чотирьох
умов індикатора, моніторами прийнято рішення зарахувати бал
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 трьох 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.
Львівська міська рада створює мережу якісних послуг для дітей з інвалідністю та
особливими освітніми потребами.
У березні 2017 року у Львові на вул. Дністерській, 12 запрацював новий осередок для
осіб з особливими потребами, віком від 35 років. Метою такого осередку є забезпечення для
таких людей можливості вести активний спосіб життя у супроводі фахівців після завершення
соціально-реабілітаційних програм в центрі «Джерело».
В м. Львові в «Інформаційно-консультаційниому центрі домашньої опіки» при Шпиталю
імені Митрополита Андрея Шептицького» функціонує відділення паліативного лікування та
виїзна бригада паліативної допомоги.
Львів став першим містом в Україні, де у 1997 році було відкрито міську комунальну
лікарню «Хоспіс» на 30 ліжок. За період з 1997 до 2012 року в «Хоспісі» надано допомогу 1926
пацієнтам, майже половина з них мала онкологічні захворювання.
Також відділення паліативної допомоги К4МКЛ м. Львова створено 01 жовтня 2013 року
на базі першого терапевтичного відділення. На даний час функціонує 25 ліжок для надання
паліативної допомоги та 15 ліжок для терапевтичних хворих. Відділення надає паліативну
допомогу пацієнтам з невиліковними прогресуючими захворюваннями та обмеженим
прогнозом життя мешканцям Сихівського, Личаківського та Шевченківського районів міста
Львова. Терапевтична стаціонарна допомога надається пацієнтам з районів обслуговування 4ої міської лікарні, 4-ої поліклініки та 6-ої поліклініки міста. Хоспісна допомога – це комплексна
підтримка за участю медичного персоналу у домашніх умовах, різновид такої допомоги, а саме
супровід медичною сестрою на дому можна замовити у м. Львові. 19 квітня 2018 р. під час сесії
Львівської міської ради прийняли ухвалу «Про надання Комунальній реабілітаційній установі
змішаного типу «Львівський міський центр реабілітації «Джерело» в оренду нежитлових
приміщень на вул. Володимира Великого, 40». Там створять осередок денного перебування для
осіб з інвалідністю.
Враховуючи наявність послуг із догляду вдома, денного догляду та паліативного
догляду, що відповідає трьом необхідним умовам індикатора, 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 у великих містах не менше трьох послуг супроводу та
безперешкодного доступу людей з інвалідністю.
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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).
Містом здійснюється певна діяльність щодо супроводу людей з інвалідністю.
1. Щодо транспортного перевезення. Свого часу, у Львові було реалізовано низку
проектів щодо перевезення людей з інвалідністю. Системно ж на сьогодні працює лише
можливість довезення людей з інвалідністю, що отримують послуги у центрі «Джерело», що
підтримується міською радою. Однак, не відомо чи ця послуга поширюється на інші випадки,
коли особа з фізичними порушеннями її потребуватиме.
2. В Українському товаристві сліпих впродовж тривалого періоду функціонувала служба
супроводу незрячих.
3. Щодо перекладу жестовою мовою, то можна говорити лише про таку допомогу
нечуючим студентам в Українському католицькому університеті. На жаль, ініціативи УКУ є
недостатньо, щоб вважати, що містом надається послуга із перекладу на жестову мову.
4. Щодо обладнання житлових будинків елементами доступності. У Львові прийняли
програму ремонту ліфтів, і першочергово ліфти ремонтуватимуть у тих будинках, в яких живуть
люди з інвалідністю. Проте, моніторами не виявлено виділення коштів на забезпечення інших,
не передбачених програмою елементів доступності.
Окреслене свідчить, що у Львові повноцінно наявні лише дві визначені індикатором
умови, що не дозволяє зарахувати бал за індикатором.
Бал не зараховано
6.5. Чи живаються ОМС заходи із надання реабілітаційних послуг особам з порушенням
здоров’я?
Бал зараховується при наданні доказів вживання ОМС протягом останнього
календарного року перед моніторингом фінансово підкріплених системних заходів з
реабілітації осіб з порушеннями здоров’я. В даному випадку вважається достатнім мати не
менше чотирьох 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,
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створення, надання послуг тощо) та документами, що свідчать про спрямування осіб з
порушеннями здоров’я до установ за останній календарний рік, що передує моніторингу.
1. Підтримка громадських ініціатив із реабілітації людей з інвалідністю. 30.10.2017 р.
Львівська міська рада оголосила про прийом документів на участь у конкурсі соціальнокультурних проектів «Зробимо Львів кращим!» на 2018 рік. Зокрема на реалізацію проектів за
напрямком соціальний захист виділено 500 тис. грн. Це реабілітація та соціальний захист
потребуючих осіб м. Львова, а саме: надання послуг з фізичної та психологічної реабілітації
особам з обмеженими можливостями (як фізичними так і ментальними порушеннями);
організація заходів дозвільного характеру (з реабілітаційним ефектом) для осіб з обмеженими
можливостями (оздоровчі табори, короткотривалі багаторазові заходи (цикли семінарів,
тренінгів тощо); реалізація заходів спрямованих на покращення середовища доступності в м.
Львові для осіб з обмеженими можливостями (тифлокоментування театральних вистав, видання
спеціалізованої літератури (шрифтом Брайля), тощо.); надання реабілітаційних послуг
узалежненим особам.
2. Функціонування реабілітаційних установ. У Львові функціонує Львівський
міжрегіональний центр соціально-трудової, професійної та медичної реабілітації
інвалідів, цільовим призначенням якого є здійснення комплексу реабілітаційних заходів,
спрямованих на відновлення знижених або втрачених професійних функцій, вибір професії та
адаптацію до неї, поновлення трудової (професійної) діяльності в колишній або новій професії
з урахуванням вимог індивідуальних програм реабілітації. 22 січня 2018 р. директор
Львівського міського центру реабілітації «Джерело» Зореслава Люльчак публічно прозвітувала
про роботу установи у 2017 році. Торік діти та молодь з інвалідністю отримували чимало послуг
у відділеннях соціально-педагогічної та психологічної, а також трудової реабілітації. У Центрі
отримують послуги 177 вихованців, віком від 3 до 45 років. На діяльність Центру місто виділило
близько 10 млн. грн. Запроваджено два нових напрямки трудової діяльності: «Майстерня по
роботі з деревом», «Гарденотерапія», та напрямок по догляду за садово-парковими ділянками.
Розвинуто новий напрямок художньої майстерні – іконопис.
3. Інші форми підтримки ОМС послуг із реабілітації. У 2017 році до відділів соціального
захисту звернулося 8 осіб (6 – учасник бойових дій, 2 – осіб з інвалідністю війни). Загалом
звернулося 23 особи щодо проходження психологічної реабілітації. На психологічну
реабілітацію станом на сьогодні скеровано 19 учасників АТО. Станом на 01.04.2017 у 15
санаторних закладах проходили психологічну реабілітацію учасники антитерористичної
операції. З приводу соціальної та професійної адаптації звернулося 38 осіб. Підписано 23
договори щодо навчання учасників АТО (навчання на курсах водіїв категорії «В», «С», «Д»;
навчання на курсах вивчення англійської мови). Три особи вже пройшли навчання, і загалом
професійне навчання проходять 20 осіб.
4. Щодо реабілітаційних послуг у медичних закладах. У міському комунальному закладі
лікарні швидкої допомоги відкрили реабілітаційне відділення.
Враховуючи досягнення чотирьох умов (наявність реабілітаційних центрів, спрямування
до установ та отримання послуг іншого рівня, підтримка громадських ініціатив у сфері
реабілітації, створення реабілітаційних відділень у медичних закладах) індикатора монітори
вирішили зарахувати бал
Зараховано 1 бал
6.6. Чи здійснюються заходи з підтримки сімей з дітьми?
Бал зараховуватиметься за наявності доказів залучення ОМС протягом останнього
календарного року перед моніторингом до реалізації чотирьох у великих містах напрямів, які
здійснюються самостійно та у співпраці з іншими надавачами соціальних послуг:
-надання за кошти місцевого бюджету фінансової допомоги сім’ям у зв’язку із
народженням дитини;
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ваучери на оплату лікарських засобів та медичних послуг;
харчування немовлят та надання засобів гігієни для немовлят;
безкоштовне харчування учнів І – IV класів та учнів вразливих груп;
пільговий проїзд учнів до місця навчання і додому;
влаштування дітей внутрішньо переміщених осіб у дошкільні та загальноосвітні
навчальні заклади (оцінюється у громадах, де проживають внутрішньо переміщені діти);
інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).
16-та сесія 7-го скликання Львівської міської ради ухвалою № 1495 від 09.02.2017 р.
затвердила «Програму з оздоровлення та відпочинку дітей м. Львова».
Робота з сім’ями та особами з числа вимушених переселенців ЛМЦСССДМ
здійснюється відповідно до постанов КМУ від 01.10.2014 № 509 «Про облік осіб, які
переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення
антитерористичної операції» та від 01.10.2014 № 505 «Про надання щомісячної адресної
допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів
проведення АТО, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житловокомунальних послуг». За 12 місяців 2017 року надано різних виплат з міського бюджету для
соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей - мешканців м. Львова на суму понад 107
млн. грн.
Діє програма надання грошових допомог сім’ям, в яких на утриманні 4 і більше дітей –
по 1 тис. грн., 6 і більше дітей – по 7,5 тис. грн., які виплачують раз на рік, а також щомісячна
виплата по 1 тис. грн. сім’ям, в яких одночасно народилось 3 і більше дітей до досягнення ними
2-х річного віку. Вже виплачено цих допомог на 988 тис. грн.
Відповідно до ухвали ЛМР «Про затвердження комплексної програми підтримки
учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м. Львова» організовано
одноразове харчування за рахунок коштів місцевого бюджету м. Львова учнів загальноосвітніх
навчальних закладів м. Львова з числа дітей учасників АТО. У першому семестрі 2014 – 2015
н.р. у ЗНЗ безкоштовно харчувалося 450 дітей учасників АТО.
Діти (учні) шкільного віку безкоштовно їздитимуть у громадському транспорті м.
Львова. Відповідне рішення підтримала сесія Львівської міської ради, прийнявши ухвалу «Про
встановлення пільгової вартості проїзду для дітей (учнів) шкільного віку».
Враховуючи той факт, що у Львові надається фінансова допомога багатодітним сім’ям,
здійснюється підтримка сімей учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб, надається
безкоштовне (одноразове харчування) у навчальних закладах та безкоштовний проїзд
громадським транспортом, монітори вважають, що чотирьох умов індикатора дотримано. Це
дозволяє зарахувати бал
Зараховано 1 бал
6.7. Чи ОМС бере участь у наданні соціальних послуг дітям та молоді, що опинились в
складних життєвих обставинах, в тому числі за наслідками домашнього насильства?
В даному випадку бал зараховуватиметься за наявності доказів залучення ОМС
протягом останнього календарного року перед моніторингом до реалізації чотирьох напрямів,
які здійснюються самостійно та у співпраці з іншими надавачами соціальних послуг:
- діяльність «гарячої» телефонної лінії з питань подолання складних життєвих
обставин за наслідками 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;
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- 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))
У Львові активно працюють над подоланням «соціального сирітства». До 2020 року
відділ «Служба у справах дітей» має на меті в декілька разів збільшити «раннє» виявлення сімей
з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, а також значно зменшити кількість
дітей в закладах інтернатного типу за заявами батьків. Окрім того, планують створити Центр
соціальної підтримки дітей та сімей, щоб комплексно вирішувати проблему конкретної сім’ї з
дітьми шляхом запровадження послуги «соціального замовлення» для громадських (релігійних)
організацій.
14.05.2018 р. у приміщенні школи-інтернату № 2 (вул. Просвіти, 2) відбулось тренінгове
заняття «Допомога дитині, яка пережила травму». Участь в заході взяли працівники відділу
«Служба у справах дітей Львівської міської ради, Центру соціальних служб сім’ї, дітей та
молоді, працівники відділів у справах дітей районних адміністрацій Львівської міської ради та
КЗ ЛОР «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ». Окрім цього, під час
тренінгу розглянули питання важливості прив’язаності дитини до близької людини та наслідки,
які виникають на психологічному та фізичному рівнях з дитиною при відсутності такої людини
в житті дитини.
Інноваційним підходом у роботі за напрямком попередження домашнього насилля та
жорстокого поводження із дітьми було впровадження на території Шевченківського району м.
Львова роботи мультидисциплінарної команди у складі: патрульного поліцейського,
дільничного та соціального працівника.
З 2017 р. у Львові працює мобільна бригада для допомоги жертвам домашнього
насильства, яка складається із психологів і соціальних працівників. Команда мобільної бригади
надає психологічні консультації, створює «плани безпеки» з контактами відповідних центрів
послуг та індивідуально забезпечує необхідну допомогу постраждалим від домашнього
насильства (м. Львів, вул. Митрополита Андрея, каб. 113, щосереди з 10:00 до 17:00, тел. 063953-38-60 і 066-278-96-51).
30 травня 2018 р. за ініціативи департаменту соціального захисту населення та
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Львівській області
відбувся круглий стіл «Ефективність взаємодії державних структур щодо запобігання та
протидії домашньому насильству».
22 серпня 2017 р. працівники відділу соціальної роботи Франківського району
Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, провели благодійний
захід «Творімо добро разом» – майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки для дітей із сімей,
які опинилися в складних життєвих обставинах та вимушених переселенців зі Сходу України
та Криму.
Для осіб, що опинились у складних життєвих обставинах, в тому числі за наслідками
домашнього насильства, у м. Львові функціонують кризовий центр «Діти вулиці», родинний
дім «Покрова», комунальний заклад соціального захисту «Соціальний готель», будинок для
дітей та одиноких матерів «Хеврон» тощо.
22 січня 2018 р. директор Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді Алла Горбач публічно прозвітувала про роботу установи у 2017 році. Торік Центр
надав понад 35 тисяч індивідуальних соціальних послуг. у 2017 році з метою систематизації
інформації про підопічних сімей та потенційних отримувачів соціальних послуг, створено
уніфіковані бази даних клієнтів, які в подальшому будуть інтегровані в єдину базу даних
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клієнтів Центру. Для поширення оперативної та корисної інформації про діяльність Центру та
доступні в ньому соціальні послуги, створено сайт Центру.
Для того, щоб сформувати чітку стратегію соціального супроводу сімей, у 2017 році:
проведено відповідні обстеження та візити соціальних працівників Центру до сімей де проживає
дитина з інвалідністю (обліковано 372 такі сім’ї); створено сектор «Прийомні сім'ї і дитячі
будинки сімейного типу»; поділено соціальну роботу Центру за напрямами: складні життєві
обставини (одинокі матері, малозабезпечені), учасники АТО, діти і особи з інвалідністю,
кризове та екстрене втручання, заходи дозвілля.
Отже, у Львові здійснюється політика допомоги сім’ям, що опинились у складних
життєвих обставинах. Зокрема, проводяться спільні заходи щодо запобігання та протидії
домашньому насильству, здійснюється інформування громади, в тому числі у закладах освіти,
організовуються послуги сім’ям, що потрапили у складні життєві обставини, підтримуються
громадські ініціативи, що надають зазначені послуги, створюються мультидисциплінарні
групи. Враховуючи досягнення чотирьох умов індикатора, моніторами прийнято рішення
зарахувати бал
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 великих містах вважається достатнім реалізовувати
не менше п’яти, 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
У Львові діє 4 дитячих будинки сімейного типу, в яких виховується 35 дітей; функціонує
11 прийомних сімей, в яких виховується 16 дітей. Сімейними формами виховання (опіка,
прийомні сім’ї, ДБСТ) охоплені 489 дітей, і це 92,1%. Впродовж року під опіку громадян
влаштовано 64 дитини, у прийомні сім’ї – 3 дітей, у дитячі будинки сімейного типу – 4 дитини;
у приватні заклади – 3 дітей; під опіку закладів профтехосвіти та ВНЗ – 5 дітей. База
потенційних усиновлювачів налічує 53 сімей, у місті проживає 294 усиновлених дітей.
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Відділом «Служба у справах дітей» Львівської міської ради спільно з громадською
організацією «Турбота в дії» з 18 по 21 червня проведено захід «Школа здорового способу
життя» на базs відпочинку «Чарівні озера» (с. Майдан, Жовківський район, Львівська область).
У заході взяли участь 42 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які
перебувають у прийомних сім’ях та дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ) м. Львова.
Впродовж 8-9 березня 2018 р. у Львівській загальноосвітній школі-інтернат № 2 вперше
в Україні відбувся тренінг з Корпоративного Наставництва. Корпоративне Наставництво – це
проект, який допомагає дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, дітям які
опинилися в складних життєвих обставинах, соціалізуватись і самовизначитись у житті.
Організацією Kidsave спільно з відділом «Служба у справах дітей» Львівської міської ради були
запрошені до участі організації та церкви, що працюють з дітьми-сиротами, випускниками
інтернатів та сім’ями, які є в складних життєвих обставинах.
Як повідомили у відділі «Служба у справах дітей» Львівської міської ради, в першій
половині 2018 року у Львові відкриють новий, уже п’ятий дитячий будинок сімейного типу,
щоб якомога більше дітей виховувались у сім’ях. Також місто планує відремонтувати 12
квартир для дітей з числа сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Окрім того,
зараз місто активно шукає патронатних вихователів для діток, і вже цього року починається
реорганізація закладів інтернатного типу.
Двоє дітей-сиріт та дитина, позбавлена батьківського піклування, отримали ордери на
однокімнатні квартири. Дві квартири – одну у Винниках і одну у Львові, придбало місто спільно
з опікунами, ще одну у Львові придбало місто спільно з областю.
25.01.2018 р. під час сесії депутати проголосували за ухвалу «Про створення центру
соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і
внутрішньо переміщених осіб». Центр створять на вул. Угорській, 2 (праве крило), і тут, окрім
проживання, можна буде отримати фахову юридичну та психологічну допомогу.
12.12.2017 р. Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської
ради оголошує конкурс: «Придбання квартир для забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа».
У 2017 році для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, придбано 1
квартиру за кошти міста та області, ще 2 – на умовах співфінансування на загальну суму
1985794,5 грн, з них: область – 171630 грн, місто – 1396564,5 грн, опікун – 417600 грн. Також
відремонтовано 3 квартири дітей та 5 квартир осіб з числа ДС, ДПБП на загальну суму 438968
грн. Впродовж року було проведено низку заходів та свят для дітей, а також заходи із пошуку
патронатних сімей. Відділ запрошує до співпраці людей, які готові стати патронатними
батьками для дітей – на сайті ЛМР створено окрему кнопку – «Патронатна сім’я», де є
можливість усім охочим ознайомитись з інформацією про патронат та заповнити заявку
кандидата.
У сімейних формах виховання у Львові перебуває 90,5% дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування. Станом на зараз у Львові на обліку служб у справах
дітей перебуває 517 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 468
(90,5%) перебувають в сімейних формах виховання (опіка/піклування, прийомні сім'ї, дитячі
будинки сімейного типу). Про це інформує відділ «Служба у справах дітей» ЛМР.
Враховуючи, що монітори виявили здійснення міською радою лише чотирьох із
необхідних п’яти заходів з надання допомоги дітям-сиротам: просування сімейних форм
виховання; підтримка дитячих будинків сімейного типу, забезпечення житлом дітей-сиріт,
поліпшення умов закладів, де перебувають діти-сироти, - бал за індикатором зарахувати немає
підстав.
Зараховано 1 бал
6.9. Чи залучає ОМС недержавних учасників до надання соціальних послуг?
Бал зараховується при наданні ОМС доказів:
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- 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.
У Львові діє близько 20 організацій для надання допомоги людям з особливими
потребами та забезпечення освітніх, реаблітаційних потреб, а також потреб денного,
тимчасового та підтриманого проживання – це комунальні заклади, благодійні фонди та
громадські організації.
Громадська організація батьків і дітей з вадами слуху «Дзвін» заснована у 2001 році. Має
статус неприбутковості. Метою створення та діяльності ГО «Дзвін» є ознайомлення батьків з
досвідом розвитку мовлення у дітей з вадами слуху з подальшою їх інтеграцією в суспільстві,
а також виховання такої категорії дітей в сім’ї, захист законних, соціальних, творчих, вікових
та інших прав та спільних інтересів членів ГО «Дзвін». Сприяння у забезпеченні методичними
рекомендаціями та технічними засобами по реабілітації, формуванню конструктивного
механізму співпраці з різними державними установами.
Молодь з особливими потребами, якою опікується БФ «Карітас — Львів УГКЦ», разом
зі своїми батьками відпочивала з 28 травня до 1 червня 2018 р. у літньому оздоровчому таборі
на базі «Бойківський двір» с. Ясениця-Замкова Старосамбірського району на Львівщині.
Реалізація цього заходу здійснена за підтримки управління соціального захисту Львівської
міської ради.
Місто фінансово підтримує благодійні їдальні для бездомних та потребуючих людей.
Зокрема, управління соціального захисту здійснює фінансову підтримку соціальної їдальні,
якою опікується храм Христового Воскресіння, а також частково фінансує мобільний пункт
харчування від ЛМГО «Спільнота взаємодопомоги «Оселя».
26.03.2018 р. міський голова Львова Андрій Садовий зустрівся з генеральним
менеджером шотландської благодійної організації «Wheelchairs for Ukraine» Кісом
Робертсоном. Під час зустрічі обговорили можливість передачі інвалідних візків львів’янам з
інвалідністю. Також благодійники допоможуть у навчанні, як правильно підбирати і
користуватися такими візками. А вже вкінці серпня у Львові планують провести конференцію
за участю фахівців та громадських організацій, які працюють з людьми з інвалідністю.
Як повідомляють представники благодійного фонду, у Львові на вул. Лобачевського, 22,
відкрили пункт видачі гуманітарної допомоги, який надає соціально незахищеним мешканцям
Львова, (багатодітним, інвалідам, малозабезпеченим сім’ям) та переселенцям зі Сходу України
та Криму допомогу: одягом та взуттям для дорослих та дітей; постіллю, дитячими іграшками;
окулярами, милицями, візками для інвалідів.
Громадська організація «Оселя» завданням якої є організація життя та праці Спільноти
безпритульних осіб. Це об’єднання людей, які разом живуть, працюють, ведуть спільне
господарство вирішують життєві проблеми і допомагають біднішим за себе. За весь 2017 рік у
Спільноті проживали 25 осіб. У спільноті люди отримують психологічну підтримку,
направлення на медичне обстеження, покриття кишенькових витрат, допомогу у відновленні
втрачених документів, беруть участь в культурних заходах, і активно залучаються до акцій
солідарності та допомоги іншим. Нові мешканці спільноти беруть участь у соціальному
навчанні – трьохмісячних курсах, які включають терапію залежностей, тренінги особистісного
розвитку, історію руху «Емаус». Навчання проводять психолог та соціальний працівник.
Для покращення роботи з узалежненими мешканцями спільноти у 2017 році за
фінансової підтримки Фонду Генрі Ноуена та Об’єднання протестантських церков «Церква в
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дії» («ICCO») продовжувала діяти реабілітаційна програма, яка включає додатковий соціальнопсихологічний супровід мешканців спільноти, поглиблену терапію залежностей.
Проект «Домашньої опіки в Україні» створили, щоб допомагати одиноким
непрацездатним людям. Соціальні та медичні працівники, які залучені до проекту, відвідують
одиноких людей, які потребують сторонньої підтримки.
Загалом фінансова підтримка організацій, що надають соціальні послуги переважно
проводиться у формі проектів. Проте, кількарічний досвід свідчить, що зазначена система є
сталою. Проекти за формою за змістом ця система швидше є соціальним замовленням, що із
деякими застереженнями дозволяє зарахувати бал за індикатором.
Зараховано 1 бал
6.10. Чи зручною є організація надання послуг органом соціального захисту?
Бал зараховується, якщо монітор, під час проведеного експерименту, підтвердив
наявність не менше дванадцяти критеріїв зручності надання послуг органом соціального
захисту населення з наступного переліку:
У Львові створили відділ соціального захисту у форматі «Прозорий офіс». Для зручності
мешканців, на рецепції працює консультант (1) «Єдиної приймальні» Сихівського відділу
соціального захисту. За телефоном можна дізнатись про порядок отримання послуг та графік
прийому (2). На вході до приміщення розташовано інформаційні стенди (3) з інформацією про
роботу центру та послуги (4), які можна отримати. На дверях наявні таблички з інформацією
про працівників (5). Приміщення доступне для маломобільних груп населення (вхід обладнано
пандусом) (6). У наявності велика парковка (7), яка обладнана місцями з паркування
маломобільних груп (8). Бланки заяв (9) можна отримати у консультанта та інформацію щодо
додаткових документів (10) для отримання певних послуг. Наявний доступ до туалетів, в тому
числі і для осіб з інвалідністю (11). Працівники центру надають допомогу (12) у заповненні
заяв тим, хто не може самостійно цього зробити. Місця очікування не обладнані достатньою
кількістю крісел та лавом (13), є столи для зручності заповнення документів.

Фото 29 – 31. Прозорий офіс у відділенні соціального захисту.
Вважаємо, що дванадцяти умов з шістнадцяти було дотримано для зарахування балу.
Зараховано 1 бал
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Соціальний захист для вразливих категорій
Не зараховано 2 бали
20%

Зараховано 8
балів
80%
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: САМОРЕАЛІЗАЦІЯ
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.
На час моніторингу місцева програма зайнятості населення відсутня, що не дозволяє
зарахувати бал за цією категорією.
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 того щоби додатково стимулювати до праці і матеріально підтримувати безробітних
та інші категорії осіб, під час 11-та сесія 7-го скликання Львівської міської ради ухвалою №
2788 21.12.2017 р. затвердила «Програму організації і проведення громадських та інших робіт
тимчасового характеру у м. Львові на 2018 – 2022 роки». Програму затвердили, взявши до уваги
позитивні результати її реалізації впродовж 2015-2017 років.
Львівська міська рада співпрацює по залученню безробітних громадян до оплачуваних
громадських робіт із такими громадськими організаціями: Львівський обласний осередок
громадської організації “Українська спілка інвалідів – УСІ“; громадська організація Львівська
обласна організація Українського товариства сліпих; громадська організація Фонд реабілітації
незрячих; Львівська міська громадська організація “Спільнота взаємодопомоги “Оселя“;
благодійна організація “Регіональний центр соціальної адаптації“; громадська організація
“Історії життя“.
Таким чином, залучення безробітних до громадських робіт вирішує одночасно кілька
важливих завдань: допомога соціально-незахищеним громадянам, користь місцевій громаді та
забезпечення тимчасовою зайнятістю громадян, які шукають роботу. Для забезпечення
тимчасовою роботою зареєстрованих безробітних осіб на 2017 рік у міському бюджеті м.
Львова передбачено кошти у сумі 1 249,5 тис. грн. Протягом 11 місяців у 2017 році використано
з міського бюджету м. Львова 786,4 тис. грн. та залучено 392 безробітних мешканців міста.
Враховуючи вищесказане моніторами прийнято рішення про зарахування балу.
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.
6-та сесія 7-го скликання Львівської міської ради ухвалою № 1465 від 09.02.2017 р.
затвердила «Програму сприяння розвитку підприємництва у м. Львові на 2017-2019 роки»
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Метою Програми є сприятливі умови для ефективного функціонування
підприємницького сектору м. Львова. При цьому, необхідно враховувати реалії і можливості
міської економіки задля оптимального використання наявних та потенційних міських ресурсів,
залучення широких верств населення до підприємницької діяльності. Досягнення цієї мети
дозволяє реалізувати «Пріоритет №2 – розвинута конкурентоздатна та інноваційна економіка»,
визначений Комплексною стратегією м. Львова на 2012 - 2025 року. Міська рада передбачає у
проектах міського бюджету м. Львова на 2017-2019 р. кошти на підтримку підприємництва.
На сайті Львівської міської ради був розміщений звіт по «Програмі сприяння розвитку
підприємництва у м. Львові на 2017-2019 роки» за 2017 р.
Зважаючи на реалістичність напрямів програм підтримки підприємництва та наявність
звіту щодо стану реалізації програми за 2017 р., монітори прийняли рішення про зарахування
балу.
Зараховано 1 бал
7.4. Чи сприяє ОМС зайнятості населення через інформування?
Бал зараховується за умови підтвердження фактів проведення ОМС інформування
населення про потреби підприємств, установ та організацій (1.ОМС; 2.Бюджетної установи
або організації; 3.Комунального або приватного підприємства) принаймні двома різними
способами: мережа Інтернет, друковані засоби масової інформації, радіо/телебачення,
проведення спеціалізованих заходів або інші (визначається за внутрішнім переконанням
монітора)
Львівський міський центр зайнятості населення регулярно інформує про стан справ на
ринку праці, наявність вакансій в мережі Інтернет і на сторінках газети «Запрошуємо на роботу»
та запрошує громадян для працевлаштування за різноманітними посадами.
Враховуючи вищесказане моніторами прийнято рішення про зарахування балу.
Зараховано 1 бал
7.5. Чи є можливість отримання адміністративних послуг підприємцями через центри
надання адміністративних послуг?
Для зарахування балу за цим індикатором необхідно підтвердити можливість
отримання підприємцями у Центрах надання адміністративних послуг принаймні чотири
послуги з переліку: 1) державна реєстрація фізичної особи-підприємця; 2) державна
реєстрація включення відомостей про фізичну особу-підприємця; 3) державна реєстрація
припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця; 4) надання паспорту
прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності; 5) внесення змін
до паспорту прив’язки тимчасової споруди; 6) продовження терміну дії паспорту прив’язки
тимчасової споруди. У разі відсутності центру надання адміністративних послуг бал не
зараховується.
На головній сторінці сайту Львівської міської ради розміщено рубрику “ЦНАП”. В даній
рубриці - інформація щодо місця розташування Центру, графік роботи, номера телефонів та
перелік послуг, які надаються.
На сайті наявна інформація про наступні послуги: державна реєстрація фізичної особипідприємця; державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця; державна
реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця; надання
паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності;
внесення змін до паспорту прив’язки тимчасової споруди; продовження терміну дії паспорту
прив’язки тимчасової споруди тощо.
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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.
Проаналізувавши доступні документи на предмет застосування механізмів
стимулювання розвитку місцевого бізнесу через встановлення ставок деяких місцевих податків
нижче від максимально можливого рівня, ми побачили наступне. Так, єдиний податок для
першої і другої групи платників встановлено на максимальному рівні, що становить 10 і 20
відсотків відповідно. Земельний податок встановлено на рівні 1%, орендна плата – від 1% до
12%, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки визначено залежно від зони
від 0, 5% до 1,5%.
Можемо підсумувати те, що з п’яти проаналізованих місцевих податків, які можуть
регулюватись рішеннями міської ради, тільки два встановлені нижче від максимального рівня.
Бал не зараховано
7.7. Чи дбає ОМС про дотримання умов праці на підприємствах, установах та
організаціях?
Бал зараховується за умови отримання доказів здійснення контролю, що оцінюється як
дієвий. Дієвість визначається адекватністю вжитих заходів за результатами виявлених
невідповідностей у процесі контролю (за внутрішнім переконанням монітора). Контроль
може стосуватися своєчасної та у повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних
гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин. У разі відсутності такої діяльності
бал не зараховується за замовчуванням.
15-та сесія 6-го скликання Львівської міської ради ухвалою № 3198 від 10.04.2014 р.
затвердила «Міську програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого
середовища на 2014 - 2018 роки».
Розпорядженням № 58 від 24.02.2017 р. Львівської міської ради створено «Міську
комісію з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, ліквідації
заборгованості з виплати заробітної плати, забезпечення повноти і своєчасності сплати податків
та єдиного соціального внеску».
Органи виконавчої влади та самоврядування надають підприємствам та організаціям, які
укладають колективні договори, методично-роз’яснювальну допомогу.
Під час здійснення повідомної реєстрації колективних договорів надаються рекомендації
включати до договорів зобов’язання щодо визнання норм Генеральної і галузевих угод у сфері
трудових відносин, режиму праці та відпочинку, оплати праці як мінімальні гарантії.
В 2017-18 р. у Львові підприємців, які виплачують працівникам зарплату нижче
мінімальної (3200 грн.) або несвоєчасно сплачують єдиний соціальний внесок, запрошували на
засідання районних комісій, які стежить за дотриманням законодавства у сфері оплати праці.
Як повідомила начальник відділу аналізу і планування департаменту економічного розвитку
Львівської міськради Мар’яна Щупак, дані комісії діють ще з 2007 року і проводять постійний
аналіз дотримання законодавства у сфері оплати праці.
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https://city-adm.lviv.ua/news/economy/237663-lvivskykh-pidpryiemtsiv-pereviriaiut-prodotrymannia-zakonodavstva-u-sferi-oplaty-pratsi-zokrema-vyplatu-zarplaty-ne-nyzhche-3200-hrn
23 травня 2018 р. відбулася нарада щодо питань легалізації зайнятості населення та
заробітної плати, активізації роботи по виявленню фактів використання праці неоформлених
працівників та порушень законодавства про працю.
27 червня 2018 р. у Львові на площі перед Оперним театром відбулася акція «Не бери
заробітну плату в конвертах – подбай про своє майбутнє». Захід був спрямований на боротьбу
з незадекларованою заробітною платою.
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.
З 16 січня по 26 лютого 2017 р. в рамках освітнього проекту Shape Ukraine|Education
Міжнародна молодіжна організація AIESEC у Львові організовує заняття для професійної
орієнтації школярів. Проект допоможе не лише зробити свідомий вибір майбутньої професії, а
й побувати в міжкультурному середовищі та покращити рівень володіння англійською мовою.
22.05.2018 р. проведено форум корпоративного наставництва «Я - Професія», який об’єднав
понад 100 дітей з інтернатів.
У рамках інформаційної кампанії «Живи і працюй в Україні», а також для убезпечення
молоді від безробіття цього року центри зайнятості посилюють профорієнтаційну роботу зі
школярами з тим, аби спонукати їх обирати професії, що є затребуваними на ринку праці та
водночас відповідають їхнім особистісним якостям, нахилам та уподобанням.
Для цього спеціалісти центрів зайнятості проводять для учнів тематичні уроки, під час
яких демонструють соціальні ролики про важливість вибору майбутнього фаху, організовують
професіографічні екскурсії на виробництво, зустрічі з представниками великих фірм і компаній
та ін. Як повідомляє ввідділ інформаційної роботи Львівського обласного центру зайнятості,
на новому сайті Державної служби зайнятості (dcz.gov.ua) є рубрика «Професійна орієнтація»,
структуризована за розділами: «Послуги з профорієнтації», «Вибір професії», «Де отримати
професію», «Платформа профорієнтації».
Молодь запрошують пройти тестування в он-лайн режимі на «Платформі
профорієнтації» або безпосередньо у центрах зайнятості за методиками, які дозволяють оцінити
власні здібності, інтереси, можливості та усвідомлено обрати майбутню професію. Ця
процедура абсолютно нескладна, але дуже корисна. Чимало випускників вишів не можуть
знайти роботу за здобутою спеціальністю і вимушені відразу після закінчення навчального
закладу змінювати професію. Тому дуже важливо, щоб ще у школі учні зрозуміли до чого у них
лежить душа і продовжували освоювати те ремесло, що підходить їм за темпераментом,
індивідуальними схильностями і здібностями. До слова, записати на прийом до спеціалістів
можна в режимі он-лайн.
У межах інформаційної кампанії «Живи і працюй в Україні» у м. Львові з 19 до 28
березня 2018 року відбувся «Марафон актуальних робітничих професій». Заключним акордом
Марафону став «Ярмарок професій», який відбувся 30.03.2018 р. у Львівському міському
центрі зайнятості.
Щоби якомога швидше знайти клієнтам роботу, посадовці Львівської служби зайнятості
у січні-травні 2018 року провели для відвідувачів 398 презентацій фірм і компаній, 148 днів
відкритих дверей ЦЗ, 130 міні-ярмарків вакансій, 80 професіографічних екскурсій, 26 виїзних
заходів, 2261 семінар. Водночас, посилилася профорієнтаційна робота з учнівською молоддю з
тим, аби випускники школи обирали актуальні професії, гармонійно поєднували нахили,
57

Місцевий індекс прав людини у Львівській області: м. Львів. УГСПЛ. 2018
здібності, уподобання з потребами ринку праці. Загалом для старшокласників відбулося 260
профорієнтаційних уроків, 45 презентацій навчальних закладів, 28 профінформаційних
групових заходів, 17 акцій «Випускник», 9 Ярмарків професій і 8 інтерактивних заходів.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 № 266 «Деякі
питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію
та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів у 2018
році» для міського бюджету м. Львова передбачені субвенція в сумі 2300,0 тис. грн.
Окреслене не дозволяє говорити про досягнення трьох умов індикатора. Повноцінно
досягнуто лише одну умову – професійна орієнтація. Із деякими застереженнями можна
вважати досягнення й умови професійного відбору. Проте, цих умов недостатньо для
зарахування балу.
Бал не зараховано.
7.9. Чи фінансує ОМС здобуття професійно-технічної освіти мешканців громади?
Бал зараховується за умови отримання доказів – забезпечення здобуття професійнотехнічної освіти мешканцями громади за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.
Львову передано на фінансування професійно-технічні навчальні заклади. Розмір
фінансової підтримки ПТНЗ становив у 2017 році 214 млн.грн., а на 2018 передбачено 288 млн.
грн. з міського бюджету. Дев'ятнадцять навчальних закладів професійно-технічної освіти
передано на фінансування міста. Впродовж 2016 – 2017 років Львівською міською радою
успішно фінансуються ці навчальні заклади. Для їх утримання у 2016 році з міського бюджету
було виділено понад 200 мільйонів гривень, а на 2017 рік близько 300 мільйонів гривень. У
Львівській області прийнята регіональна програма з підтримки професійної освіти, за якою
будуть фінансувати навчання тільки з тих спеціальностей, що їх нині потребує виключно ринок
області.
Враховуючи вищесказане моніторами прийнято рішення про зарахування балу.
Зараховано 1 бал
7.10. Чи надається ОМС допомога випускникам професійно-технічних навчальних
закладів у працевлаштуванні?
Бал зараховується за умови отримання доказів принаймні одного підтвердженого
факту наданої допомоги у працевлаштуванні після здобуття професійної освіти за останні
два календарні роки, що передують моніторингу.
На жаль, окрім діяльності Міського центру зайнятості із інформування щодо вакансій та
проведення відповідних заходів, моніторами не знайдено інформація, що дозволяла б говорити
про допомогу ОМС у працевлаштуванні випускників професійно-технічних закладів. Це не
дозволяє зарахувати бал за індикатором.
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.

58

Місцевий індекс прав людини у Львівській області: м. Львів. УГСПЛ. 2018
Обсяг регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих робітників та молодших
спеціалістів для потреб економіки регіону в 2017 році становить 10972 особи в тому числі при
ВНЗ 315 осіб (протокол від 27.07.2017, засідання регіональної ради професійно-технічної освіти
при голові Львівської обласної держадміністрації).
Обласна служба зайнятості постійно здійснює аналіз ситуації на ринку праці, вивчає
потреби роботодавців в спеціалістах та робітничих кадрах з метою визначення напрямів
організації професійного навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації безробітних для
підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці та забезпечення роботодавців якісною
робочою силою, а також для інформування з цього питання органів місцевої виконавчої влади
та професійно-технічних закладів освіти і вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації.
Упродовж звітного періоду розглянуто та погоджено пропозиції 26 навчальних закладів
області щодо обсягів прийому та випуску фахівців та робітничих кадрів за державним
замовленням.
Водночас, моніторами не знайдено інформації, яка б дозволяла говорити про відповідну
діяльність на рівні міста, що не дозволяє 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
випадково вибраних юридичних особах, які знаходяться в сфері управління ОМС: бюджетній
установі або організації, комунальному підприємстві, ОМС.
Загальна кількість працівників Львівської міської ради складає - 300 осіб, з них осіб з
інвалідністю - 16. Інформація щодо комунальних підприємств наведена в таблиці.
Загальна
кількість працівників

Структура

Особи
інвалідністю

300

16

ЛМКП
«Львівводоканал»

78

3

ЛМКП
«Львівтеплоенерго»

470

27

Львівська

міська

з

рада

Табл. 1. Кількість працівників комунальних підприємств, з них кількість людей з
інвалідністю
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
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Праця та умови її реалізації

Зараховано 7
бали
58%

Не зараховано 5 балів
42%
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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 Львівської міської ради наявна контактна інформація - фактична адреса органу,
контактний номер телефону, контактна електронна адреса.
Також на сайті розміщена інформація про міського голову та здійснюваний ним прийом
громадян.
Окрім того Львівська міська рада представлена у соціальних мережах.
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:
Функціонує альтернативна (1) версія сайту, яка висвітлює діяльность депутатського
корпусу. На ньому передбачено можливість користування для людей зі слабким зором (2) (опція
збільшення шрифта). Також сайт надає можливість скористатись клавіатурою компютера(3) для
пошуку інформації.
Враховуючи вищесказане моніторами прийнято рішення про зарахування балу. .
Зараховано 1 бал
8.3. Чи захищаються персональні дані осіб працівниками ОМС?
За цим індикатором бал зараховується, якщо запитувачу надано інформацію про себе
та не надано персональних даних інших осіб. Аналіз індикатору здійснюється за допомогою
експерименту “Персональні дані”.
При запиті інформації, яка була потрібна для моніторингу, нам для ознайомлення
надавалась лише ті документи, які не містили персональних даних третіх осіб. Якщо такі дані
були присутні у документі, працівники одразу попереджали про це і демонстрували документ у
закритому вигляді. Так, у відповідь на запит, щодо інформації про третіх осіб, зокрема тої, що
наявна у нормативних актах, відповідні акти були надані із закритими персональними даними.
Монітори вважають за доцільне надати бал
Зараховано 1 бал
8.4. Чи забезпечена органом місцевого самоврядування можливість отримати доступ до
публічної інформації.
Бал зараховується, якщо відповідь на запит з експерименту “Персональні дані”
надіслана у встановлені ЗУ “Про доступ до публічної інформації” строки та надано
інформацію, яка запитувалась.
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Моніторами було надіслано звернення до ЛМР та отримано відповідь. Аналізуючи отриману
інформацію, ми прийшли до висновку, що ОМС дотримується строків, встановлених у законодавстві
щодо терміну надання відповідей та вважаємо за доцільне зарахувати бал

Фото 32 – 33. Доступ до публічної інформації.
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:
Львівська 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 центри, телефонні ”гарячі лінії”та записується (реєструється)
посадовою особою;
>
письмове звернення, що надсилається з використанням мережі Інтернет, засобів
електронного зв’язку (електронне звернення).
Також можна здійснити записатись на прийом до посадовців та відправити запит на
отримання публічної інформації.
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;
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 Львівської міської ради біля кабінету відділу роботи із
зверненнями громадян інформацію про:
> телефони довіри Генеральної прокуратури України, прокуратури Львівської області,
прокуратури міста Львів;
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> безоплатну правову допомогу;
> контактну інформацію Львівської міської ради та її структурних підрозділів;
> урядову «гарячу лінію» - 1545;
> «гарячу лінію» для підприємців;
> графік прийому громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової
допомоги при Львіській міській раді;
> зразки заяви, клопотання, скарги, пропозиції
> графіки засідання комісій міської ради;
> актуальні поточні інформаційні повідомлення органу місцевого самоврядування.

Фото 34 – 37 Інформаційний стенд у міській раді Львова
Розміщена інформація про графік особистого прийому громадян керівництвом Львівської
міської ради та виконавчого комітету.
Інформаційний стенд знаходиться у відкритому доступі в робочий час, однак після
завершення робочого дня міської ради, інформація для перегляду є доступною принаймні одну
годину 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.
На інформаційному порталі депутатів Львівської міської ради 15.06.2018 р. було
опубліковано порядок денний пленарного засідання 21.06.2018 - 27.06.2018 р., а 01.06.2018 р.
- порядок денний пленарного засідання 07.06.2018 р.
Враховуючи той факт, що проекти нормативно-правових актів, рішень Львівської
міської ради були оприлюднені, в тому числі на офіційному сайті ЛМР, відповідно до
Регламенту Львівської міської ради порядок денний пленарного засідання Ради формує та
підписує Львівський міський голова не пізніше як за 6 днів до дати пленарного засідання, АЛЕ
пізніше як за 20 робочих днів до дати їх розгляду 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.
26.07.2017 р. у Львові презентували веб-портал, на якому можна буде слідкувати за
голосуванням депутатів.
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В Львівській міській раді діє система електронного голосування «Віче». Результати
поіменних голосувань депутатів по кожному питанню порядку денного є у вільному доступі.
Однак узагальнені дані про відвідуваність депутатами Львівської міської ради пленарних
засідань відсутні. Разом з тим громадяни мають можливість у режимі відеотрансляції
слідкувати за перебігом засідань, виступами та голосуваннями депутатів.
Виборець у Львові може контролювати голосування свого кандидата на сайті та на сайті.
Отримана інформація моніторів свідчить, що процедура пошуку вимагає не більше 2
переходів з головної сторінки сайту. Окреслене дозволяє зарахувати бал за індикатором.
Зараховано 1 бал
8.9. Чи можуть мешканці громади дізнатися інформацію про поточні питання розгляду
ради з метою участі у їх вирішенні?
Бал зараховується при наданні доказів про інформування населення щодо 2 останніх
засідань ради у разі оприлюднення не менш як у два способи.
Стан інформування про пленарні засідання Львівської міської ради протягом останніх
років залишається на високому рівні. У вільному доступі наявна інформація про порядки денні
сесій і запланованих пленарних засідань на інформаційному порталі депутатів Львівської
міської ради та на інформаційному стенді. Відповідно до Регламенту Львівської міської ради
порядок денний пленарного засідання Ради формує та підписує Львівський міський голова не
пізніше як за 6 днів до дати пленарного засідання, після чого він підлягає оприлюдненню
(протягом одного дня). На практиці посадовці цієї вимоги дотримуються.
15.06.2018 р. було опубліковано порядок денний пленарного засідання 21.06.2018 27.06.2018 р., а 01.06.2018 р. - порядок денний пленарного засідання 07.06.2018 р.
На інформаційному порталі депутатів Львівської міської ради розміщена інформація
щодо участі громадян у пленарному засіданні 21.06.2018 р. Управління «Секретаріат ради»
інформує, що для виступу на пленарному засіданні щодо питань порядку денного подано 7
належним чином оформлених звернень, а також 1 громадянин повідомив про своє бажання бути
присутнім на пленарному засіданні 21.06.2018 року. Відповідно до статті 3 Регламенту
Львівської міської ради 7-го скликання, затвердженого ухвалою міської ради від 17.03.2016
№260, першочергове право бути присутнім на пленарному засіданні надається:
- членам територіальної громади, на звернення яких на пленарному засідання заплановано
розгляд
проектів
актів
індивідуальної
дії;
- представникам суб’єктів, якими внесено місцеві ініціативи, або електронні петиції;
- членам територіальної громади, які повідомили управління «Секретаріат ради» про своє
бажання бути присутніми на пленарному засідання не пізніше як за день до пленарного
засідання.
Враховуючи вищесказане моніторами прийнято рішення про зарахування балу.
Зараховано 1 бал
8.10. Чи оприлюднена в доступний спосіб інформація про прийом виборців депутатами
місцевої ради?
Бал зараховується при наданні доказів оприлюднення інформації про прийом виборців
депутатами місцевої ради.
Львівська міська рада інформує про прийом громадян депутатами Львівської міської
ради VII скликання. Дана інформація розміщена на інформаційному порталі депутатів
Львівської міської ради, де вказується час і місце прийому.
Враховуючи вищесказане моніторами прийнято рішення про зарахування балу.
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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 Львівської міської ради функціонує «Портал відкритих даних» та окремий
розділ «Публічна інформація», який містить усю необхідно інформацію, зокрема про порядок
оформлення та подання запиту на інформацію у Львівській міській раді. Зокрема, в порядку
визначено способи подачі запиту:
 В письмовій формі — особисто до відділу «Центр надання адміністративних послуг»
адміністративно-господарського управління (79006, пл. Ринок, 1);
 В усній або письмовій формі — на особистому прийомі громадян посадовій особі, яка
здійснює прийом;
 Електронною поштою на адресу електронної пошти agu@city-adm.lviv.ua;
 Факсом за номером +38 (032) 297-57-47;
 Телефоном за номером +38 (032) 297-59-11 або 15-80 (відділ «Гаряча лінія міста»).
Мешканець має можливість подати запит на отримання публічної інформації
безпосередньо з сайту, заповнивши відповідну електронну форму.
Також на сайті можна завантажити форми для подання письмових запитів від фізичної
та юридичної особи й від об’єднання громадян.
Для запитів, що подані особисто у Центр надання адміністративних послуг, громадяни
отримують реєстраційний номер та спеціальний пін-код, за яким можна перевіряти стан
виконання запиту. При поданні запитів неособисто, така можливість зникає.
На веб-порталі ради розміщена єдина база обліку публічної інформації структурних
підрозділів Львівської міської ради. Така інформація регулярно оновлюється. Там же
публікуються щомісячні звіти про надходження запитів на інформацію (відсоткове відношення
для структурних підрозділів, до яких зверталися).
Система обліку публічної інформації містить: назву документа, ключові слова, вид та
дату створення документа, форму та місце зберігання документа.
Враховуючи вищесказане моніторами прийнято рішення про зарахування балу.
Зараховано 1 бал

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.
З січня 2016 року у Львові діє Положення про здійснення закупівель товарів і послуг
виконавчими органами, комунальними закладами, установами та підприємствами Львівської
міської ради у системі електронних державних закупівель ProZorro. Дане положення
застосовується для всіх закупівель товарів і послуг виконавчими органами, комунальними
закладами, установами та підприємствами Львівської міської ради, які вони здійснюють за
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кошти міського бюджету та/або за кошти комунальних підприємств, за умови, що вартість
закупівлі становить від 50 тисяч гривень.
02.08.2017 р. Львівська міська рада підписала Меморандум про приєднання до
електронної системи ProZorro.Продажі.
Також було заявлено про те, що комунальне майно надаватимуть в оренду та
приватизація комунального майна Львова відбуватиметься лише через електронні торги
в системі ProZorro.
На сайті Львівської міської ради в різних рубриках є окремі повідомлення про закупівлі
через систему публічних закупівель "Prozorro”.
Однак на сайті Львівської міської ради сторінки «Електронні закупівлі» та «Плани
закупівель» не містять жодної інформації. Окрім того, остання публічна інформація про
проведення тендерів щодо державних закупівель датована 2016 роком.
Враховуючи вищесказане моніторами прийнято рішення про не 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, розміщена на сторінці
управління комунальної власності Львівської міської ради в рубриці "Конкурси та аукціони”.
Після переходу, можна відкрити документ в якому зазначено перелік об’єктів нерухомого
майна комунальної власності територіальної громади м. Львова, де розписано яке саме
комунальне майно можна арендувати, а яке приватизувати.
Враховуючи вищесказане моніторами прийнято рішення про зарахування балу.
Зараховано 1 бал

Право на інформацію
Не зараховано 2 бали
15%

Зараховано 11
балів
85%
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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: «Комплексна стратегія
розвитку Львова 2012-2025 рр.», «Про затвердження Програми соціально-економічного та
культурного розвитку м. Львова на 2017-2019 роки» та інші.
Стратегію місто сформовано за традиціями стратегічних документів подібного виду. У
ній присутній аналіз та моніторинг реалізації попередніх стратегій, аналіз існуючої ситуації.
Подано приклади реалізації стратегії містами Європи. Стратегією подається місія та бачення
розвитку Львова як «відкритого для світу та дружного до всіх людей міста». У Стратегії
сформовано низку пріоритетів, на деякі з яких було надано посилання вище. Характерно, що до
кожного пріоритету подаються кількісні показники вимірювання, що суттєво сприятиме
моніторингу реалізації Стратегії. Особливо цінним є зв’язок Стратегії із стратегічними
міськими програмами, які повинні їй відповідати.
На сайті Львівської міської ради був розміщений звіт по «Програмі соціальноекономічного та культурного розвитку м. Львова на 2017-2019 роки» за 2017 р.
Зважаючи на реалістичність напрямів стратегічних програм розвитку та наявність звіту
про виконання програми за 2017 р., монітори прийняли рішення про зарахування балу.
Зараховано 1 бал.
9.2.Чи забезпечується вільний доступ населення до засідань колегіальних органів ОМС
та можливість здійснювати їх відеофіксацію?
Бал зараховується якщо за результатами проведення експерименту монітор отримав
доступ до засідання колегіального органу ради, відповідно до Регламенту засідання виступив,
вільно здійснював відеофіксацію засідання, за результатами виступу отримав зворотній
зв'язок від головуючого, наприклад: попередня підтримка вирішення питання, пропозиція щодо
дати зустрічі спільно із зацікавленими сторонами, призначення відповідальних, інше
(визначається за внутрішнім переконанням монітора).
Мешканці Львова можуть вільно і безперешкодно бути присутніми на пленарних
засіданнях міської ради. Право члена територіальної громади м. Львова бути присутніми на
пленарному засіданні може бути обмежено лише у разі відмови особи, яка бажає бути
присутньою представити документи, що посвідчують її особу та зареєструватися у журналі
присутніх на засіданні. Формального дозволу для присутності не потрібно. Однак за надмірної
кількості бажаючих (за відсутності вільних місць) першочергове право участі надається членам
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територіальної громади на звернення яких на пленарному засідання заплановано розгляд
проектів актів індивідуальної дії, представникам суб’єктів якими внесено місцеві ініціативи,
електронні петиції, а також членам територіальної громади, які повідомили секретаріат Ради
про своє бажання бути присутнім не пізніш як за день до пленарного засідання.
Також Регламентом врегульовано загальний порядок виступів мешканців на пленарному
засіданні. Члени територіальної громади, які бажають виступити на початку пленарного
засідання, мають письмово звернутися до секретаріату Ради щонайменше за день до проведення
пленарного засідання. Виступ за рішенням Ради членів територіальної громади з одного
питання не може перевищувати 5 хвилин. Одні й ті самі члени територіальної громади мають
право виступити на початку пленарного засідання з одного і того самого питання не більше
одного разу на сесію. У приміщенні Львівської міської ради, у тому числі, де проходять
засідання ради створені умови доступу для неповносправних осіб.
Жодних заперечень щодо здійснення відеофіксацію засідання не було відмічено.
У якості підтвердження можна надати реєстрацію на засідання сесії міської ради
21.08.2018 та участі у її роботі семи мешканців міста та присутності на засіданні ще одного.
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.
Львівська міська рада залучає громадськість до формування місцевої політики.
Регулярно проводяться громадські слухання з різноманітних питань, консультації з
громадскістю та бере до уваги місцеві ініціативи.
Враховуючи вищесказане моніторами прийнято рішення про зарахування балу.
Зараховано 1 бал
9.4. Наскільки широко ОМС передбачає практикування демократії участі у
вирішенні справ місцевого значення?
Бал зараховується при наявності Статуту територіальної громади, в якому
передбачено не менше трьох форм демократії.
Статутом м. Львова передбачено такі форми участі: загальні обговорення, громадські
слухання, внесення місцевих ініціатив, електронні петиції, що є достатньою умовою для
зарахування балу.
Враховуючи вищесказане моніторами прийнято рішення про зарахування балу.
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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 громадскістю 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.
Львівська міська рада враховує пропозиції громадськості в своїх рішеннях.
Громадський бюджет – це спосіб співпраці місцевої влади з мешканцями, коли жителі
міста самостійно вирішують, як витратити частину муніципальних коштів. Щороку львів’яни
мають змогу подавати ідеї на покращення інфраструктури міста та голосувати за них. Найкращі
пропозиції, визначені шляхом голосування, фінансуються за кошти спеціального фонду
міського бюджету. У 2017 році мешканці подали 294 проекти на суму 234 980 407 грн. з них
259 проектів пройшли попередню модерацію, отримали позитивні оцінки та були допущені до
голосування. За проекти громадського бюджету у 2017 році проголосувало 72 061 мешканців
та було віддано 109 389 голосів. Відповідно до результатів голосування до фінансування за
кошти спеціального фонду міського бюджету міста Львова у 2018 році рекомендовано 38
проектів на загальну суму 25 737 173 грн. 4 великих на суму 10 430 184 грн. та 34 малих на суму
15 306 989 грн. Затверджені до фінансування проекти будуть реалізовані протягом 2018 року.
Враховуючи вищесказане моніторами прийнято 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).
5-та сесія 7-го скликання Львівської міської ради ухвалою № 1371 від 26.12.2016 р.
затвердила «Тимчасовий порядок подання та розгляду електронних петицій». Електронні
петиції можливо подати на сайті Львівської міської ради та на інформаційному порталі
депутатів Львівської міської ради. Подати петицію може тільки авторизований користувач.
Система подання електронних петицій діє на засадах безоплатності, недопущення
зловживання правом, а саме: підписання електронної петиції без ідентифікації громадянина,
голосування кілька разів є неможливим тощо.
Але існують певні негативні моменти, які можна виправити, а саме – необхідно
спростити та нормалізувати роботу сайту для підтримки петицій – відповідна петиція
зареєстрована в Єдиній системі місцевих петицій. "Дуже складно підтримувати петиції. Дуже
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багато людей скаржаться, що не можуть підтримати петиції, через глюки сайту при авторизації
через "БАНК ID". Багато банків відсутні в реєстрі для ідетифікації. Складний та некоректно
працюючий алгоритм підримки петиції, що спричиняє зменншення доступу бажаючих до участі
у житті міста.
Враховуючи вищесказане моніторами прийнято рішення про зарахування балу.
Зараховано 1 бал
9.8. Чи залучає ОМС населення до процесу управління місцевим бюджетом та чи
інформує про його виконання?
Бал зараховується при наданні доказів:
 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.
Львівська міська рада періодично інформує громаду про виконання місцевого бюджету.
ЛМР залучає населення до процесу управління місцевим бюджетом – «Бюджет міських
ініціатив» дозволяє мешканцю взяти участь в тому, як і де бюджетні кошти можуть
використовуватися для поліпшення життя міста.
Затверджено перелік проектів – переможців громадського бюджету м. Львова на 2018
рік.
Крім того, мешканці міста інформуються про виконання міського бюджету
Врахування двох умов дозволяє моніторами прийнято рішення про зарахування балу.
Зараховано 1 бал
9.9. Чи забезпечив ОМС доступність адміністративних послуг для населення?
Центр надання адміністративних послуг розташовано по проспекту Червоної Калини 76а
у м. Львові..Подати звернення, записатись на прийом до посадовця, подати заяву на отримання
адміністративної послуги та отримати її результат, а також оформити та отримати паспорт у
формі ID-картки – все це доступно у новому офісі ЦНАП. На сайті міста оприлюднена
інформація про порядок надання послуг, час роботи,опис способів проїзду (1). Будівля ЦПАПу
розташована на проспекті, який є центральною вулицею обраного нами Сихівського
мікрорайому і знаходиться приблизно посередині цього мікрорайону (2). Перед входом до
центру облаштовано парковку (3) та наявні вказівники із зазначення місця розташування (4).
Вхід обладнано пандусом (5). Графік роботи є зручним та є можливість отримати послуги у
позаробочий час (6). У приміщені обладнано термінал (7), черезь який можна оплатити
замовлені послуги. Також є можливість отримання певних послуг за домпомогою електронного
сервісу (8).

Фото 38 – 40. Вхід до ЦНАП.
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Наявність восьми критеріїв із мінімальних шести дозволяє зарахувати бал за цією
категорією.
Зараховано 1 бал
9.10. Чи забезпечив ОМС якісне надання адміністративних послуг населенню?
Для підтвердження цього показника монітором проводився другий етап експерименту,
спрямований на виявлення якості надання адміністративних послуг. Монітор звернувся до
міської ради із проханням роз’яснити порядок отримання субсидії за житлово-комунальні
послуги. При цьому бал зараховується за умови підтвердження не менше семи з десяти
критеріїв якості надання адміністративних послуг:
Для отримання обраних послуг є можливість попередньої електронної реєстрації (1), а
також впроваджено електронну чергу (2). У ЦНАПІ наявні інформаційні стенди, які розміщені
у зручному доступі (3) та достатньо інформативно та зрозуміло викладена інформація. На
столах присутні бланки заяв зі зразками заповнення (4).

Фото 41 – 44. Умови отримання послуг у ЦНАП.
Так як працює багато консультантів, час очікування не перевищив годину (5).
Консультанти готові допомогти, за потреби, в отриманні необхідної інформації у разі звернення
до них (6) та спілкування відбувалось у доброзичливій манері (7). Відвідувачам пропонується
заповнення анкети для оцінки роботи ЦНАПу (8). Також надається послуга доставки
документів за адресою замовника (9).

Фото 45 – 49. Умови отримання та оцінки послуг у ЦНАП.
Наявність дев’яти критеріїв із мінімальних семи дозволяє зарахувати бал за цією
категорією.
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
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– 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.
У ЦНАПі передбачено дитячий куточок (1). Так як це приміщення було облаштовано
нещодавно, наявність опалення та просторість кінмат передбачають комфортну температуру
перебування у будь яку пору року (2). Також є доступ до туалету, який облаштовано з
урахуванням потреб осіб з обмеженими можливостями (3) та зали для очікування достатньо
просторі і облаштовані місцями для сидіння (4).

Фото 50 – 52. Умови перебування у ЦНАП.
Наявність чотирьох умов є достатньою для зарахування балу.
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).
Аналізуючи інформацію сайту ЛМР, моніторами було знайдено повідомлення про те, що
з 1 вересня 2018 року збільшити на 39 осіб штат департаменту гуманітарної політики міськради
та встановити чисельність управління служби у справах дітей департаменту гуманітарної
політики в кількості 45 осіб. Відтак, загальна чисельність департаменту гуманітарної політики
становити 430 осіб. Водночас, згідно з розпорядженням, штат кожної районної адміністрації
міста (Галицької, Залізничної, Личаківської, Сихівської, Франківської і Шевченківської)
скоротять на 4 особи.
Враховуючи вищесказане моніторами прийнято рішення про зарахування балу.
Зараховано 1 бал
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Добре врядування

0%
Зараховано 11
балів
100%
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ МОНІТОРИНГУ У МІСТІ ЛЬВІВ
Львів є містом, де апробуються різноманітні інноваційні практики. Місто, яке є в топі
різноманітних рейтингів. Питання забезпечення прав людини на місцевому рівні для місцевої
влади, без сумніву, є актуальними. Структурні підрозділи місцевої влади готові були усіляко
сприяти моніторинговій групі. Разом з тим, інформаційний простір Львова є достатньо
відкритим, що дозволило підготувати значну частину відповідей на запитання індикаторів
керуючись лише відкритими джерелами.
Львів напрацьовує стратегічні документи за підходом проектного менеджменту у різних
сферах. Крім того, громадські організації Львова є залучені до процесу управління містом, що
виявилось у широкому їх представництві під час презентаційних заходів МІПЛ.
Ключові позитивні враження від моніторингу у місті Дрогобич.
1. Практикою гідною втілення в інших містах та громадах є формування місцевих
програм у різних сферах – від стратегії розвитку міста на термін до 2025 року, до програм у
різних сферах, що спираються на її пріоритети;
2. Як стратегічну сформовано в місті місцеву екологічну політику. І йдеться не лише про
наявність відповідної місцевої Програми, що охоплює достатньо широкий спектр питань, але й
розроблений Проект Стратегії із озеленення міста. Перші проміжні результати полягають хоча
б у запровадженні роздільного збирання сміття, в тому числі батарейок;
3. Через проекти сформовано й місцеву Програму розвитку освіти міста. Проектний
менеджмент у місцевих програмах, що так не часто зустрічається, без сумніву, дозволить не
лише ефективно планувати діяльність за окремими проектами, але й оцінити ефективність їх
реалізації та загальний вплив на цю сферу;
4. Громадські об’єднання досить широко представлені у формуванні та реалізації
місцевої політики. Від участі у формуванні місцевих стратегій та програм, від формування
окремих напрямів міського бюджету, до надання соціальних послуг громаді та окремим
категоріям мешканців міста.

Основні практики місцевого врядування, що потребують покращення
1. Виклик хаотичної житлової забудови не є унікальним для Львова. Фактично, ця
тенденція характерна для більшості великих міст. Проте, тривалий час місцева спільнота б’є на
сполох апелюючи до необхідності її зміни. Недостатність соціальної, зокрема освітньої
інфраструктури вже відчувають мешканці окремих районів міста. Значні черги на влаштування
до дитячого садочка, що інколи супроводжуються не зовсім справедливим її дотриманням, є
лише одним із індикаторів тенденції.
2. Львову варто більш активно втілювати політику активної зайнятості. Місто, яке є
серед лідерів залучення інвестицій, не може похвалитись стратегічними пріоритетами у цьому
напрямі.
3. Органам місцевого самоврядування розвиваючи туристичну інфраструктуру варто
все ж ближче придивитись до балансу її розвитку із інтересами мешканців міста в інших сферах.
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