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Публікація демонструє результати моніторингу дотримання прав людини на місцевому
рівні у місті Дрогобичі Львівської області за інноваційним інструментом Місцевий індекс прав
людини.
Місцевий індекс прав людини – це ініціатива Української Гельсінської спілки з прав
людини, заснований для підтримки і ефективного розвитку реформи децентралізації в Україні.
Критерієм ефективності визнано такий розвиток, що базується на засадах пріоритету прав
людини в усіх сферах її взаємин з державою.
Моніторингу підлягають міста, районні центри, об’єднані територіальні громади.
Проведення моніторингів населених пунктів провадиться представниками місцевих
громадських об’єднань за координації та навчальної підтримки УГСПЛ. Моніторинг
передбачає виставлення бальної та відсоткової оцінки зусиллям місцевої влади з забезпечення
прав людини у кожному напрямові оцінювання. За результатами кожного моніторингу місцева
влада має перелік рекомендацій до покращення власної діяльності; ОМС з цього та інших
регіонів бачать невідворотність власного оцінювання і одночасно – інструментарій самооцінки,
перелік способів вирішення складних проблем, з якими стикаються щодня; місцеві громадські
інституції та представники осіб, чиї права порушені мають контрольний перелік вимог до
місцевої влади та можуть обрати спосіб захисту прав мешканців місцевої громади.
Розробка методології Місцевого індексу прав людини була реалізована за участю
експертів Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, спільнот експертів
науковців та практиків місцевого самоврядування й різних галузей прав людини. Було
опрацьовано сучасні міжнародні моделі прав людини і їх оцінювання, узагальнено кращі
іноземні та вітчизняні практики моніторингу прав людини на місцевому рівні, враховано
специфіку розвитку повноважень місцевого самоврядування в процесі реформи.
Моніторинг проведено УГСПЛ в рамках грантового проекту “Громадський моніторинг
органів місцевого самоврядування задля кращого дотримання прав людини”, який здійснюється
за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку
(USAID) в рамках Програми “Нове правосуддя”.

Ця публікація була здійснена за підтримки американського народу, наданої через
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми “Нове правосуддя”.
Погляди авторів, викладені у цьому виданні, не обов’язково відображають погляди
Агентства США з міжнародного розвитку. або уряду Сполучених Штатів Америки.
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МІСТО ДРОГОБИЧ

Статус – місто обласного значення у Львівській області, районний центр.
Населення – 97,5 тис. осіб
Площа – 44,5 км2
Орган місцевого самоврядування:
Дрогобицька міська рада:
Адреса: пл.Ринок,1, м. Дрогобич, Львівська обл., 82100 Україна
Сайт: http://drohobych-rada.gov.ua/
Телефон для довідок: (03244) 225 69
E-mail: drogobychmvk@loda.gov.ua
Міський голова: Кучма Тарас Ярославович

На території міста станом на 1.05.2018 функціонують:
8 медичних закладів міста;
9 міських бібліотек;
6 музейних закладів;
21 заклад загальної середньої освіти;
17 закладів дошкільної освіти;
8 закладів позашкільної освіти
1 ДЮСШ
6980 суб’єктів підприємницької діяльності, в тому числі 464 малих підприємств, з них:
2091 юридичних осіб
4425 фізичних осіб підприємців
Дрогобич — одне з найстаріших міст України, в 2001 році відзначало 910-річний ювілей.
З горою Тептюж, яка розміщена між Дрогобичем і Бориславом, пов’язана одна з
найбільш поширених легенд про походження назви міста. Місто Бич, яке стояло на горі,
було зруйноване татарським ханом Буняком Шолудивим. Мешканці міста відновили
його в іншому місці, на березі р. Тисмениці, де були солоні джерела, і назвали нове
поселення Другим Бичем, що з часом злилося в однослівну назву – Дрогобич.
Здавна на гербі міста зображали дев’ять стопок солі. Дрогобицький солеварний завод –
найдавніше підприємство, яке діє й сьогодні. Дотепер одна із вулиць, що веде з центру
міста до солеварні (жупи), зберегла назву “Жупна”. У сиву давнину основою добробуту
міста була сіль, якою торгували по всьому Галицько-Волинському краю та у багатьох
містах Європи.
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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.
У місті діє Програма придбання технічних пристроїв – реєстраторів POLICE DVR RD-792 та технічних
пристроїв для блокування транспортних засобів, на яку щороку передбачають кошти у міському
бюджеті. Також у місті діє КП «Муніципальна варта», одним із статутних завдань якої є
попередження, запобігання та припинення правопорушень, що посягають на громадський
порядок і громадську безпеку. Однак, аналізуючи звіт за 2017 р. підприємство більше реагувало
на порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою території населених
пунктів. Хоча і забезпечувало публічну охорону на загальноміських заходах, зокрема було
складено 38 рапортів пов’язаних з викликами поліції та карети швидкої медичної допомоги. У
місті діють декілька «гарячих ліній», зокрема, «гаряча лінія міста Дрогобича», «черговий по
місту» та інші, однак вони виконують функцію збору інформації про проблеми та інформування
про причини виникнення (якщо вони відомі).
Також хочемо зазначити, що місто підписало Меморандум з ТОВ «HUAWEI Україна» щодо
впровадження програми розумного і безпечного Дрогобича, яка передбачає встановлення
єдиної системи відеонагляду на основі штучного інтелекту, що реагуватиме на нестандартну
поведінку, звуки та одразу передаватиме на єдиний центральний монітор відображення,
розташований на єдиному сервері.
Підсумовуючи інформацію, мусимо визнати, що у міста відсутня дієва програма
підвищення рівня громадської безпеки та громадського порядку, тому бал не зараховано.
Рекомендація:
Розробити та затвердити комплексну програму підвищення рівня громадської безпеки
та громадського порядку відповідно до ст.4 ЗУ “Про основи національної безпеки України”,
ст.26 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”.
Бал не зараховано
1.2. Чи врахована думка населення під час розробки місцевої програми з питань
громадської безпеки та громадського порядку?
Бал зараховується при наданні доказів врахування не менш як трьох способів
вираження громадської думки щодо програми з такого переліку: анкетне опитування; фокусгрупи з цільовими аудиторіями; електронне опитування (на офіційному веб- сайті, у
соціальних мережах); зустрічі з мешканцями територіальної громади; зустрічі з
представниками ОСББ та іншими громадськими об’єднаннями; громадське обговорення; інше
(визначається за внутрішнім переконанням монітора).
Моніторами не було знайдено жодного підтвердження щодо консультацій з
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громадськістю з безпекових питань.
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).
Моніторами було знайдено низку повідомлень на сайті міста та на сторінці у ФБ у якому
роз’яснювався алгоритм дій, які потрібно зробити у разі настання певних ситуацій. Місто
проводить періодичні навчальні оповіщення через вмикання електронних сирен, які
розташовані ключових та людних об’єктах міста та здійснює одночасну передачу інформації
через засоби телебачення та радіомовлення (часопис “Галицька Зоря, газета “Вільне слово”,
радіо “Франкова Земля”, «Твоє радіо»). Для кращого оповіщення населення про загрозу,
виникнення НС у 2017 р. було встановлено 2 гучномовці в районі ринку, на даний час у місті
функціонує 21 електросирена. Проводиться робота з постійного доведення до підприємств,
організацій, установ, об’єктів життєзабезпечення штормових попереджень, повідомлень про
погіршення погодних умов (по мірі їх надходження). Також проводяться опитування громади
на рівень чутності сирен на території міста. На виконання «Програми технічного і фінансового
забезпечення, удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв’язку міста
Дрогобича на 2018 рік» виділено 10410 гривень та закуплено і встановлено на пункті зв’язку
СЛД 1 РТЦ №135 інформатор БИЗ-01, пристрій видачі повідомлень ПВП-04. Також виділено
кошти та закуплено комплект мобільного оповіщення та мегафон BERG C-25 25 Вт. на суму
11280 гривень.
Водночас місто підписало Меморандум з ТОВ «HUAWEI Україна» щодо впровадження
програми розумного і безпечного Дрогобича, яка передбачає встановлення єдиної системи
відеонагляду на основі штучного інтелекту, що реагуватиме на нестандартну поведінку, звуки
та одразу передаватиме на єдиний центральний монітор відображення, розташований на
єдиному сервері.
Зважаючи на досягнення мінімальної кількості умов (обладнання сирен, обладнання
інформаторів про надзвичайні ситуації, налагодження системи відеоспостереження), що
дозволяють говорити про впровадження місцевою владою сучасних інформаційних систем,
моніторами прийнято рішення зарахувати бал.
Зараховано 1 бал
1.4. Чи здійснювалися місцевою владою за останній рік інформаційно-просвітницькі
кампанії, спрямовані на вироблення навичок поведінки населення у надзвичайних
ситуаціях.
Бал зараховується при наданні доказів проведення заходів, що стосувалися не менш як
чотирьох напрямів (цільових груп) фізичної безпеки, зокрема пожежна безпека, безпека на
дорозі, безпека дітей, безпека людей похилого віку, безпека для людей з інвалідністю, безпека
в мережі Інтернет, інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).
Було затверджено План основних заходів цивільного захисту міста Дрогобича на 2017
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рік, результати реалізації якого були оприлюднені у звіті заступника мера міста І. Германа.
Протягом року у школах міста проводяться тематичні заходи такі як День цивільного захисту,
на яких учні та вчителі удосконалюють свої теоретичні знання і практичні навички щодо дій в
умовах екстремальних ситуацій, а також перевіряють здатність грамотно і чітко діяти, щоб
захистити своє здоров’я та життя. Такі ж заходи проводяться у дошкільних закладах міста.
Схожі навчання відбуваються і на підприємствах. У 16 дошкільних закладах міста було
проведено «Тиждень безпеки дитини» з попереднім проведенням показових заходів на базі
ДНЗ 30 «Волошка».
Зважаючи на проведені заходи щодо фізичної безпеки, заходи на підприємствах, у
дошкільних та загальноосвітніх закладах, що дозволяє виокремити чотири елементи
індикатора, 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).
Проаналізувавши матеріали сайту та сторінки у ФБ міської ради і міського відділу поліції
за останні пів року ми знайшли лише 2 повідомлення про спільні заходи влади міста та поліції.
Одне з них - засідання комісії з питань захисту прав дитини (фото. 1),

фото 1. Повідомлення про засідання комісії з питань захисту прав дитини.
а друге - письмовий звіт про роботу поліції у Дрогобичі за 2017 р. Такий формальний
підхід до співпраці явне порушення ст. 88 ЗУ «Про Національну поліцію», в якій сказано, що
«керівники територіальних органів поліції повинні не менше одного разу на два місяці
проводити відкриті зустрічі з представниками органів місцевого самоврядування на рівнях
областей, районів, міст та сіл…». Що стосується звіту, то у ньому ні слова про спільні проекти
з громадою міста для налагодження співпраці. Тільки статистика і цитування законодавства. І
манера його подачі громаді теж не сприяє покращенню стосунків. Також ми отримали
інформацію від представника «Муніципальної варти» про те, що неодноразово поліція не
приїжджала на виклик працівників варти. Модель «сommunity policing» у Дрогобичі не тільки
не працює, але складається враження що про неї тут навіть не чули ні працівники поліції, ні
місцева влада. Зважаючи на викладене, бал за індикатором зарахувати не можливо.
Рекомендація:
налагодити спільну системну діяльність з органами поліції та органами пробації у
різних формах відповідно до вимог ст.88 ЗУ “Про Національну поліцію” та ст.11 ЗУ “Про
7

пробацію”. Позитивним прикладом є практика Херсонщини щодо впровадження інспектора
сільської ради (місцевого “шерифа”) з охорони правопорядку.
Бал не зараховано
1.6. Чи актуальні плани евакуації, тимчасового переселення мешканців у разі
надзвичайних ситуацій?
Бал зараховується при наявності затвердженого/их плану/ів такого спрямування, що
прийняті/оновлені не пізніше як три роки від часу проведення моніторингу.
Бал за цим індикатором зараховано, оскільки місто має затверджений діючий план
евакуації, який у 2017 р. був актуалізований.
Крім того, Розпорядженням міського голови було затверджено склад евакуаційної
комісії, положення про неї та ряд інших супутніх документів з цього питання.

Фото 2 – 3. План евакуації та Розпорядження про евакуаційну комісію.
Зараховано 1 бал

Безпека громади
Зараховано 3
бали
50%

Не зараховано
3 бали
50%
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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.
Аналізуючи інформацію з відкритих джерел та шукаючи її за відповідними ключовими
словами, моніторами не було знайдено жодного документу чи повідомлення про існування
програми з охорони довкілля.
Із спілкування з представниками ОМС стало відомо, що Департамент житлового
господарства відповідно до свого Положення уповноважений реалізувати державну політику в
сфері охорони природи і раціонального використання природних ресурсів та екологічної
безпеки, а також з питань забезпечення належного санітарного стану міста, якості питної води,
технічного і санітарного стану систем водовідведення та очищення стічних вод, запобігання
підтопленню міста, усунення його наслідків. Однак, у звіті про пророблену роботу за 2017 р.,
оприлюдненого на сайті ДМР у відповідному розділі, немає жодної згадки щодо навності такої
програми.
Рекомендація:
доцільно з’ясувати потреби, можливості та загрози у сфері охорони довкілля, які є
актуальними для мешканців міста Дрогобич і, на основі такого аналізу, із залученням жителів
міста, розробити сучасну та дієву програму охорони довкілля.
Бал не зараховано
2.2. Чи враховані потреби громади під час розроби місцевої програми охорони довкілля?
У даному випадку, бал зараховується при наданні доказів проведення не менш як двох
способів вираження громадської думки та врахування їх результатів щодо формування
програм / заходів охорони довкілля. Заходи можуть передбачати таке: громадські слухання,
експертні обговорення; анкетні опитування; фокус-групи з цільовими аудиторіями;
електронне опитування (на офіційному веб-сайті, у соціальних мережах); інше (визначається
за внутрішнім переконанням монітора)
Моніторами не було знайдено жодного підтвердження щодо консультацій з
громадськістю з питань охорони довкілля та залучення громади до спільного вирішення
проблемних питань, які гостро стоять у місті.
Бал не зараховано
2.3. Чи здійснюється місцевий контроль за дотриманням природоохоронного
законодавства?
Бал зараховується у випадку наявності документів, які демонструють наявність
комплексного контролю за станом навколишнього природного середовища з боку ОМС та
реагування на нього за дворічний період, що передує моніторингу.
З аналізу повідомлень, доступних у відкритих джерелах ОМС через свої структурні
підрозділи проводить рейди щодо виявлення порушників Правил благоустрою та притягнення
їх до відповідальності. За два місяці поточного року було винесено 65 приписів та складено 17
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протоколів за порушення правил утилізації сміття, відсутність сміттєвих урн біля торговельних
об’єктів та інше. Також була створена спеціальна комісія, в яку включені працівники поліції,
КП «Комбінату міського господарства» та інспектор з благоустрою Дрогобицької міської ради.
Вона займається відстеженням порушників правил утилізації ТПВ на території міста.
Неодноразово, зокрема, у виступах та звітах, представники ОМС вказували на не дотримання
мешканцями правил утилізації сміття та випадки вандалізму. Також неодноразово на сайті ДМР
з’являлись роз’яснення щодо заборони випалювання залишків рослинності. Враховуючи
викладене, вважаємо, що влада робить значні кроки для забезпечення вивезення та утилізації
сміття. Однак, недостатній контроль за правильністю утилізації сміття та навмисним
пошкодженням смітників мешканцями, призводить до накопичення сміття, появи неприємних
запахів та забруднення навколишнього середовища. Можливо, збільшення розмірів штрафів за
повторне порушення правил та залучення представників КП «Муніципальна варта» для
постійного контролю за ситуацією за утилізацією сміття.
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.
Моніторами не було виявлено інформаційних матеріалів, які б комплексно інформували
населення про стан навколишнього природнього середовища. Однак, ОМС час від часу на сайті
інформує громаду щодо наслідків підпалу листя для оточуючого середовища, потреби зрізки та
кронування дерев, стан із збиранням та утилізацією сміття. Хоча моніторами були знайдені
повідомлення інших медіа площадок, які висвітлювали проблеми впливу базових станцій
мобільного зв’язку на здоров’я громади, проблему утилізації та вивозу сміття, про підмивання
ґрунтовими водами шахт та проблеми з проваллям, яке утворилось неподалік міста.
Вважаємо, що такого інформування недостатньо, тому було вирішено не зараховувати
бал.
Бал не зараховано.

2.5. Чи здійснюються на території громади інформаційно-просвітницькі заходи з питань
екології?
Бал зараховується при наданні доказів організації ОМС або надання організаційної
допомоги в проведенні іншими організаціями не менш ніж чотирьох заходів, спрямованих на
екологічну просвіту та екологічне виховання громадян за останній календарний рік, що передує
моніторингу. Приклади: функціонування еколого-просвітницьких таборів, клубів; проведення
обговорень, круглих столів; організація екологічних виставок; друк екологічних часописів або
видань; залучення місцевих засобів масової інформації до поширення екологічних знань і
висвітлення кращих екологічних практик; проведення днів захисту від екологічної небезпеки;
тренування дій у випадках екологічних надзвичайних подій, інше (визначається за внутрішнім
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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.
Переглядаючи інформаційні майданчики, моніторами було знайдено ряд повідомлень
спрямованих на екологічну просвіту. Повідомлення щодо використання штучних квітів та
вінків, екскурсії на очисні споруди, щодо запровадження у школах уроків з навчання
сортувати сміття, долучення до відзначення Дня вітру, години землі.
Ми вважаємо, що ОМС достатньо мало приділяє уваги заходам, спрямованим на
екологічну просвіту та екологічне виховання громадян, практично не залучає громаду міста до
діалогу на теми стану довкілля та його збереження.
Рекомендації:
з огляду на сучасну екологічну ситуацію в країні та місті Дрогобичі зокрема, питанням
екологічної освіти населення сьогодні слід приділяти чи не найбільшу увагу. Обізнаність та
екологічна культура населення прямо впливає на безпечний та комфортний рівень життя,
збереження природного фонду та екосистеми в цілому. Обов’язок забезпечити таку освіту, в
першу чергу, покладається на органи місцевого самоврядування.
Інформаційно-просвітницькі заходи серед мешканців громади не потребують значних
фінансових затрат, але – натомість – повинні бути системними та охоплювати усі категорії
мешканців (дітей, школярів, дорослих).
Бал не зараховано
2.6. Чи впроваджуються в населеному пункті питання роздільного збирання та утилізації
відходів?
Бал зараховується у разі наявної місцевої програми поводження з твердими побутовими
відходами, в якій відображено напрями:
1) впровадження системи роздільного збирання побутових відходів;
2) їхню подальшу переробку та утилізацію.
Програма має бути оцінена як дієва. Дієвість програми визначається аналізом тексту
документу на предмет: мети, зазначенням актуальних виконавців, строків виконання;
виділенням джерел фінансування.
Проаналізувавши повідомлення з відкритих джерел, ми отримали наступну інформацію.
Відповідальним за прибирання, збирання, вивезення та утилізацію сміття у місті є КП
«Комбінат житлового господарства». Процедура збирання і вивезення ТВП у місті відбувається
згідно Правил з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації твердих
побутових відходів.
У штаті господарства налічується 79 двірників і збирачів дорожнього сміття, а також
відповідна спецтехніка та контейнери. У місті встановлено контейнери для роздільного
збирання сміття, однак вони є тільки для пластику. Також у структурі КП створено дільницю
сортування сміття, яка розташована у с. Рихтичі, Дрогобицького району. Основним завданням
цієї структури є розсортування сміття перед утилізацією. У подальшому в місті планують
створити додаткові пункти збору цих відходів, а також на сміттєвих майданчиках та в
державних установах встановлять урни для роздільного сміття.. За інформацією заступника
голови у 2017 р. виконано робіт з вивезення та захоронення твердих побутових відходів на суму
10855,0 тис. грн. На момент проведення моніторингу у Дрогобичі гостро постало питання із
вивезенням сміття. Сміттєзвалище, яке використовувалось місто для утилізації сміття
переповнилось через таку ж проблему у Львові. Міська влада оголосила конкурс на побудову
сміттєпереробного заводу.
Зважаючи на відсутність місцевої програми щодо роздільного збирання сміття та лише
фрагментарні дії міської влади у цьому напрямі, монітори змушені бал не зарахувати.
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Рекомендація:
обов’язок щодо регулювання питань поводження із відходами прямо покладений на
органи місцевого самоврядування статтями 30, 33 ЗУ “Про місцеве самоврядування в
Україні”, ст.21 Закону України “Про відходи”, а також деталізований у низці підзаконних
нормативно-правових актів. Невиконання таких обов’язків не лише тягне за собою юридичну
відповідальність, але й несе екологічну загрозу місцевій флорі, фауні та безпеці людей.
Місцевій владі слід якомога швидше ініціювати громадське обговорення щодо
впровадження питань роздільного збирання та утилізації відходів, розробити та почати
впроваджувати відповідну місцеву програму, з урахуванням Рекомендацій щодо підготовки
місцевих програм поводження з твердими побутовими відходами, затверджених Наказом
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від
10.01.2006 № 2.
Особливу увагу приділити питанням споживацтва, використання та викидання
пластику, металевих виробів, інших небезпечних відходів, типу ртутевмісних лапм, батарейок
та акумуляторів, побутової техніки та електроніки, зарядних пристроїв, лако-фарбових
виробів, машинного скла, ліків, рідкої та садової хімії. Залишені у природному середовищі, ці
відходи лишаються небезпечними десятки, а деякі – й сотні років.
Бал не зараховано
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.
КП «Комбінат житлового господарства», який створено у структурі міської ради,
проводиться роз’яснення щодо Правил утримання зелених насаджень на території міста
Дрогобич. Зокрема, у повідомленні йдеться про те, хто і як відповідає за збереження зелених
насаджень, а також описано вимоги до зовнішнього вигляду територій, які є у них в
підпорядкуванні чи власності. Розписано що забороняється робити із насадженнями та
відповідальність, яка може настати у зв’язку із порушенням чинного законодавства. Також у
звіті заступника міського голови інформується населення про проведені роботи щодо догляду
та упорядкування зелених насаджень. Розпорядженням міського голови було створено комісію
з координації виконання заходів щодо боротьби з борщівником Сосновського.
Монітори вважають окреслені заходи достатніми для зарахування балу за індикатором.
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.
Львівська обласна держадміністрація реалізує програму «Питна вода 2012-2020 у
Львівській області» через пропозицію подачі проектів на будівництво, реконструкцію
водозабірних споруд, будівництво та реконструкція водопровідних мереж і споруд з
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перспективою залучення нових абонентів, а також впровадження станцій (установок)
доочищення питної води у системах централізованого водопостачання. Ця програма
передбачена для ОМС з обов’язковою власною часткою фінансування 30% для таких міст як
Дрогобич.
На виконання даної Програми місто замовило розробку схеми оптимізації роботи систем
централізованого водопостачання та водовідведення м. Дрогобич та депутати затвердили її на
сесії.
За співфінансування з міського бюджету було проведено реконструкцію вторинних
відстійників. Місто витратило на ці роботи 387 тис. грн. У програмі ЛОР зазначено, що у 2017
році з метою зменшення скиду неочищених стічних вод у природні водні об’єкти здійснено
реконструкцію очисних споруд у місті Дрогобичі. За кошти обласного фонду охорони
природного середовища було також реконструйовано повітродувної станції системи аерації, та
модернізовано саму систему аерації.
Підсумовуючи наведені факти вважаємо за доцільне зарахувати бал.
Зараховано 1 бал.

Навколишнє природнє середовище

Зараховано 3
бал
37%

Не зараховано 5
балів
63%
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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
На сайті ДМР та при зустрічі з представниками відділу охорони здоров’я монітори
отримали інформацію про те, що містом було затверджено ряд програм та планів з охорони
здоров’я, а саме Програму фінансової підтримки закладів охорони здоров`я мм. Дрогобича та
Стебника на 2017 рік, затверджену рішенням сесії ДМР від 22 серпня 2017 року № 783,
«Стратегію забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, у тому числі
хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року та план заходів щодо її
реалізації» затверджену розпорядженням міського голови від 24 жовтня 2017р. № 579-р ,
«Комплексний план заходів щодо профілактики кишкових інфекцій у мм. Дрогобичі і Стебнику
на 2017-2021 роки» затверджений розпорядженням міського голови від 13 липня 2017 р. № 377р, «Комплексні заходи з попередження масового розповсюдження поширення грипу і гострих
респіраторних вірусних інфекцій серед населення мм. Дрогобича та Стебника на 2017-2021
роки» затверджене розпорядженням міського голови від 13 липня 2017р. №378-р. Аналізуючи
отримані матеріали, можемо побачити, що у місті поки немає комплексного підходу до
вирішення проблем із охороною здоров’я. Так, затверджена програма спрямована виключно на
забезпечення оплати праці працівників галузі та надання планової та ургентної лікувально діагностичної допомоги. Хронічний брак коштів та затягнута реорганізація комунальних
закладів охорони здоров’я, призвів до колапсу у медичній сфері міста. Хоча точкові зусилля
адміністрації міста та самих лікувальних закладів для покращення ситуації в окремих галузях
медицини все ж реалізуються. Так, на базі травматологічного відділення КНП «Дрогобицька
міська лікарня №1» вперше провели артроскопічну операцію, у КНП «Дрогобицька міська
лікарня №1» встановлять сучасний апарат для діагностики та лікування захворювань судин —
ангіограф, Дрогобицькій міській дитячій лікарні передали комп’ютерний спірограф, вакуумвідсмоктувач, електрокардіограф, компресорний небулайзер та пульсоксиметри, яке закуплено
за кошти з благодійного концерту Ади Роговцевої та місцевого бюджету, у КНП «Дрогобицька
міська лікарня №3» відбулося відкриття Міжрайонного скринінгового центру для діагностики
передракових захворювань та раку у жінок, у хірургічному корпусі Дрогобицької міської
лікарні №1 відкрився оновлений рентген-кабінет, у міському пологовому будинку з’являться
два нові фетальні кардіомонітори та інші.
Для того, щоб покращити ситуацію з реалізацією права на охорону здоров’я у місті,
потрібно розробити комплексний план заходів, який би включав моніторинг людського та
матеріального ресурсу медичних закладів, прогноз потреб для якісного надання послуг та
майбутнього розвитку галузі та можливості залучення коштів не тільки з державного, обласного
та місцевого бюджетів.
Зважаючи на епізодичність заходів із формування стратегічних пріоритетів в охороні
здоров’я, моніторами було прийняте про не зарахування балу.
Додатково: Під час розмови з очільником галузі, ним було висловлено наступне.
Проблеми із забезпеченням та розвитком медичної сфери у Дрогобичі виникли з наступних
причин. Реформа медицини, яку запроваджує уряд, впроваджується вкрай повільно і відповідно,
головна ідея реформи, що кошти ходять за пацієнтом на разі не працює. За статистикою 2017
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р. у медичних закладах Дрогобича проліковано 40% пацієнтів з інших міст, одночасно у
медзакладах Львова частка пролікованих пацієнтів з Дрогобича становить всього 15%. Кошти
за пролікованих пацієнтів з інших міст не були повернуті до бюджету міста. За словами
очільника відділу охорони здоров’я м. Дрогобича, ліжко-місця у закладах зайняті на 90 %, штат
зменшувати не можна, бо не буде кому обслуговувати хворих. Однак, кошти не повертають,
відповідно вже декілька років бракує коштів на зарплату працівникам. Відповідно у міському
бюджеті резервні кошти спрямовують на оплату захищених статей бюджету, такі як
зарплата та видатки на оплату енергоносіїв, а на розвиток та покращення умов перебування
пацієнтів кошти виділяються за залишковим принципом.
Бал не зараховано
3.2. Чи ОМС створює умови для пропагування здорового способу життя?
Бал зараховується, якщо ОМС протягом останнього календарного року перед
моніторингом брав участь та створював умови для пропаганди здорового способу життя не
менше як двома способами. Наприклад: колектив ОМС та депутатський корпус долучалися як
місцеві організатори до всеукраїнських та місцевих акцій пропаганди здорового способу
життя, ОМС організовував масові оздоровчі заходи, систематично (із розумною
періодичністю) висвітлював на власному сайті (та/або інших інформаційних ресурсах)
інформацію про користь здорового способу життя, організовував навчання для населення,
створив спеціальний центр цього напряму (самостійно або організував співпрацю з
аналогічними закладами сусідніх населених пунктів, де мешканці громади можуть отримувати
послуги), інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).
Проаналізувавши інформаційні ресурси монітори знайшли повідомлення про
пропагування здорового способу життя через проведення флешмобів присвячених
різноманітним подіям, реалізацію соціальних проектів серед школярів міста та проведенням
спортивних змагань з баскетболу, футболу, тощо. Також, за співфінансування із міського
бюджету було відкрито 2 басейни, один з яких відкрити для усіх бажаючих за окремим графіком
та спортивні майданчики із штучним покриттям. На відкриття цих об’єктів місто витратило 600
тис. грн. Ще 9 таких майданчиків заплановано відкрити у 2018 р.
Зважаючи на досягнення двох необхідних умов, моніторами прийнято рішення
зарахувати бал за індикатором.
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).
Ознайомившись із звітом заступника міського голови В. Качмара та інформацією,
розміщеною у мережі про затвердження ряду документів, які передбачають проведення
інформаційних кампаній, збору даних щодо поширення захворювань, можливості отримати
медичних консультацій, обстежень та лікування. Проаналізувавши зібрану інформацію,
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монітори прийшли до висновку про те, що місто достатньо мало приділяє уваги проведенню
інформаційно-просвітницьких заходів профілактики захворювань та практично не виділяє
кошти для фінансування таких заходів.
Відповідно, моніторами було вирішено не зараховувати бал.
Бал не зараховано
3.4. Чи ОМС вживав заходи щодо забезпечення своєчасного проведення масових
профілактичних щеплень?
Бал зараховується, якщо ОМС протягом останнього календарного року перед
моніторингом вживав не менше двох системних заходів щодо забезпечення своєчасного
проведення масових профілактичних щеплень. Наприклад: прийняті програми передбачали
заходи з проведення масових профілактичних щеплень; виділяв додаткові кошти з місцевого
бюджету на закупку таких вакцин; здійснював пропаганду своєчасного профілактичного
щеплення на сайті ОМС, в ЗМІ; інформував населення про наявність вакцини в закладі охорони
здоров’я, графік та місце проведення профілактичного щеплення; інше (визначається за
внутрішнім переконанням монітора).
Моніторами було знайдено лише 2 повідомлення про потребу щеплення від грипу та
кору. Однак ці повідомлення з’явились як наслідок подій, які настали, і не показують системну
роботу місцевої влади у цьому напрямку, тому бал не зараховується.
Бал не зараховано.
3.5. Чи сприяє ОМС забезпеченню мешканців громади соціальними ліками від гострих
інфекційних хвороб?
Бал зараховується при наданні доказів вживання заходів ОМС протягом останнього
календарного року перед моніторингом щодо забезпечення громади соціальними ліками від
гострих інфекційних хвороб. При цьому аналізуються факти: збору і обліку інформації про
потреби лікування інфекційних хвороб; виділення коштів з місцевого бюджету на закупівлю
ліків або отримання ліків у взаємодії з органами виконавчої влади; розповсюдження цих ліків за
соціальними цінами або безкоштовно.
Окрім повідомлень про можливий пошук коштів у міському бюджеті та періодичних нарад
щодо функціонування програми «Доступні ліки» у Дрогобичі, на яких мова йшла про закупівлю
ліків за кошти держбюджету, жодного підтвердження про реальні спроби забезпеченню
мешканців громади соціальними ліками від гострих інфекційних хвороб моніторами не
виявлено.
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.
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У 2017 р. розпорядженням міського голови від 10 квітня 2017 р. №207-р було внесені
зміни до місцевого бюджету у частині виділення коштів для повного або часткового
відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що
страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну астму.
Однак, дане розпорядження стосується лікарських засобів, які можуть надаватись лише хворим,
які проходять амбулаторне лікування, що значно звужує можливості отримання таких ліків
окремими групами пацієнтів. У зв’язку з цим бал за індикатором зарахувати неможливо.
Бал не зараховано.
3.7. Чи ОМС виділяє кошти з місцевого бюджету на забезпечення комфортних умов
перебування пацієнтів в закладах охорони здоров’я?
Бал зараховується, якщо ОМС в місцевому бюджеті на поточний календарний рік
передбачив видатки на фінансування не менше двох напрямів щодо умов перебування пацієнтів
у медичних закладах. Такими напрямами можуть бути: поточний ремонт приміщень медичних
закладів; капітальний ремонт приміщень медичних закладів; оплата комунальних послуг та
енергоносіїв для нормального температурного режиму в приміщенні медичного закладу, інше
(визначається за внутрішнім переконанням монітора).
Затверджена Програма фінансової підтримки закладів охорони здоров`я мм. Дрогобича
та Стебника на 2017 рік передбачала виконання наступних завдань: виплата заробітної плати і
сплата нарахувань на зарплату, забезпечення лікарськими засобами, в тому числі пільгових
категорій населення, забезпечення харчування пацієнтів стаціонарних відділень, в тому числі
пільгових категорій населення, оплата поточного ремонту приміщень комунальних
підприємств, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря для потреб
комунальних підприємств охорони здоров`я, поточний ремонт та придбання обладнання,
технічне забезпечення Дрогобицького міжрайонного скринінгового центру на базі
Комунального некомерційного підприємства «Дрогобицька міська лікарня №3» Дрогобицької
міської ради для реалізації програми “Онкопревенція та впровадження ефективних
протипухлинних технологій у Львівській області”. На реалізацію цієї програми було закладено
у бюджеті міста 19281,5 тис. грн. Також у ній сказано, що фінансування може бути збільшено
у разі потреби та наявності коштів.
У звіті про виконання міського бюджету за 2017 рік сказано, що видатки на утримання
закладів охорони здоров`я проводились як за рахунок медичної субвенції, так і за рахунок
коштів міського бюджету (заплановано 47734,6 тис. грн. та вільного залишку коштів медичної
субвенції 216,0 тис. грн.) За звітний період використано 135819,4 тис .грн., що становить 98,3
% до уточненого плану на рік.
Так як, у програмі було заплановано провести поточний ремонт приміщень, придбати
певне обладнання та оплатити витрати на комунальні послуги та енергоносії та було
прозвітовано про виконання програми, аналізуючи викладене у цих документах можемо
сказати, що опосередковано це стосувалось і пацієнтів, так як вони перебувають у цих
приміщеннях певний час та мають змогу отримувати якісніші медичні послуги, тому
моніторами було 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
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документів реєстрації у цьому населеному пункті та замінити запропонованого лікаря. З цією
метою моніторами проводиться відповідний експеримент.
Моніторами було здійснено експеримент з можливістю потрапити на прийом до
обраного лікаря у місцевій поліклініці. У Дрогобичі є можливість запису до лікаря за
допомогою мережі Інтернет. Зареєструвавшись у програмі, пацієнт вводить свої дані, які
зберігаються у системі і використовуються для запису до лікарів та додатково інформують за
допомогою СМС-повідомлень про час прийому та обраного лікаря.
При звернені до секретаря поліклініки на рецепції, монітор висловив бажання потрапити
на прийом до ЛОРа. Для запису до обраного лікаря, секретар зі слів внесла дані до програми
електронного запису, перепитала чи підходить час прийому, після чого на мобільний телефон
надійшло СМС.

Фото 4. СМС повідомлення про підтвердження запису до лікаря.
Ми змогли безперешкодно потрапити до обраного лікаря та отримати консультацію. За
словами очільника галузі, всі пацієнти, які потребують вторинної медичної допомоги,
отримують у тому об’ємі, який може надати місто, зважаючи на наявні ресурси. Вважаємо за
доцільне зарахувати бал.
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.
При здійсненні експерименту, монітор звернувся у приймальню з проханням про
отримання медичної допомоги. У нього було взято контактні дані та запропоновано дочекатись
чергового лікаря для здійснення огляду. Жодних додаткових умов для отримання медичної
допомоги, в тому числі під час отримання послуг у стаціонарі висловлено не було.
Зараховано 1 бал
3.10. Чи ОМС забезпечив проведення дезінфекційних заходів у місцях масового
відпочинку населення?
Бал зараховується при наданні доказів вирішення ОМС протягом останнього
календарного року перед моніторингом питання проведення дезінфекційних (дезінсекційних,
дератизаційних) заходів у місцях масового відпочинку населення (у містах), закладах
комунальної власності (у сільських населених пунктах). Такими визнаються: затвердження
плану заходів проведення дезінфекційних (дезінсекційних, дератизаційних) заходів, виділення
фінансового та матеріально-технічного забезпечення для виконавців, укладення договорів на
проведення дезінфекційних заходів, інформування населення про проведення дезінфекційних
заходів.
Як стало відомо із розмови з представниками відділу охорони здоров’я, дезінфекційними
заходами займається ветеринарна служба на підставі укладених угод. Іншої інформації
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моніторами не було знайдено, що може бути опосередкованим свідченням відсутності політики
ОМС у цьому напрямі.
Бал не зараховано
3.11. Чи ОМС передбачив заходи з надання паліативної допомоги для жителів громади?
Бал зараховується при наданні доказів вживання ОМС протягом останнього
календарного року перед моніторингом не менше двох форм заходів з надання паліативної
допомоги пацієнтам (прийнято програму, затверджено заходи) та їх фінансування (кошти
передбачено у місцевому бюджеті на відповідний рік). Приклади: створення хоспісів як
відділень або самостійних закладів; організація надання послуг первинної паліативної допомоги
в існуючих медичних закладах населеного пункту; організація виїздів лікарів для надання послуг
первинної паліативної допомоги лікарями за місцем проживання пацієнта; створення
мультидисциплінарних мобільних бригад паліативної допомоги із залученням медичних
психологів, соціальних працівників та інших фахівців, за потребою, а також волонтерів,
найближчих родичів або опікунів хворого; проведення консультування родичів невиліковно
хворих; забезпечення необхідними знеболюючими ліками хворих, що перебувають дома, інше
(визначається за внутрішнім переконанням монітора).
Ці заходи можуть бути реалізовані як у самій громаді, так і шляхом вирішення питань
надання послуг паліативної допомоги для її жителів у інших населених пунктах. У цьому разі
вжиті заходи оцінюються фактами (функціонування, створення, надання послуг тощо) та
документами, що передбачають передачу коштів на фінансування зазначених заходів за
останній календарний рік, що передує моніторингу.
У місті немає окремого центру, в якому б пацієнтам надавалась паліативна допомога.
Однак, при спілкуванні із заступником начальника відділу охорони здоров’я ДМР, моніторам
стало відомо, що у кожній лікарні є передбачено 3-4 ліжко-місця для таких хворих, а також, в
рамках виконання Програми, виділяються кошти для придбання ліків, які можуть бути
використані на такі потреби. У даному випадку бал не може бути зараховано, оскільки у самій
Програмі нічого не сказано про можливість отримання такої допомоги та про кошти, які на неї
можуть бути використані. Ні слова про паліативну допомогу немає і на інформаційних ресурсах
міста.
Бал не зараховано

Охорона здоров’я
Зараховано 4
бали
37%

Не зараховано 7
балів
63%
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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.
Проаналізувавши надані звіти та інформацію з відкритих джерел, можемо підсумувати
наступне. Хоча місто не затверджувало комплексний документ, однак певні заходи з подолання
бідності протягом року були здійснені. На нашу думку, ці заходи були спрямовані на вирішення
точкових проблем і не мають системного характеру через те, що відсутній документ, в якому
моли б бути проаналізовані проблеми та вивчена ситуація з рівнем доходів, які отримує
населення міста, відповідно не має можливості спрогнозувати скільки людей знаходиться за
межею бідності та яких заходів потрібно вжити, щоб покращити ситуацію.
Моніторами було прийнято рішення про не зарахування балу.
Бал не зараховано
4.2. Чи дбає ОМС про виявлення і підтримку сімей / осіб, що опинились у складних
життєвих обставинах?
Бал, за цим індикатором, зараховується у разі підтвердження здійснення ОМС не менш
як чотирьох заходів цього спрямування.
Ознайомившись із повідомленнями, розміщеними у відкритих джерелах щодо роботи у
цьому напрямку, моніторами було знайдено наступне: станом на 01.01.2018 року на обліку
ДМЦСССДМ перебуває 1153 сім’ї, які опинились у складних життєвих обставинах, в яких
виховується 1390 дітей, з них під соціальним супроводом - 108 сімей (в них 175 дітей). Загальна
кількість отримувачів послуг за карткою обліку роботи з сім’єю становить 1045 сімей (з них
1215 дітей).
Крім того, спеціалістами управління проводиться постійне висвітлення питань,
пов'язаних із соціальним захистом громадян міст Дрогобича та Стебника. Таке інформування
відбувається під час консультацій та через місцеві засоби інформації, зокрема за допомогою
друкованих та електронних видань, інтернет-сторінок, радіоефірів тощо. Протягом року
управління підготувало 321 публікацію на офіційну сторінку міської ради, а з березня розпочало
інформативну роботу в соціальній мережі FACEBOOK.
Внаслідок досягнення лише трьох умов індикатора, монітори не мають підстав
зарахувати бал за індикатором.
Бал не зараховано
4.3. Чи передбачає ОМС фінансування заходів соціальної допомоги з подолання
бідності?
Бал за цим індикатором зараховується при підтвердженні здійснення органом місцевого
самоврядування заходів соціального захисту не менш як трьох напрямів із запропонованого
переліку.
Протягом року місцева влада виділяла кошти на фінансування заходів соціальної
допомоги з подолання бідності. Зокрема, в рамках програми «Пакунок малюка» було виділено
100 тис. грн. з місцевого бюджету, у 2017 році відбулося 50 засідань комісій з питань
виняткового надання соціальної допомоги, компенсаційних виплат та пільг (за фактичним
місцем проживання пільговика) на житлово-комунальні послуги, на яких розглянуто 1077 заяв
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від мешканців міста, виплата одноразової грошової компенсації на оплату житловокомунальних послуг, проведено компенсаційні виплати на пільговий проїзд залізничним
транспортом окремим категоріям громадян в сумі 550,0 тис. грн. та з міського резервного фонду
виділено кошти для запобігання виникнення надзвичайної ситуації в будинку на вул.
Шевченка,11 (791,1 тис. грн.), в будинку на вул. Шевська,1 (192,0 тис. грн.), проведення
відновлювальних робіт в будинку провулок Коперніка, 5 (28,0 тис. грн.).
366 осіб з числа переміщених з тимчасово окупованої території України та районів
проведення АТО за 2017 рік отримали допомоги на суму 1981,45 тис. грн.
Зважаючи на заходи із надання матеріальної допомоги, адресної допомоги із сплати
комунальних послуг та допомоги мешканцям будинків, що постраждали внаслідок
надзвичайних ситуацій, що дозволяють говорити про досягнення трьох умов індикатора,
моніторами прийнято рішення про зарахування балу.
Зараховано 1 бал
4.4. Чи надається ОМС допомога в отриманні житла?
Бал за цим індикатором зараховується при підтвердженні здійснення органом місцевого
самоврядування не менш як чотирьох заходів із запропонованого переліку при обов’язковій умові
ведення обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов.
На сайті міста є відповідний розділ у якому представлені документи та розписана
процедура як стати на облік особам, які потребують поліпшення житлових умов.
Проаналізувавши протоколи засідань житлової комісії, можемо сказати, що зарахування на
чергу відбувається відповідно поданих документів, комісією встановлюється черговість особи,
у разі зарахування на чергу. Також з протоколів маємо інформацію про надання житла в
користування та виділення земельних ділянок під забудову.

Фото 5. Інформація про облік потребуючих житла на офіційному сайті.
Для вирішення житлових питань містом було затверджене Положення про соціальне
житло для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. Також,
місто виділяє кошти на купівлю житла та передає його у власність членам громади.
Враховуючи досягнення чотирьох необхідних елементів (наявність обліку, виділення
містом житла у користування, виділення земельних ділянок під забудову, передбачення коштів
для придбання житла), вважаємо за можливе зарахувати бал.
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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Дослідивши інформацію з відкритих джерел, а також поспілкувавшись із
представниками мерії, ми змогли прийти до таких висновків. Міська влада бере активну участь
у впровадженні мікропроектів із комплексної термомодернізації двох будинків ОСББ, зокрема
частка коштів з міського бюджету становить 20%. Також було проведено тепломодернізацію на
6 об’єктах на загальну суму 1 408,9 тис грн.
Вважаємо, що заходів є достатньо для 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.
Моніторами була знайдена інформація, що через реалізацію проектів, які фінансуються
з міського бюджету, громадські, релігійні організації та громадськість міста має змогу
допомагати безпритульним з житлом та харчуванням. У певні періоди часу у Дрогобичі діють
пункти обігріву, одночасно з ними працює соціальний патруль та встановлюється цілодобове
чергування посадових осіб міської ради, поліції, соцслужб та лікарів. Також у 2017р. було
виділено 22 тис. грн. для реалізації програми ресоціалізації для бездомних ГО «Спільноті
взаємодопомоги Наша хата».
За звітній період місто не надавало окремої допомоги мешканцям ромських поселень.
Враховуючи досягнення лише трьох умов з переліку при необхідних чотирьох, бал за
індикатором не зараховано.
Бал не зараховано
4.7. Чи ОМС сприяє якісному отриманню громадою послуг, що надаються
підприємствами житлово-комунального господарства?
Бал зараховується у разі отримання доказів здійснення не менш як трьох напрямів
участі ОМС у забезпеченні належного надання житлово-комунальних послуг.
У місті реалізується спільний проект «Відкрите Місто: посилення участі громадян у
розвитку місцевої громаді». Даний проект призначений для організації додаткових ефективних
можливостей та ресурсів, спрямованих на вирішення актуальних проблем міста, а саме:
мешканцям – привертати увагу до актуальних проблем своїх громад; місцевій владі –
оперативно реагувати на ці проблеми; громадам – самоорганізовуватися навколо вирішення
проблем; місцевому бізнесу та інститутам громадського суспільства – планувати свої благодійні
ініціативи та соціальні проекти, базуючись на потребах громад. Він є частиною проекту
Дрогобич - Smart City, який реалізується у громаді. Сервіс працює як додаток на сайті міста та
його можна завантажити на мобільні пристрої для зручнішого використання. Простота та
зручність у користування робить його зрозумілим та доступним для великого кола
користувачів. Алгоритм реєстрації повідомлення чітко розписаний, що дає змогу отримати
якісне наповнення опису проблеми. Як стверджують адміністратори цього сервісу: «Завдяки
небайдужим мешканцям на 24.05.2018 р. вирішено 714 ж/к проблем міста» .

22

Місцевий індекс прав людини у Львівській області: м. Дрогобич. УГСПЛ. 2018

Фото 6. Сервіс «Відкрите місто».
Зважаючи на досягнення трьох мінімально необхідних умов (реагування ОМС на
випадки надання послуг нижчої якості, участь ОМС у відновленні підприємствами ЖКП
послуг, створення механізму участі мешканців міста в оперативному інформуванні про
проблеми ЖКП), моніторами надано бал у цій категорії.
Зараховано 1 бал.
8. Чи сприяє ОМС доступу до системи послуг (соціальних, медичних, адміністративних)
через організацію зручного транспортного сполучення?
На сайті міської ради розміщено графіки руху 7 маршрутів автобусів, які здійснюють
пасажирські перевезення всередині міста.
Проаналізувавши затверджені маршрути руху та інтервали руху між автобусами шляхом
візуального спостереження за рейсовими автобусами під час перебування моніторів у
Дрогобичі, а також за допомогою Гугл мапи для прокладання маршрутів, ми змогли побачити,
принаймні один маршрут дає змогу без пересадок дістатись до лікарні, яка розташована не у
центральній частині міста.

Фото 7. Сполучення міського транспорту із лікарнею.
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Всі інші сервіси, такі, як ЦНАП, відділ соцзахисту та інші розташовано у
центральній частині міста і маршрути громадського транспорту побудовані так, що
пролягають через центральну частину міста і з’єднують віддалені райони.

Фото 8. Сполучення громадського транспорту із ЦНАП та соцзахист.
Отримана інформація дозволяє зарахувати бал.
Зараховано 1 бал

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.
Окремої діючої програми з розвитку освіти на час проведення моніторингу у міста немає.
Розділ освіта присутній у Програмі соціально-економічного та культурного розвитку міст
Дрогобича та Стебника на 2017р. Загалом це комплексний документ, який охоплює всі галузі
життєдіяльності міста, і відповідно, мета у ньому виставлена досить амбітна - стабілізація
економічного розвитку на основі власного потенціалу, посилення інвестиційної активності та
удосконалення механізмів управління розвитком міста, повернення довіри до міської влади, а
внаслідок цього – підвищення конкурентоспроможності міста, підвищення стандартів життя та
зростання добробуту населення, забезпечення належного функціонування інженернотранспортної та комунальної інфраструктури, доступності широкого спектра соціальних послуг
та дотримання високих екологічних стандартів.
Окрім, визначених у документі критеріїв відповідності, а саме: впровадження
інформаційно-комунікаційних технологій, відповідності оцінювання учнів у закладах
результатам ЗНО та працевлаштування випускників, було закладено фінансування на
підтримання температурного режиму у закладах, шляхом ремонту систем опалення.
Збереження будівель закладів через ремонт покрівлі. Дотримання санітарно-гігієнічних норм
через ремонт санвузлів та ін. Загальна сума прогнозованих видатків на ці роботи 2720,0 тис.грн.
міських коштів. У звіті за 2017 р. ми знайшли підтвердження виконання програми у частині
виділення коштів на виконання запланованих робіт у сумі 2900,692 тис. грн.
Враховуючи лише окремі заходи, спрямовані на отеплення навчальних закладів,
говорити про стратегію міста щодо розвитку освіти важко, що не дозволяє зарахувати бал за
індикатором.
Бал не зараховано
5.2. Чи відповідає мережа навчальних закладів та кількісний склад педагогічного
персоналу потребам громади?
Електронна реєстрація дітей
у
дошкільні
навчальні заклади
Львівщини здійснюється відповідно до Положення про порядок електронної реєстрації дітей
дошкільного віку у Львівській області (нова редакція), затвердженого наказом департаменту
освіти і науки Львівської ОДА від 06.04.2017р №07-01/152. На виконання цього наказу було
створено єдиний ресурс, на якому батьки можуть зареєструвати свою дитину у дошкільний
заклад, дізнатись щодо наявності місць в обраному садку та номер черги, згідно реєстрації.
Відповідно, на сайті міської ради є розділ, за допомогою якого можна ознайомитись із
документами, які регулюють електронну чергу та власне, пройти процедуру реєстрації.
Проаналізувавши інформацію з сайту міської ради та звіту нам стало відомо, що групи
переповнені, відповідно на 100 місцях виховується 138 дітей. Отримані дані свідчать про
недостатню кількість дитячих садків у місті.
Водночас, школи Дрогобича не виглядають переповненими. З інформації начальника
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відділу освіти: «В ряді шкіл кількість учнів в 2-3 рази менша від запланованої. Візьмемо,
наприклад, ЗОШ №3. При плановій потужності в 660 учнів на сьогодні у ній навчається 214
учнів, у ЗОШ №8 при потужності 350 учнів навчається 155 дітей, у ЗОШ №15 цифри виглядають
440 та 291 відповідно, у ЗОШ №17 - 1120 та 691, у ЗОШ №7 - 800 та 488, у ЗОШ №13 - 60 та 30,
у ЗОШ №18 - 870 та 287 відповідно. Загалом виходить, що мережа шкіл Дрогобича та Стебника
заповнена учнями на 78%».
Інформація з відкритих джерел та опитування представників відділу освіти на предмет
наявності вакансій педагогічних працівників у м. Дрогобичі показала, що навчальні заклади
укомплектовано відповідно до затверджених штатних розписів і вакансії, не закриті впродовж
навчального року відсутні.
Враховуючи досягнення двох умов індикатора, моніторами вирішено зарахувати бал.
Зараховано 1 бал.
5.3. Чи зручним є розташування закладів освіти у громаді?
Бал зараховується, якщо монітор підтвердив зручність розташування в усіх
досліджених дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах.
Для проведення експерименту було обрано школу № 2 міста. Вулиці, житлові будинки
яких охоплені послугами школи, здебільшого складають приватну забудову та розташовані на
різній відстані. Від 500 м до 1,5 км. Було обрано відстань до вулиці Івана Богуна. Відстань
складає 1,5 км., що суттєво перевищує визначено показником індикатора. Водночас є
можливість скористатись громадським транспортом. Проте, зупинка автобуса від школи
розташована на відстань 700 м., що перевищує необхідну.

Фото 9. Відстань від найбільш віддалених житлових будинків до школи..
Також моніторами було обрано садочок, який розташовано найближче до школи № 2 та
виміряно відстань до кінцевої зупинки маршруту, яким можна скористатись для добирання.
Можемо констатувати, що добирання не є зручним, зважаючи на те, що потрібно йти до
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Фото 10. Відстань від найбільш віддалених житлових будинків до дитсадка.
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:
На запит моніторів у межах експерименту щодо можливості влаштування дитини у
садок поза чергою, ми отримали відмову. Нас однозначно скеровували на сайт і пропонували
здійснити електронну реєстрацію.
Протягом 2017 р. ніяких документів з роз’ясненнями з відділу освіти щодо грошових
внесків від батьків не надходило. Із розмови з директором школи нам стала відома наступна
інформація. У 2016 р. всім директорам установ відділ освіти надавав роз’яснення щодо
заборони збирати будь які внески від батьків. Ініціативною групою було створено БФ
«Скарбничка школи». Як зазначено у статуті, Фонд створено з метою реалізації і захисту
освітніх, соціальних, правових, творчих та інших спільних інтересів своїх членів та
консолідування зусиль громадськості в напрямку захисту інтересів випускників, працівників та
учнів Дрогобицької спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №2. За словами директора, відбувається
публічне звітування за витрачені кошти, які зібрані фондом. Звіти публікуються на сайті школи.
Створення подібних громадських формувань можна позитивно оцінити, лише з
урахуванням того, що внески до них є справді добровільними. Разом з тим не участь ОМС у
запобіганні батьківським внескам не дозволяє моніторам зарахувати бал за індикатором.
Бал не зараховано
5.5. Чи створено умови для безпечного та комфортного перебування дитини у школі?
Бал зараховується, якщо монітор підтвердив створення не менше шести умов для
безпечного та комфортного перебування дитини в школі. Оцінка здійснюється в рамках
експерименту “Школа”.
Перехід до школи обладнано знаками пішохідного переходу та зеброю. Моніторам було
надано для ознайомлення припис, виданий ДСНС України. Дирекцією школи було вжито низку
заходів, в т. ч. вони звернулись до відділу освіти про допомогу вирішенні ситуації з
порушеннями. Також нам було надано минулорічний припис, який було частково виконано в
межах повноважень та можливостей дирекції школи.
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Фото 11 – 14. Висновок ДСНС щодо дотримання умов у школі.
У школі на кожному поверсі обладнано туалети, в яких зроблено ремонт та облаштовано
рукомийники. Також школа має 2 спортивні та 1 актову зали для проведення зайнять та заходів.
На своїй території школа має стадіон, дитячий майданчик та великий двір для проведення
заходів на відкритому повітрі.

Фото 15. Вхід в туалет.

Фото 16. Актова зала.

Під час навчального року у школі працює медсестра у спеціально облаштованій кімнаті.

Фото 17. Розклад роботи медсестри школи.
Враховуючи досягнення мінімальної кількості умов (шести) для безпечного та
комфортного перебування дітей у школі, моніторами прийнято рішення зарахувати бал.
Зараховано 1 бал.
5.6. Чи вживаються заходи із запобігання та протидії дискримінації в здобутті освіти?
Бал зараховується, якщо монітор підтвердив наявність не менше трьох критеріїв у
невеликих містах. Оцінка критеріїв згідно методики проведена в рамках експерименту
“Школа”.
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У школі, де проведено експеримент, умови безперешкодного доступу дітей з
інвалідністю не створено.
Зважаючи на те, що оскільки рік, що передує моніторингу шкіл з інклюзивною формою
навчання не було, а інклюзивно-ресурсний центр лише засновується, мінімальної кількості
показників для зарахування балу не досягнуто.
Бал не зараховано
5.7. Чи ОМС створює умови для розвитку позашкільної освіти мешканців
територіальної громади?
У даному випадку бал зараховується, якщо монітор підтвердив здійснення ОМС не
менше трьох критеріїв з наступного переліку:
Аналізуючи інформацію, опубліковану на сайті та поспілкувавшись з представниками
закладів позашкільної освіти можемо сказати наступне. Радою була затверджена Програма про
персональні
стипендії
міського
голови
в
галузі
освіти
та культури для обдарованих дітей мм. Дрогобича та Стебника і щороку комісія з визначення
кандидатів на призначення персональних стипендій міського голови обирає стипендіатів. На
базі дитячо-юнацької спортивної школи імені Івана Боберського проводяться різноманітні
спортивні фестивалі та змагання. У школі працюють 2 нових басейни, відповідно проводяться
змагання та різноманітні заходи. Радою також було затверджено Програму розвитку футболу у
місті на 2017-2020 р.р. та Програму забезпечення реалізації заходів з фізичної культури та
спорту у 2017 році, якою передбачено фінансування у сумі 171,8 тис. грн. з міського бюджету.
Також було виділено кошти на закупівлю музичних інструментів. Проведено капітальний
ремонт будівлі для створення культурно-мистецького комплексу на базі Дрогобицької дитячої
художньої школи на суму 294,975 тис. грн.
Монітори вважають, що ОМС активно створює умови для розвитку позашкільної освіти
мешканців, зокрема підтверджено досягнення трьох мінімально необхідних умов (наявність
різних напрямів позашкільної освіти, стипендії талановитим учням, виділення коштів на ремонт
та матеріальне забезпечення позашкільних закладів), тому було вирішено надати бал.
Зараховано 1 бал.
5.8. Чи сприяє ОМС участі громади у культурному житті, дозвіллі та відпочинку?
У Дрогобичі діє Палац дитячої та юнацької творчості, який отримав нове приміщення
для свого повноцінного розвитку. За підсумками 2017 року вихованці закладу були відзначені
та отримали призові місця у понад 20 різноманітних конкурсах. Протягом минулого року
відділом культури та мистецтв разом з підпорядкованими установами та закладами проведено
280 загальноміських та галузевих заходів. Згідно цього ж звіту у місті функціонують:
Дрогобицький муніципальний чоловічий камерний хор «Боян Дрогобицький»; – Дрогобицький
муніципальний камерний хор «Легенда»; – Дрогобицький муніципальний духовий оркестр; – 4и школи естетичного виховання (в м. Дрогобичі – дві музичні та одна художня, в м. Стебнику –
одна музична);
4-и клубні установи:
– Народний дім ім. І. Франка, в якому діють 7 народних колективів: ансамбль скрипалів,
ансамбль бального танцю «Оксамит», ансамбль танцю «Верховинка», театр ім. Л. Українки,
культурно-просвітницький гурт «Ровесник», сучасного танцю «ВІВА» ансамбль народної
музики «Джерела Карпат; два зразкові колективи: гурт «Прикарпатські музики», ансамбль
сучасного
танцю
«Радість»,
та
естрадний
гурт
«Едельвейс».
– Стебницький народний дім, в якому діє народний цирковий колектив «Вікторія» та дві філії у
мікрорайонах Колпець та Солець;
– музей «Дрогобиччина» (7 відділів: історії, природи, фондів, художній, етнографії,
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пам’яток дерев’яної архітектури, Палац мистецтв);
– 7 бібліотек міської централізованої бібліотечної системи.
Також проводяться різноманітні свята та фестивалі. У районах міста організовують
заходи для дітей, які під час літніх канікул залишились вдома, в тому числі відкривають нові
майданчики для проведення дозвілля.
Вважаємо, що трьох критеріїв (наявність різноманітних закладів культури, гостьові
заходи міста, наявність відкритих просторів, зокрема дитячих) дотримано, тому є можливість
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 двох прикладів запобігання та
протидії дискримінації у сфері участі в культурному житті, за повний рік, що передує
моніторингу.
Аналізуючи звіт відділу культури про пророблену роботу у 2017 р., звіти голови та його
заступника, а також спілкуючись із працівниками профільних відділів міської ради, можемо
зазначити, що загальної підтримки, такої як надання фінансування культурних заходів
організацій національних меншин, надання послуг з довезення осіб похилого віку чи
маломобільних груп для участі у культурних заходах міста, створення умов безперешкодного
доступу маломобільних груп до об’єктів культури та відпочинку через надання фінансування
не здійснюється. Однак, місто проводить загальноміські заходи різноманітної тематики, участь
у яких є безкоштовною. На жаль, лише одного показника є недостатньо для зарахування балу.
Бал не зараховано
5.10. Чи вживає ОМС заходи щодо доступу до інформації, спрямованої на особистий
розвиток?
Бал зараховується, якщо монітор підтвердив не менше трьох у невеликих містах
прикладів доступу до інформації, спрямованої на особистий розвиток за повний рік, що передує
моніторингу.
Протягом року на сайті міської ради публікується інформація щодо нових книг, які
надходять до бібліотек, висвітлюються заходи з популяризації книги та інформується про
проведені ремонти та заходи з благоустрою території. Одним із структурних підрозділів міської
ради є КП «Туристично-інформаційний центр м. Дрогобич», основною функцією якого є
розвиток туристичної галузі міста через залучення інвестицій та формування нових
економічних основ туризму як високорентабельної галузі економіки та важливого засобу
культурного розвитку міста. Нещодавно у Дрогобичі з’явився туристичний логотип міста, а
перед ним містяни обрали туристичний слоган за допомогою публічних консультацій, які
проходили на спеціальному майданчику. На сайті постійно висвітлюються та анонсуються
різноманітні заходи, які проходять у місті. Також, афішки та банери про міські заходи можна
спостерігати на вулицях міста та ратуші і можливість безкоштовного підключення (wi-fi) до
мережі Інтернет.
Враховуючи досягнення чотирьох показників із трьох необхідних, бал за індикатором
зараховано.
Зараховано 1 бал
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Освіта і культурний розвиток
Зараховано 5
балів
50%

Не зараховано 5 балів
50%
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ОКРЕМИМ ВЕРСТВАМ НАСЕЛЕННЯ
6. НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДЛЯ ВРАЗЛИВИХ
КАТЕГОРІЙ
6.1. Чи враховано потреби громади при формуванні заходів/програм соціального
захисту?
В даному випадку, бал зараховується при наданні доказів проведення не менш як двох – у
інших населених пунктах способів вираження громадської думки та врахування їх результатів
щодо формування програм / заходів соціального захисту. Заходи можуть передбачати таке:
громадські слухання, експертні обговорення; анкетні опитування; фокус-групи з цільовими
аудиторіями; електронне опитування (на офіційному веб-сайті, у соціальних мережах); інше
(визначається за внутрішнім переконанням монітора).
У Дрогобичі щороку затверджується Програма соціально-економічного та культурного
розвитку мм. Дрогобича та Стебника. Перед її затвердженням проводяться громадські
слухання, на які запрошуються усі зацікавлені особи. Інформація про громадські слухання та
проект програми анонсується на сайті міста. Результати громадських слухань у формі резолюції
також оприлюднюються. Інших варіантів отримання громадської думки моніторами не було
знайдено. Аналізуючи зміст резолюції важко як підтвердити, так і заперечити факт
врахування/не врахування потреб громади при формування програми, бо тільки 1 пропозиція
була внесена до резолюції. Досить маленькою як для такого міста є цифра у 42 особи, які були
присутні на громадських слуханнях. Це може свідчити про низьку активність громади у житті
міста або інші чинники, які зможуть пояснити таку незначну зацікавленість громади у цих
питаннях.
Враховуючи проведення консультацій лише в один спосіб – проведення громадських
слухань, у моніторів немає підстав зарахувати бал.
Бал не зараховано
6.2. Чи дбає ОМС про підтримку малозабезпечених осіб похилого віку?
Бал зараховується при наданні доказів вживання ОМС протягом останнього
календарного року перед моніторингом фінансово підкріплених системних заходів з підтримки
осіб похилого віку. У невеликих містах вважається достатнім мати не менше двох типів
заходів. Фінансова підкріпленість означає наявність фінансового плану такої форми
соціального захисту у місцевому бюджеті, системність – планування таких заходів на рік.
Приклади заходів: надання продуктів харчування, матеріальної допомоги особам похилого віку;
призначення грошової допомоги особам, які здійснюють догляд за самотніми громадянами
похилого віку; проведення ремонтів житла, придбання будівельних матеріалів; організація
безоплатного харчування малозабезпечених громадян похилого віку; надання за рахунок
місцевого бюджету ритуальних послуг у зв’язку з похованням самотніх малозабезпечених
громадян; залучення до культурного життя громади; інше (визначається за внутрішнім
переконанням монітора).
Моніторами було проаналізовано Програму соціально-економічного та культурного
розвитку мм. Дрогобича та Стебника на 2017 р., в якій передбачено 282,9 тис грн. на інші
видатки на соціальний захист населення (на поховання, матеріальна допомога різним верствам
населення згідно звернень до міського голови). При спілкуванні з представниками управління
праці та соціального захисту населення, було отримано інформацію про роботу комісій з
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розгляду звернень громадян щодо надання матеріальної допомоги. Моніторам було надано
протокол засідання комісії, в якому вказано про те, що 208 особам (за списком) була надана
матеріальна допомога на різні потреби. На сайті ДМР у розділі Громада є сторінка одноразова
матеріальна допомога на якій надано перелік документів та умови звернення за нею. Також за
кошти з міського бюджету передбачена закупівля продуктових наборів «Великодній кошик» на
суму 35 тис. грн. та захід до Дня людей похилого віку - закупівля продуктових наборів,
заготівля картоплі на суму 25,4 тис. грн.
Така кількість різноманітних заходів на підтримку малозабезпечених осіб похилого віку
та досягнення трьох умов із двох необхідних, дає підстави зарахувати бал у цій категорії.
Зараховано 1 бал
6.3. Чи сприяє ОМС наданню послуг з догляду особам, які цього потребують?
В даному випадку бал зараховується у разі вживання ОМС заходів щодо отримання
особами, які потребують стороннього догляду не менше двох послуг з такого переліку: догляд
вдома; денний догляд; підтримане проживання; паліативний/хоспісний догляд; догляд
стаціонарний. Послуги догляду можуть бути надані як у самій громаді, так і шляхом
вирішення питань надання послуг догляду для її жителів у інших населених пунктах. У цьому
разі вжиті заходи оцінюються фактами (функціонування, створення, надання послуг тощо)
та документами, що передбачають передачу коштів на фінансування зазначених заходів за
останній календарний рік, що передує моніторингу.
У місті діє Міська комплексна програма соціального захисту осіб з обмеженими
фізичними можливостями на 2015-2020 роки. Програма спрямована на забезпечення
системного підходу до організації соціального захисту осіб з обмеженими фізичними
можливостями, проведення реабілітації та трудової зайнятості, поліпшення умов
життєдіяльності згідно з Конвенцією про права інвалідів. У програмі сказано, що на території
міст проживає 7529 осіб з інвалідністю, у т. ч. дітей-інвалідів. У бюджеті на 2017 р. була
передбачена одноразова грошова компенсація на оплату ЖКП, щомісячна адресна грошова
допомога інвалідам внаслідок загального захворювання I групи (лежачим) та інвалідам I групи
з вадами зору, кошти для соціальної підтримки людей, які нездатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги у вигляді компенсацій тим, хто надає соціальні послуги,
одиноким громадянам з числа інвалідів, які проживають у муніципальному будинку та іншим
категоріям громадян.
Соціальні працівники Дрогобицького міського територіального центру соціального
обслуговування надають таку послугу як догляд вдома. Вони мають відповідний документ,
який регулює перелік послуг та час, який необхідний для їх виконання. Також у терцентрі
організовано відділення денного перебування, де відвідувачі можуть провести час за
спілкуванням чи прийняти участь у заходах, які організовують представники центру.
Інших послуг з догляду, окрім компенсації фізичним особам витрат на надання
соціальних послуг у сумі 75 тис. грн., догляду вдома моніторами не знайдено. Тому було
вирішено не зараховувати бал.
Бал не зараховано
6.4. Чи організовує ОМС послуги із супроводу та безперешкодного доступу людей з
інвалідністю?
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Бал зараховується при наданні доказів організації ОМС протягом останнього
календарного року перед моніторингом у невеликих містах не менше двох послуг супроводу та
безперешкодного доступу людей з інвалідністю.
Приклади послуг:
- організація транспортного перевезення людей з інвалідністю: 1) або через
Територіальний центр, у якому наявний транспорт; 2) або адмініструється послуга надана
приватним перевізником; 3) або фінансується громадська організація, яка забезпечує послугу;
- фізичний супровід людей з інвалідністю – здійснюється шляхом: 1) або фінансуванням
громадської організації, яка наймає фахівців, в тому числі через механізм громадських робіт;
2) або соціальними службами, які безпосередньо наймають фахівців;
- послуга перекладу жестовою мовою – переважно надається через фінансування
громадської організації, яка наймає фахівців;
- обладнання під’їздів та сходових площадок в будівлях, де мешкають особи з
інвалідністю спеціальними засобами і пристосуваннями – оцінюються рішення виконкому,
прийняті на підставі вивчення потреб із видатками на: розробку проектно-кошторисної
документації, проведення реконструкційних будівельних робіт;
- інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).
У 2017 р. з міського бюджету було виділено близько 30 тис. грн. на облаштування входів
до будинків елементами доступності. Із інформації отриманої від керівника Дрогобицького
міського територіального центру соціального обслуговування додаткових коштів на послуги
супроводу та безперешкодного доступу людей з інвалідністю, окрім тих, які надаються
працівниками в межах їхніх функціональних обов’язків, протягом звітного не виділялось. На
жаль, досягнення лише одного показника не дозволяє зарахувати бал за вказаним 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 трьох напрямів. Фінансова підкріпленість означає наявність фінансового плану такої
форми соціального захисту у місцевому бюджеті, системність – планування таких заходів на
рік. Приклади реабілітаційних послуг: створення реабілітаційних установ або спрямування до
установ в інших населених пунктах чи установ вищого рівня; надання послуг у медичних
закладах; виїзд фахівців за місцем проживання особи; надання фінансової підтримки
громадським організаціям, що надають реабілітаційні послуги; забезпечення за рахунок
місцевого бюджету технічними та іншими засобами реабілітації, засобами медичного
призначення; інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора). Ці заходи можуть
бути реалізовані як у самій громаді, так і шляхом вирішення питань надання послуг
реабілітації для її жителів у інших населених пунктах або установах іншого рівня
підпорядкування. У цьому разі вжиті заходи оцінюються фактами (функціонування,
створення, надання послуг тощо) та документами, що свідчать про спрямування осіб з
порушеннями здоров’я до установ за останній календарний рік, що передує моніторингу.
Протягом 2017 року ОМС було здійснено ряд заходів з підтримки осіб, які потребують
реабілітаційних послуг. На виконання Міської комплексної програми у міському бюджеті
передбачили кошти на виплату одноразової грошової компенсації за проходження курсу
реабілітації (лікування) дітей-інвалідів з діагнозом дитячий церебральний параліч в медичних
установах України. Відповідно до рішення така допомога призначається раз на рік у сумі не
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більше 10 тис. грн. на одну особу. На сайті повідомлялось про виплату цієї допомоги 3 особам
за перші пів року звітного періоду. Повідомлялось про можливість отримання засобів медичної
реабілітації з мовним виводом у межах реалізації Комплексної програми соціальної підтримки
окремих категорій громадян Львівської області на 2014-2017 роки. Також, за кошти міського
бюджету для осіб з вадами зору були закуплені 16 засобів медичної реабілітації та 27
смартфонів для осіб з вадами слуху. В рамках реалізації Програми оздоровлення дітей пільгових
категорій (дітей з інвалідністю) м. Дрогобича на 2016-2018 роки було оздоровлено 13 дітей з
інвалідністю, які потребують сторонньої допомоги.
Міською владою було прийнято рішення про створення робочої групи з питань
утворення реабілітаційної установи змішаного типу для надання комплексних реабілітаційних
послуг дітям та молоді з інвалідністю. Згідно цього документу групою мають бути напрацьовані
пропозиції по створенню реабілітаційної установи.
Зважаючи на викладене монітори прийшли до висновку, що ОМС вживає певних заходів
із надання реабілітаційних послуг особам з порушенням здоров’я. Досягнення трьох умов
індикатора дозволяє прийняти рішення про зарахування балу.
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 трьох у невеликих містах напрямів, які
здійснюються самостійно та у співпраці з іншими надавачами соціальних послуг:
- діяльність «гарячої» телефонної лінії з питань подолання складних життєвих
обставин за наслідками домашнього насильства;
- проведення спільних із місцевими органами виконавчої влади, поліції заходів щодо
запобігання та протидії домашньому насильству, насильству щодо дітей, протидію дитячій
бездоглядності зокрема у навчальних закладах, закладах охорони здоров’я;
- здійснення, в тому числі спільно із місцевими органами виконавчої влади інформування
громади, зокрема в закладах освіти та охорони здоров’я з питань пов’язаних із запобіганню та
протидії домашньому насиллю, насиллю щодо дітей, дитячій бездоглядності;
- організацію послуг психологічної допомоги жертвам домашнього насилля, насилля в
сім’ї, соціального супроводу таких сімей. Послуги можуть надаватись як безпосередньо у
громаді, так і в центрах соціальних служб, соціально-психологічної допомоги, недержавних
установах;
- організацію надання послуг у Соціальному центрі матері та дитини;
- організацію соціальних послуг із ресоціалізації наркозалежної молоді;
- інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора)
З річних звітів голови міста та його заступника нам стало відомо, що для організації
безкоштовного харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів з місцевого бюджету
додатково були виділені кошти. У 2017 р. безкоштовне харчування змогли отримати 26 дітейсиріт, 220 дітей із малозабезпечених сімей, 276 дітей учасників АТО, 66 дітей, переселених зі
Сходу та АРК.
На виконання Комплексної програми «Молодь Дрогобича на 2016-2018 роки» до дня Св.
Миколая та Нового Року подарункові набори цукерок отримали багатодітні сім’ї мм.
Дрогобича та Стебника, в яких виховуються 4 і більше дітей (кількість сімей – 83, в них дітей –
361)
На виконання Програми «Пакунок малюка» у 2017 році 65 сімей, в яких народилися троє
і більше дітей отримали пакунки на суму 40950 грн. (сума одного пакунку 630 грн.)
Вважаємо, що ОМС намагається врахувати потреби громади, виділяючи кошти на
підтримку сімей з дітьми. Хоча ця допомога не є достатньою, зважаючи на соціальноекономічну ситуацію в країні, постійне зростання цін та інфляцію, однак моніторами було
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прийняте рішення про зарахування балу, оскільки трьох визначених індикатором умов
досягнуто.
Зараховано 1 бал
6.7. Чи ОМС бере участь у наданні соціальних послуг дітям та молоді, що опинились в
складних життєвих обставинах, в тому числі за наслідками домашнього насильства?
В даному випадку бал зараховуватиметься за наявності доказів залучення ОМС
протягом останнього календарного року перед моніторингом до реалізації трьох напрямів, які
здійснюються самостійно та у співпраці з іншими надавачами соціальних послуг:
- діяльність «гарячої» телефонної лінії з питань подолання складних життєвих
обставин за наслідками домашнього насильства;
- проведення спільних із місцевими органами виконавчої влади, поліції заходів щодо
запобігання та протидії домашньому насильству, насильству щодо дітей, протидію дитячій
бездоглядності зокрема у навчальних закладах, закладах охорони здоров’я;
- здійснення, в тому числі спільно із місцевими органами виконавчої влади інформування
громади, зокрема в закладах освіти та охорони здоров’я з питань пов’язаних із запобіганню та
протидії домашньому насиллю, насиллю щодо дітей, дитячій бездоглядності;
- організацію послуг психологічної допомоги жертвам домашнього насилля, насилля в
сім’ї, соціального супроводу таких сімей. Послуги можуть надаватись як безпосередньо у
громаді, так і в центрах соціальних служб, соціально-психологічної допомоги, недержавних
установах;
- організацію надання послуг у Соціальному центрі матері та дитини;
- організацію соціальних послуг із ресоціалізації наркозалежної молоді;
- інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора))
Рішенням сесії № 195 від 31.03.2016 р. було затверджено міську Програму соціальної
підтримки сімей та осіб, які опинились в складних життєвих обставинах на період до 2018 року.
Програма має на меті створення правових, соціальних і економічних умов для належного
функціонування сім’ї, утвердження духовно і фізично здорової, матеріально та соціально
благополучної сім’ї, забезпечення виконання сім’єю основних її функцій, підвищенні
соціальної підтримки сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, збереженні
традиційних сімейних цінностей. Виконавцем програми є Дрогобицький міський центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. На обліку у Центрі перебуває 1549 сімей, які
опинились у складних життєвих обставинах, в яких виховується 1732 дітей, а саме:
546 сім’ям учасників АТО;
69 сім’ям, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків;
40 сім’ям , яких торкнулася проблема насильства;
126 сім’ям вимушених переселенців;
518 сім’ям, де один чи кілька членів сім’ї має інвалідність;
11 особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які
досягли повноліття;
25 особам, яких торкнулася проблема ВІЛ/СНІДу;
45 сім’ям, де є наркозалежні особи;
57 сім’ям, члени яких перебувають у конфлікті з законом;
56 одиноких матерів, з них 78 неповнолітніх дітей;
56 сім’ям опікунів і піклувальників.
Під соціальним супроводом перебуває 108 сімей, також спеціалісти Центру
супроводжували 5 прийомних сімей, які виховують 5 дітей-сиріт та дітей позбавлених
батьківського піклування. У Центрі на обліку перебувають 126 сімей вимушених переселенців,
які прибули із тимчасово окупованої території АР Крим та східних областей України. Протягом
року спеціалісти сприяли у вирішенні їх соціальних та психологічних проблем.
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На виконання Програми профілактики негативних явищ в дитячому та молодіжному
середовищі, з метою профілактики негативних явищ, ВІЛ-інфекції/ СНІДу, профілактики
соціально-небезпечних захворювань, фахівцями Центру у навчальних закладах міста Дрогобича
організовано та проведено низку заходів, а саме: конференції, конкурси плакатів, різноманітні
профілактичні заходи та інформування. Проводиться робота з ін’єкційними споживачами
наркотиків, працюють групи взаємодопомоги (АА, АН) та здійснюється індивідуальне
консультування осіб із алкогольною та наркотичною залежністю, в т. ч. ВІЛ-інфікованих.
Службою у справах дітей спільно з міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді з залученням представників ювенальної превенції Дрогобицького ВП ГУНП у
Львівській області регулярно здійснюються обстеження матеріально - побутових умов
проживання цих дітей, надається консультативно – правова допомога батькам. Протягом 2017
р. обстежено більше 112 неблагополучних та інших сімей, за заявами та скаргами громадян м.
м. Дрогобича та Стебника, проведено 125 профілактичних бесід виховного характеру з
неповнолітніми.
Згідно відповідних розпоряджень голови, були створені рейдові групи, які систематично
проводять обхід з метою виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у
випадку їх виявлення, надання соціальної підтримки, здійснюють профілактику правопорушень
серед осіб, які не досягли вісімнадцятирічного віку, в т. ч. запобігання дитячій бездоглядності і
безпритульності, жебракування. Ця група також реагує на повідомлення щодо дітей, які можуть
перебувати у складних життєвих обставинах.
Зважаючи на системну роботу у цьому напрямі, що підтверджується досягненням
чотирьох умов індикатора, вважаємо за доцільне 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 невеликих містах вважається достатнім
реалізовувати не менше чотирьох напрямів.
Приклади напрямів:
- перевірка дотримання прав дітей у закладах або сім’ях та реагування на випадки
порушень прав;
- участь представників органів опіки та піклування у судових слуханнях у справах, що
стосуються прав дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;
- передавання дитині-сироті або дитині, позбавленій батьківського піклування при
досягненні нею повноліття житла, яке перебуває у її власності;
- функціонування соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавленого
батьківського піклування;
- надання фінансової підтримки внутрішньо переміщених прийомних сімей, дитячих
будинків сімейного типу (оцінюється у громадах, де наявні сім’ї);
- надання житла дитячим будинкам сімейного типу, які вимушено або самостійно
залишили місце проживання на тимчасово окупованих територіях та території проведення
АТО (оцінюється у громадах, де наявні такі дитячі будинки сімейного типу);
- поліпшення матеріально-технічних умов закладів, де перебувають діти-сироти та
діти, позбавлені батьківського піклування;
- інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).
Заходи можуть бути реалізовані як у самій громаді, так і шляхом вирішення питань їх
забезпечення мешканцям громади у інших населених пунктах. У цьому разі вжиті заходи
оцінюються за документами, що передбачають передачу коштів на фінансування зазначених
заходів за останній календарний рік, що передує моніторингу
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На обліку у відділі - служби у справах дітей станом на 01.01.2018 р. перебувають 112
дітей з числа дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які
виховуються у сім’ях, що опинилися в складних життєвих обставинах, а також у місті проживає
38 усиновлених дітей, з яких 12 дітей, усиновлені менше 3-х років, 26 – усиновлені більше трьох
років.
Відділом–службою у справах дітей у 2017 р. було проведено 17 засідань комісії з питань
захисту прав дитини при виконкомі Дрогобицької міської ради, на яких розглянуто 134
звернень громадян, установ та організацій щодо вирішення питань які стосуються захисту прав
дітей та за результатами засідань даної комісії підготовлено 24 проекти рішень виконкому;
підготовлено 8 пакетів документів на кандидатів в усиновлювачі; підготовлено 3 пакети
документів та надано 3 висновки органу опіки та піклування Дрогобицької міської ради в
Дрогобицький міськрайонний суд щодо внутрішньо сімейного усиновлення дитини одним з
подружжя; чотирьом дітям, залишеним без батьківського піклування, надано відповідний
статус дитини – сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, та влаштовано в сім’ю
опікунів (піклувальників). Протягом року спеціалістами служби було підготовано 4 позовні
заяви в інтересах дітей та взято участь у 169 судових засіданнях різних інстанцій, з питань
захисту прав дітей.
Відділ–служба у справах дітей являється ініціатором міської програми забезпечення
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у м.
Дрогобичі на 2016-2018 роки, метою якої є поступове розв’язання проблеми забезпечення
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. Для
реалізації в 2017 р. вище вказаної житлової програми, в місцевому бюджеті передбачено 450,0
тис. грн. для придбання житла. Містом було придбано житло для дітей, позбавлених
батьківського піклування та дітей-сиріт.
Відділом – службою у справах дітей виконавчого комітету Дрогобицької міської ради
спільно з Дрогобицьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
проводяться перевірки у прийомних сім’ях, сім’ях опікунів (піклувальників) щодо дотримання
прийомними батьками, опікунами (піклувальниками) стану виховання, утримання і розвитку
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Порушень щодо дотримання прав
дітей у прийомних сім’ях, сім’ях опікунів (піклувальників) відділом – службою у справах дітей
не виявлено.
У місті діє дитячий будинок «Оранта», в якому виховуються діти-сироти, діти
позбавлені батьківського піклування та діти з сімей, які перебувають у складних життєвих
обставинах.
Згідно рішення ДМР у 2017 р. придбано в комунальну власність міста однокімнатну
квартиру для зарахування у житловий фонд соціального призначення для забезпечення
тимчасовим житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.
Враховуючи роботу міської ради у забезпеченні прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування та відповідність чотирьом необхідним показникам індикатора,
моніторами прийнято рішення зарахувати бал.
Зараховано 1 бал.
6.9. Чи залучає ОМС недержавних учасників до надання соціальних послуг?
Бал зараховується при наданні ОМС доказів:
- наявності нормативних основ залучення недержавних надавачів соціальних послуг (як
приклад, соціальне замовлення);
- закупівля соціальних послуг у недержавних надавачів (громадські об‘єднання, приватні
особи) за рік, що передує моніторингу
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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.
З документів, наданих на ознайомлення, нам стало відомо, що протягом 2017 р. на
виконання проекту «Рух - це життя», поданого ДДТЗДІ «Надія» на конкурс проектів, з бюджету
міста було виділено 22 тис. грн.
Інших відомостей про залучення недержавних учасників до надання соціальних послуг
моніторами не було знайдено. Дана інформація не дає підстав зарахувати бал.
Бал не зараховано
6.10. Чи зручною є організація надання послуг органом соціального захисту?
Бал зараховується, якщо монітор, під час проведеного експерименту, підтвердив
наявність не менше дванадцяти критеріїв зручності надання послуг органом соціального
захисту населення з наступного переліку:
Відвідавши управління праці та соціального захисту населення виконкому ДМР та
поспілкувавшись з його очільником і представниками відділів, можемо підсумувати наступне.
Ми неодноразово звертались за допомогою в отриманні інформації та роз’ясненнями до
представників управління. Неодноразово мали можливість поспілкуватись із начальником
управління та отримати від нього багато інформації щодо питань, які досліджує моніторинг, а
також допомогу в отримання документів та додаткову інформацію від начальника
підпорядкованого відділу. За нашими спостереженнями, працівники управління стараються
надати повну консультацію відвідувачам, які приходять до них та максимально допомогти у
вирішення проблем, з якими до них звертаються (1). Приміщення, в якому розташовано
управління, достатньо пристосоване для надання якісних послуг громадянам (2). Можна
сказати, що це єдине місце ОМС, яке обладнано пандусом (3), спеціально маркованими
сходами та поруччями для різних категорій відвідувачів. Також приміщення обладнано
інформаційним кіоском (4), в якому відвідувачі можуть знайти відомості щодо роботи
управління та послуги (5), які надаються не тільки цим управлінням, а й на загал ОМС.
Інформація про роботу та послуги, які надає управління також представлена на сайті ДМР (6).
Цю інформацію можна отримати також і по телефону (7).

Фото 18 – 21. Критерії 2 – 5 експерименту «Соцзахист».
Щодо зручності роботи управління, можемо сказати, що години його роботи
співпадають з роботою ОМС. Додаткових годин роботи для зручності громади не передбачено.
Також прийом громадян та документів здійснюється тільки за місцем розташування управління.
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Хоча є можливість виїзду працівників до деяких категорій громадян, зокрема тих, яких
влаштовують до геріатричного пансіонату. Нам повідомили, що працівники ЦНАПу можуть
надавати послуги мобільного офісу, відповідно, управління долучається, за потребою, до їхніх
виїздів.

Фото 22 – 27. Критерії 8, 9 експерименту «Соцзахист».
Інформаційні стенди розміщені у зручних місцях (8) та підсвічені додатково для
зручності користувачів. Інформація представлена достатньо повно і стендів є багато. Також є
можливість присісти за стіл, який обладнано зразками документів з прикладами заповнення. У
доступності є бланки (9), які потрібно заповнювати для отримання послуг.

Фото 28 – 30. Умови прийому отримувачів послуг. Експеримент «Соцзахист».
Робочі місця консультантів не обладнані табличками із зазначенням даних працівника,
який консультує та відсутні умови приватності під час прийняття заяв. Однак, на деяких
кабінетах вказаний час роботи та дані працівника, який веде прийом у ньому. У приміщенні є
доступний туалет для відвідувачів (10). У коридорах розміщені стільці для тих, хто очікує (11).
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Для оформлення документів певних категоріям громадян, можливий виїзд працівника додому
(12).
Зважаючи на те, що дванадцять з шістнадцяти критеріїв було дотримано, вважаємо за
доцільне зарахувати бал.
Зараховано 1 бал

Соціальний захист для вразливих категорій
Не зараховано 4 бали
40%

Зараховано 6
балів
60%
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: САМОРОЗВИТОК
7. НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: ПРАЦЯ ТА УМОВИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
7.1. Чи діє місцева програма зайнятості населення?
Бал зараховується при наявності затвердженої програми такого спрямування, що
оцінюється як дієва. Спрямованість і дієвість програми визначається аналізом тексту
документу на предмет: конкретності мети та визначення засад взаємодії ОМС з органами
зайнятості; системності визначених заходів, зазначення їх виконавців та строків; виділення
джерел фінансування; визначення очікуваних результатів виконання та способів оцінки
ефективності реалізації завдань.
На час моніторингу у місті діє затверджена Програма зайнятості населення міст
Дрогобича та Стебника на 2018-2020 р.р. Аналізуючи зміст діючої програми та підсумки
виконання такої ж програми за 2017 р. можемо підсумувати наступне. Зважаючи на те, що у
місті майже відсутні великі підприємства, які розширяють свою діяльність і створюють нові
робочі місця, відповідно, нові вакансії з’являються завдяки малому та, частково, середньому
бізнесу, а також за рахунок бюджетних установ та комунальних підприємств. Однак, пропозиція
мінімальної зарплати не стимулює якісних фахівців до пошуку роботи із запропонованих ЦЗ.
Місто ж, у своїй затвердженій програмі, зовсім не передбачає коштів на розвиток та
стимулювання підприємництва до створення нових робочих місць та підтримки вже існуючих.
Однозначно, працівники ЦЗ в межах своїх повноважень, вживають різноманітних заходів щодо
пошуку вакансій та роботодавців. Аналізуючи діяльність працівників ЦЗ, ми бачимо, що за
відсутності фінансової підтримки містом даної програми, вони намагаються заповнити
відсутність фінансування іншими заходами: презентаціями роботодавців, налагодженням
співпраці, пошуку роботодавців, проведенням різноманітних навчань та ін. Однак, щоб сказати,
що програма насправді є дієвою, зусиль працівників ЦЗ замало. Тому було прийнято рішення
про не зарахування балу.
Бал не зараховано
7.2. Чи належним чином організоване проведення оплачуваних громадських та
тимчасових робіт?
Бал зараховується за умови підтвердження системної діяльності з проведення
оплачуваних громадських та тимчасових робіт, які мають економічну, соціальну або
екологічну користь для громади.
За інформацією, отриманою з відкритих джерел та спілкуванням з представниками
відповідних відділів ДМР, стало відомо, що у міському бюджеті на 2017 р. кошти на оплату
громадських та тимчасових робіт не закладались. Такі роботи здійснювались за кошти
роботодавців.
Бал не зараховано.
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.
За результатами спілкування із представниками економічного відділу ДМР нам стало
відомо, що місцева програма підтримки підприємницької діяльності не діяла у 2017 р. та не діє
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і на час моніторингу. Посадовці ОМС мотивують це відсутністю коштів у міському бюджету.
Відповідно моніторами було прийняте рішення про не зарахування балу.
Бал не зараховано
7.4. Чи сприяє ОМС зайнятості населення через інформування?
Бал зараховується за умови підтвердження фактів проведення ОМС інформування
населення про потреби підприємств, установ та організацій (1.ОМС; 2.Бюджетної установи
або організації; 3.Комунального або приватного підприємства) принаймні двома різними
способами: мережа Інтернет, друковані засоби масової інформації, радіо/телебачення,
проведення спеціалізованих заходів або інші (визначається за внутрішнім переконанням
монітора)
Відомості про вакантні посади оприлюднюються на сайтах відповідних установ,
подається інформація у службу зайнятості, а також публікується повідомлення у місцевій газеті
«Галицька зоря».
Вважаємо, що дана інформація дозволяє зарахувати бал у цій категорії.
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.
Проаналізувавши відповідний розділ на сайті міської ради, монітори прийшли до
висновку про те, що згідно із Переліком адміністративних послуг, що надаються відділом –
центром надання адміністративних послуг виконавчого комітету Дрогобицької міської ради
фізичні особи-підприємці можуть отримати низку послуг:
державна реєстрація фізичної особи-підприємця (п.25 Переліку послуг);
державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця (п.29
Переліку послуг);
припинення підприємницької діяльності (п.32 Переліку послуг);
надання паспорту прив’язки тимчасової споруди для провадження
підприємницької діяльності (п.9 Переліку послуг)
Враховуючи доступність певних адмінпослуг для ведення діяльності вважаємо за
доцільне зарахувати бал.
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,
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відмінне від земельної ділянки) встановлені за рішенням Острозької міської ради є нижчими від
максимально можливого рівня, встановленого Податковим кодексом України.
На сайті ДМР щороку публікується рішення, яким затверджується встановлення
фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють
господарську діяльність та Положення про нарахування та сплату місцевих податків та зборів.
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%.
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.
Згідно з інформацією наданою моніторам, була створена робоча група з питань
легалізації виплат заробітної плати та зайнятості населення. Робоча група працює у форматі
виїзних обстежень; проведення співбесід з керівниками підприємств, установ, організацій та
фізичними особами-підприємцями на засіданнях; надсилання офіційних листів роботодавцям –
порушникам щодо забезпечення соціальної захищеності найманих працівників та
відповідальності роботодавців за використання їх праці. В рамках проведення робочих
зустрічей, робочою групою заслуховуються роботодавці, які не виплачують встановлений
законом мінімальний розмір заробітної плати. Також, проводиться інформування роботодавців
з приводи можливостей легалізації найманих працівників та їхнього офіційного
працевлаштування.
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.
У звіті міськрайонного центру зайнятості зазначено, що найбільший показник безробіття
серед молоді віком від 23 до 29 років. Працівниками ЦЗ проводяться інформаційні заходи для
молоді з роз’яснення тенденцій на ринку праці, на сайті ЦЗ створені відповідні розділи, які
мають на меті інформувати щодо вибору майбутньої професії, проводяться огляди актуальних
професій, розділ профнавчання та профорієнтація, даються поради з написання резюме та
адреси сайті, які допомагають у пошуку роботи.
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Спілкуючись із працівниками міської ради, нам стало відомо про те, що місто надає
можливість бажаючим проходити стажування та практику в ОМС.
Разом з тим, трьох показників із необхідних п’яти не вдалось досягнути, у зв’язку з чим
бал не може бути зараховано.
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.
За інформацією фінансового управління міської ради, кошти на здобуття професійнотехнічної освіти мешканців громади у 2017 р. не виділялось. Відповідно, бал за цією категорією
не нараховується.
Бал не зараховано
7.10. Чи надається ОМС допомога випускникам професійно-технічних навчальних
закладів у працевлаштуванні?
Бал зараховується за умови отримання доказів принаймні одного підтвердженого
факту наданої допомоги у працевлаштуванні після здобуття професійної освіти за останні
два календарні роки, що передують моніторингу.
Промоніторивши відкриті джерела, а також поспілкувавшись з відповідними
структурними підрозділами міської ради, моніторам була надана інформація, що практика
надання такої допомоги відсутня.
Рекомендації:
дослідити потреби ринку праці у громаді та передбачити механізми підтримки
(інформаційної, фінансової) випускників професійно-технічних закладів у працевлаштуванні.
Бал не зараховано
7.11. Чи турбується ОМС про сталість місцевого персоналу соціально-гуманітарної
небізнесової сфери?
Бал зараховується за умови отримання доказів принаймні одного підтвердженого
факту визначеної потреби та сформованого замовлення на кадри для освітніх і лікувальних
закладів, закладів фізичної культури і спорту за останні два календарні роки, що передують
моніторингу.
Щороку кожна установа, яка знаходиться у віданні ДМР формує кадровий резерв, в
якому вказує, які спеціальності є на даний час в установі та які можуть бути потрібні на
наступний рік. Ці дані підсумовуються і розробляється прогноз на можливу потребу у певних
спеціальностях. Однак, із спілкування з представниками установ та структур ДМР, нам стало
відомо, що у зв’язку з тим, що попит на робочі місця переважає пропозиції вакансій, реального
формування замовлення на кадри немає. Як тільки з’являється вільна вакансія, вона одразу ж
виставляється на конкурс і заповнюється претендентом, який отримав перемогу серед інших
кандидатів.
Враховуючи той факт, що діяльність ОМС із формування потреб у фахівцях соціальногуманітарної сфери носить переважно характер реагування, бал за індикатором не зараховано.
Бал не зараховано
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7.12. Чи дбає ОМС про робочі місця для людей з інвалідністю?
Бал зараховується за умови отримання доказів дотримання нормативу робочих місць
для працевлаштування осіб з інвалідністю у розмірі 4% середньооблікової чисельності
штатних працівників. Досліджуються дані на момент проведення моніторингу у двох
випадково вибраних юридичних особах, які знаходяться в сфері управління ОМС: бюджетній
установі або організації, комунальному підприємстві, ОМС.
Відповідно до ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування», ряду інших
нормативних документів, які регулюють заміщення вакантних посад та розпорядження
міського голови № 656-р від 30.11.206р. «Про конкурсну комісію ДМР на заміщення вакантних
посад…» призначення на будь які посади відбувається на підставі відкритого конкурсу. За
словами начальника відділу кадрів, при відборі на конкурсній основі претенденти мають рівний
доступ до можливостей відбору. Однак, якщо претендент є особою з інвалідністю і за
результатами конкурсу отримає перемогу і зможе виконувати роботу, відповідно до вимог
заявленої вакансії, то безумовно таку особу візьмуть на роботу. Теж саме стосується і
підпорядкованих установ та організацій.
Водночас із 165 працівників апарату ОМС, кількість людей з інвалідністю складає лише
п’ять, що є менше 4% передбачених нормативом. У зв’язку з формальними підставами, бал за
цим індикатором не зараховується.
Бал не зараховано

Праця та умови її реалізації

Не зараховано 9 балів
75%
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Зараховано 3
бали…

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 головні сторінці сайту міської ради розміщена контактна інформація про орган
місцевого самоврядування та його голову. Також є можливість за посиланням на сторінці
подати електронне звернення, записатись на прийом чи відвідати офіційну сторінку голови для
отримання додаткової інформації щодо діяльності.

Фото 31. Контакти ОМС на офіційному сайті Дрогобича.
Навігація є зручною та не потребує додаткових зусиль та знань для пошуку необхідних
даних, тому було прийняте 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:
Можемо зазначити, що відеоматеріали, які розміщені на сайті, спочатку заливаються на
офіційну сторінку міської ради у YouTube, який підтримує звук і картинку одночасно.
Моніторами здійснено онлайн тест на контрастність тексту, результатом є
співвідношення 5.52 : 1, при вимогах у нормативних документах не менше 5:1.
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Також сайт дає можливість скористатись навігацією за допомогою клавіатури
комп’ютера. Також є можливість збільшення розміру шрифту для перегляду повідомлень на
сайті.
Зважаючи на досягнення більш ніж трьох мінімально необхідних умов з переліку,
прийнято рішення зарахувати бал. .
Зараховано 1 бал

Фото 32 - 33. Доступність офіційного сайту для осіб з порушеннями зору та слуху.
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.

Фото 34 Захист ОМС персональних даних.

Зараховано 1 бал
48

Місцевий індекс прав людини у Львівській області: м. Дрогобич. УГСПЛ. 2018
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.
На сайті міської ради є відповідний розділ, за допомогою якого громадяни можуть
звернутись за отриманням публічної інформації у електронному чи письмовому варіанті. Під
час проведення моніторингу ми мали можливість поспілкуватись з багатьма посадовими
особами ОМС. Неодноразово монітори потребували додаткової інформації щодо певних
питань. На прохання надати наявну інформацію працівники мерії та підпорядкованих їй
структур, переважно готові були надати для ознайомлення необхідні документи та
фотографувати ті, які не мали персональних даних. Також погоджувались надіслати запитувану
інформацію електронною поштою, якщо потрібних матеріалів у них не було в повному об’ємі.
Хочемо зауважити, що вся інформація, яку готували працівники для нашого моніторингу, була
надана протягом 2-3 наступних днів після запиту і була підготована якісно та змістовно.
Зважаючи на дотримання термінів у відповіді на запит про доступ до публічної інформації,
моніторами прийнято рішення про зарахування балу.

Фото 35 – 36. 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:
На сайті міста у спеціальному розділі є можливість подати електронне звернення,
визначивши яким способом зручно буде отримати відповідь. За схожим принципом можна
звернутись до будь-якої посадової особи міської ради, в т. ч. записатись на прийом для
можливості особисто принести своє звернення. У місті працює низка телефонних номерів, в т.
ч. і «гарячі лінії», за допомогою яких мешканці можуть повідомити про проблеми чи залишити
повідомлення для служб міста.
У межах моніторингу, надсилались як письмові звернення, так і усні. Крім того,
запитувалась інформація телефоном, відповідь на яку була надано визначним нами способом –
електронною поштою.
Вважаємо, що ОМС забезпечив достатньо можливостей для реалізації права громадян на
звернення, тому бал зараховано.
Зараховано 1 бал.
8.6. Чи ефективно використовується ОМС інформаційний стенд як джерело комунікації
з громадою?
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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.
У рамках проекту "Дрогобич - Smart City" біля будівлі міської ради було встановлено 2
сенсорних кіоски, за допомогою яких, можна отримати ту ж саму інформацію, яка розміщена
на сайті. На вхідних дверях Ратуші відповідні вивіски інформують громаду про час роботи її
органів.

Фото 37 – 39. Інформаційні сенсорні кіоски.
У приміщенні міської ради біля деяких кабінетів висять різноманітні оголошення та
плакати з соціальною інформацією.
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.
Переглянувши інформацію на сайті ми знайшли ряд повідомлень щодо винесення на
обговорення проектів рішень, які встановлюють місячний термін на внесення пропозицій
громадою від моменту опублікування на сайті та у друкованому ЗМІ, а також безпосередньо
проект документу. У повідомленні вказано контактні дані та адресу, за якою можна надати
зауваження та пропозиції.
Вважаємо, що місто інформує громаду щодо свої майбутніх рішень в термін, що
перевищує визначений індикатором, тому вирішено зарахувати бал.
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Зараховано 1 бал.
8.8. Чи може виборець контролювати голосування свого депутата?
Бал зараховується, якщо результати поіменного голосування на останніх двох
засіданнях депутатів оприлюднюється на сайті органу.
На сайті міської ради працює сервіс, який дає змогу
відслідковувати
роботу депутатів Дрогобицької міської ради, не відходячи від свого комп’ютера. Програма дає
можливість дізнатись скільки засідань сесії депутат пропустив, які рішення підтримав, а також
є можливість переглянути списки голосувань та візуалізувати сумісність голосувань (на
скільки співпадають позиції різних фракцій). Також на сайті окремо публікуються результати
поіменного голосування депутатів на сесіях.
За допомогою цього сервісу у громади є можливість проаналізувати роботу обраних
депутатів. Зазначене 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.
Міська рада на своєму сайті постійно публікує інформаційні повідомлення щодо дати
засідання сесії. Зауважимо, що дати засідань сесії, зібрань виконкому та комісій анонсуються
заздалегідь.

Фото 40. Оприлюднення оголошення про засідання сесії.
Однак, моніторами не було знайдено жодного проекту порядку денного, який би було
оприлюднено заздалегідь для можливої участі бажаючих у їх вирішенні. Хоча засідання сесії
ради транслюються в он-лайн режимі і кожен бажаючий може долучитись до перегляду.
Через відсутність попередньої публікації порядку денного сесії міської ради, що не
дозволяє мешканцям міста взяти участь в обговоренні визначених ним питань, бал за
індикатором не зараховується.
Бал не зараховано
8.10. Чи оприлюднена в доступний спосіб інформація про прийом виборців депутатами
місцевої ради?
Бал зараховується при наданні доказів оприлюднення інформації про прийом виборців
депутатами місцевої ради.
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Проаналізувавши відповідний розділ, який дає змогу отримати інформацію про
депутатський корпус та обравши будь якого депутата, відвідувач може ознайомитись із низкою
інформації, яка доступна у цьому розділі, а саме: який округ представляє депутат, включно з
адресами, в яку комісію входить та яку фракцію представляє, час прийому, контакти та інше.
Також ведеться облік запитів, звернень і можна ознайомитись із звітами за результатами
діяльності. Є можна записатись на прийом за допомогою сервісу iGov.
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 працює Портал відкритих даних, на якому можна ознайомитись із інформацією
щодо розподілу коштів між установами та звітів по їх використанню. Також є розміщена
інформація щодо переліку об’єктів комунальної власності, які знаходяться у розпорядженні.
Портал дає змогу проаналізувати використання бюджетних коштів установами міста через
планування та закупівлю у системі "Prozorro". Доступні й інші можливості для вивчення
процесу отримання та витрачання коштів бюджетними установами за допомогою пошуковоаналітичної системи 007.
Вважаємо, що громада має достатньо інструментів для того, щоб ознайомитись із
публічною інформацією та проаналізувати її.
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 початку року на сайті міста з’явились повідомлення про те, що місто розпочало
працювати у системі онлайн-аукціонів. Хоча Департамент міського господарства ще минулого
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Фото 41. Закупівлі міста.
року неодноразово приймав участь у електронних торгах у системі "Prozorro". Замовниками
тендерів також були лікарні та ДП «Дрогобичводоканал». На сайті міста є відповідний розділ,
який пропонує переглянути аналітику щодо закупівель, які проводились містом, однак
інформація відображається лише за 2018 рік щодо трьох організаторів, які зазначені на сайті.
Однак містом було здійснено достатньо кроків, які вказують на те, що закупівлі
відбуваються згідно затверджених законодавством процедур і громада може отримувати
інформацію з сайту за допомогою декількох інструментів. Тому було прийнято рішення про
надання балу.
Зараховано 1 бал.
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.
Проаналізувавши сайт на предмет повідомлень про можливість оренди комунального
майна, ми знайшли повідомлення про те, що місто працює у системі онлайн-аукціонів
«ProZorro.Продажі» і вже розмістило перші лоти у системі електронних торгів. Також нами
було знайдено ряд рішень сесії про надання або продовження оренди комунального майна міста.
Всю інформацію про наявні об’єкти для можливої оренди та ті, які вже орендовані, можна
отримати на порталі відкритих даних у форматі карти з відповідними позначками. Інтерфейс
даної програми, на думку моніторів, є досить зручним у користуванні, тому було прийнято
рішення про зарахування балу за цим показником.
Зараховано 1 бал.

Право на інформацію
Не зараховано 1 бал
8%

Зараховано 12
балів
92%

53

Місцевий індекс прав людини у Львівській області: м. Дрогобич. УГСПЛ. 2018
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.
На сайті ДМР оприлюднено «Стратегічний план економічного розвитку міста Дрогобича
до 2020 р.» та економічний прогноз до 2017 р.. Аналізуючи документи, ми помітили наступне.
На титульній сторінці Стратегічного плану стоїть слово проект. Сам документ було створено у
2012 р. У документі напрацьовано 2 варіанти розвитку міста, представлено SWOT аналіз та
висновки, зроблені на його основі. Згодом було напрацьовано документ, який отримав назву економічній прогноз. У ньому було враховано пропозиції та напрацювання стратегічного плану.
Класичним варіантом поетапної реалізації стратегічного плану є напрацювання плану дій на рік
з урахуванням змін, адаптуючи його під потреби громади та відповідаючи на виклики у
суспільстві, а також прогнозуючи фінансову спроможність міста до реалізації конкретних
кроків. Однак, аналізуючи повідомлення на сайті та спілкуючись із представниками мерії та
громадою, моніторам не вдалось знайти підтвердження дієвості представленого стратегічного
плану, представленого на сайті. Також відсутні повідомлення щодо спільних з громадськістю
кроків по реалізації завдань, зазначених у ньому. Моніторами за звітний період було знайдено
повідомлення, яке анонсувало зустріч з громадськістю на цю тему. Схожі повідомлення були
знайдені за інші роки.
Хоча, якщо аналізувати певні кроки, які були реалізовані містом завдяки чи всупереч
стратегічному плану, зокрема, електронне місто Дрогобич, то певні наслідки із затвердженого
документу присутні. Однак, для повноцінного розвитку міста цього замало. Тому було
прийнято рішення про не зарахування балу.
Бал не зараховано.
9.2.Чи забезпечується вільний доступ населення до засідань колегіальних органів ОМС
та можливість здійснювати їх відеофіксацію?
Бал зараховується якщо за результатами проведення експерименту монітор отримав
доступ до засідання колегіального органу ради, відповідно до Регламенту засідання виступив,
вільно здійснював відеофіксацію засідання, за результатами виступу отримав зворотній
зв'язок від головуючого, наприклад: попередня підтримка вирішення питання, пропозиція щодо
дати зустрічі спільно із зацікавленими сторонами, призначення відповідальних, інше
(визначається за внутрішнім переконанням монітора).
Всі засідання ради транслюються у режимі реального часу, відповідно їх можна
переглянути в архіві на сайті міської ради.
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Як показує практика, громадяни приходять на засідання і мають змогу підняти питання,
які їх турбують. Зокрема, на черговому засіданні ради було підняте питання зміни меж «Парку
новонароджених». Підтвердженням вільного доступу до засідань ради є те, що петиція, яка
набрала 65 голосів, в обов’язковому порядку повинна бути розглянута на сесії ради. Відповідно
ініціатор петиції може прийняти участь у засіданні і виступити під час розгляду питання, щодо
якого була ініційована петиція.
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.
Моніторами було знайдено низку документів, які свідчать про залучення активної
громадськості до вирішення певних потрем громади. Так, було створено комісію, яка повинна
була обрати кращу проектну пропозицію облаштування благоустрою існуючих скверів у м.
Дрогобичі з тих, які були подані на відкритий архітектурний конкурс. Також громадські
об’єднання були залучені до відбору проектних пропозицій для фінансування з громадського
бюджету. Думаємо, що сюди можна віднести можливість подати електронні петиції, за
допомогою яких громадяни можуть долучитись до формування важливих для них питань ОМС.
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.
Проаналізувавши розміщений на сайті міста статут громади, який був прийнятий у 2009
році, ми змогли побачити наступне. У статуті передбачено наступні форми самоврядування, а
саме: референдум, вибори органів та посадових осіб, загальні збори, місцеві ініціативи та
громадські слухання. Повідомлення на сайті свідчать про те, що громада має можливість
впливати на рішення ОМС через громадські слухання, про що є відповідний розділ на сайті.
Також було створено Громадську раду при міському голові, яка діє на підставі Положення та
затверджено її склад. При виконкомі Дрогобицької міської ради діє міська молодіжна дорадча
рада, метою якої є здійснення координації заходів, пов’язаних із забезпеченням проведення
консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної молодіжної
політики. Також проводиться обрання Дитячого міського голови. Громадяни можуть ініціювати
розгляд важливих для них питань за допомогою електронних петицій. Також є можливість
долучитись до громадських обговорень, перелік яких ОМС публікує на сайті міста.
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Вважаємо, що громада має достатньо можливостей для того, щоб брати участь у
вирішенні важливих питань, тому було прийняте рішення про зарахування балу.
Зараховано 1 бал.
9.5. Чи систематично проводяться ОМС відкриті, загальні зустрічі з населенням?
Бал за цим індикатором зараховується при наданні доказів проведення не менше 4
відкритих, загальних зустрічей з населенням (громадських слухань, загальних зборів,
громадських обговорень) за останній календарний рік перед моніторингом.
Проаналізувавши повідомлення на сайті та поспілкувавшись із представниками ОМС,
можемо підсумувати, що влада намагається регулярно зустрічатись з громадою і частіше для
вирішення нагальних потреб. Частина зустрічей висвітлюється на сайті міста, деякі на сайтах
організацій, деякі у ЗМІ, інші проходять у робочому порядку, про що доповідаються
відповідальним особам для інформування чи вжиття заходів.
Зважаючи на підтвердження не менше як чотирьох ззустрічей, бал за індикатором
зараховано.
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.
За допомогою сервісу подання електронних петицій, яким скористалась громада міста
для підняття питання створення дендропарку у місті. Петиція набрала 79 голосів, що дало
можливість передати її на голосування депутатам. Відповідно, на сесії ради депутати
розглянули петицію на засідання сесії.
Також місто прийняло ряд рішень щодо паспортизації об’єктів архітектурної спадщини,
а також за ініціативи громадськості виділяє кошти у міському бюджеті на виконання програми
«Охорона та збереження культурної спадщини м. Дрогобича на 2016 -2020 рр.
Моніторами було прийнято рішення про надання 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).
На сайті міської ради є відповідний розділ електронні петиції громадян, у якому
розміщено інформацію щодо можливості подання електронної петиції. Процедура реєстрації
для подання петиції розписана доступно і зрозуміло. Також можна ознайомитись із Положення
про електронні петиції. Однак, ідентифікація особи за допомогою банківської системи
ідентифікації або електронним цифровим підписом звужує доступ бажаючих зареєструвати
свою петицію через відсутність таких ідентифікаторів у особи за непотрібністю. Ми розуміємо,
що така процедура зумовлена необхідністю відфільтровувати певних осіб, які можуть
використовувати даний механізм не за призначенням. Але у положенні чітко прописано, які
56

Місцевий індекс прав людини у Львівській області: м. Дрогобич. УГСПЛ. 2018
особисті дані повинна надати особа та у якій формі для того, щоб її петиція була прийнята для
розміщення на сайті для голосування, а саме: «неправдиві відомості, подані автором
(ініціатором) петиції або громадським об’єднанням, а також використання лайливих слів,
прямих образ на ім’я конкретних осіб, є підставою для відмови в її оприлюдненні або для
виключення з режиму оприлюднення після з’ясування зазначених обставин». Відповідно всі
подані петиції все одно проходять перевірку перед оприлюдненням на сайті для голосування.
На нашу думку, спрощення процедури реєстрації дасть можливість більшій кількості громадян
скористатись можливістю цього сервісу і активніше включитись у життя міста.
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.
На сайті міста регулярно з’являється інформації щодо стану виконання міського
бюджету. Раз на квартал сесія затверджує звіт про виконання міського бюджету та публікує
його на сайті. Громаду запрошують до обговорення проекту бюджету на наступний рік на
громадських слуханнях. Одночасно відбувається трансляція в он-лайні, відповідно всі охочі
можуть долучитись до перегляду. Також на сайті є сторінка бюджету міста, де розміщено звіти
про виконання помісячно і поквартально. Доступною є інформація про стан виконання програм
по відділах міської ради, яка розміщена на порталі відкритих даних. Сайт пропонує
ознайомитись із бюджетною картою міста, на якій можна обирати бюджетні установи чи інші
позиції, які фінансуються з міського бюджету. Ми проекспериментували із картою, обрали на
карті облаштування спортивного майданчика, потім перейшли за посиланням, яке пропонувало
аналіз закупівель замовника та змогли отримати інформацію про замовника, його закупівлі та
інші супутні дані.

Фото 42 – 43. Інформування громади з питань міського бюджету.
Сайт також пропонує можливість візуалізувати бюджет для кращого розуміння та
унаочнення інформації.
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Громада може залучитись до планування та отримання фінансування своїх ініціатив за
допомогою сервісу «Громадський бюджет міста». На сайті публікуються повідомлення щодо
розгляду заявок та оголошуються переможці, які отримають кошти на реалізацію своїх ідей.
Зважаючи на перелік доступних можливостей участі та контролю громади за
використанням коштів міста, вважаємо за доцільне зарахувати бал.
Зараховано 1 бал.
9.9. Чи забезпечив ОМС доступність адміністративних послуг для населення?
Зважаючи на те, що Дрогобич був одним з переможців конкурсу на модернізацію ЦНАП
в межах Програми Європейського Союзу, можемо підсумувати наступне. Приміщення було
відремонтовано і встановлено сучасне умеблювання та техніка. Так як ЦНАП знаходиться у
Ратуші, то відповідно добиратись з будь-якої точки міста є достатньо зручно (1), поряд є стоянка
(2) та вказівники про розміщення Центру (3). На сайті міста є окремий розділ, присвячений
роботі ЦНАПу (4). Потрапити всередину закладу можливо 3 шляхами, один з яких обладнано
пандусом для маломобільних груп населення (5). На центральному вході розміщена вивіска, на
якій вказано назву установи та графік роботи (6). Зауважимо, що графік роботи є достатньо
зручним і враховує більшість потреб відповідними годинами роботи (7). Можливість оплатити
збір є неподалік установи в межах 30-50 м, однак під час проведення моніторингу банк
встановлював безпосередньо у приміщені термінал для оплати (8). На сайті міської ради є
можливість отримання 20 адміністративних послуг онлайн (9).

Фото 44. Розклад ЦНАП

Фото 45. Вхід до ЦНАП

Фото 46. ЦНАП в інтернет.

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:
При спілкуванні по телефону з адміністратором на прохання попереднього запису, було
запропоновано підходити безпосередньо у ЦНАП, мотивуючи тим, немає великої черги і
достатністю працівників-консультантів (1). На сайті ми не знайшли можливість завантаження
бланків заяв, хоча є можливість отримання 20 послуг онлайн без особистої присутності (2).
Також приміщення обладнано терміналами електронної черги та вибору послуги (3). Стендів з
інформацією є достатньо (4) і розташовані вони у залі очікування біля скляних дверей, що
сприяє доброму освітленню для читання інформації. Під час відвідування моніторами ЦНАПу
людей було не багато, до 10, відповідно час очікування склав менше 15 хвилин, так як прийом
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вели одночасно 6 осіб (5). Ми спостерігали, як консультант допомагав відвідувачу
зареєструватись через термінал електронної черги та зробити вибір щодо бажаної послуги (6).
Спілкувались консультанти виважено, намагаючись вникнути у проблему та допомогти (7).
Відвідувачам пропонується заповнити анкету після отримання послуги та оцінити її (8).

Фото 47. Інфо стенди ЦНАП.

Фото 48. Анкета отримувача послуг.
Зараховано 1 бал.

9.11. Чи створив ОМС комфортні умови перебування в органі надання адміністративних
послуг для різних вікових груп населення та людей з особливими потребами?
Бал зараховується, якщо монітор підтвердив створення не менше чотирьох умов для
комфортного перебування отримувачів адміністративних послуг у великих містах, та трьох
– в інших населених пунктах: 1) передбачено "дитячий куточок"; 2) температура в приміщенні
є комфортною; 3) облаштовано та надається відкритий доступ відвідувачам до туалетної
кімнати з урахуванням просторою потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями;
4) зона очікування простора та наявна достатня кількість стільців для тих, хто очікує
отримання послуги.
Приміщення обладнано вказівниками, номерами та назвами кабінетів. Двері та проходи
зроблено згідно норм для зручного проходу маломобільних груп населення (1). Для них також
обладнано туалетну кімнату і вона є доступною (2). Зони для очікування є достатньо
просторими та є можливість присісти на стільці (3). В наявності дитячий куточок з іграшками
(4).

Фото 49 – 51. Комфортні умови перебування у ЦНАП.
Зала для надання консультацій велика та умебльована. Столи персоналу обладнані
електронним табло, на якому висвітлюється номер електонної черги (1). Також столи
облаштовані у спосіб, що дає можливість дотримуватись приватності під час отримання
консультації (2). На кожному столі є табличказ інформацією про назву органу та ПІП
консультанта (3).
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Фото 52. Основна зала надання послуг у ЦНАП.
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).
На сайті міста ми знайшли низку повідомлень щодо внесення змін до штатних розписів
установ, які надають послуги громаді. Проаналізувавши декотрі повідомлення на предмет
підстав коригування штатних розписів, ми побачили, що вони змінюються відповідно до потреб
у збільшенні чи зменшенні об’єму наданих послуг. Зі спілкування із представниками
відповідних підрозділів нам стало відомо, що відповідальні особи відслідковують потребу у
внесенні змін і намагаються оперативно вирішити це питання.
Зараховано 1 бал.

Добре врядування
Не зараховано 1 бал
8%

Зараховано 11
балів
92%
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ МОНІТОРИНГУ У МІСТІ ДРОГОБИЧ
Загалом Дрогобицька міська рада та її структурні підрозділи з цікавістю поставились до
проведення моніторингу за методологією МІПЛ. Це виявилось вже під час першої
презентаційної зустрічі. Впродовж усього часу польової фази моніторингу, більшість управлінь
виконкому йшли на контакт та надавали усю необхідну інформацію.
Дрогобич, місто, що має серйозну історичну спадщину, сьогодні апробує низку
інноваційних кроків, в тому числі для залучення громади до місцевої політики. Проте, набравши
темп в інформатизації врядування, місто практично залишило базові послуги та базові потреби
людини. Очевидно, цей дисбаланс впливає й на заохочення мешканців Дрогобича брати участь
в управлінні місцевими справами.
Відкритість та зацікавленість місцевої влади було підтверджено і під час презентації
попередніх результатів моніторингу – 18 липня. Присутність Голови міста, секретаря міської
ради та більшості управлінь, сприяла активному обговоренню компонентів моніторингу.
Ключові позитивні враження від моніторингу у місті Дрогобич.
1. Інформатизація різних сфер місцевої політики, включно із житлово-комунальними
послугами – завдяки додатку в інтернет та телефоні є можливість повідомляти про проблеми
ЖКП, зниження якості послуг;
2. Запроваджено інноваційні методи залучення громадськості до управління місцевими
справами. Від подання петицій, до виступів їх ініціаторів на сесії міської ради;
3. Участь громади в управлінні справами міста стосується й питань бюджету. І йдеться
не лише про інформування про його використання, але й залучення до планування, в тому числі
через відповідну систему проектів.

Основні практики місцевого врядування, що потребують покращення
1. Безпекова політика громади міста супроводжується певними викликами. На
низькому рівні є співпраця із місцевим відділком поліції. Йдеться не лише про здійснення
community policy, але й ситуації, коли міська рада більше покладає підтримку на муніципальні
громадські формування.
Міській владі Дрогобича слід невідкладно налагодити співпрацю з поліцію. Із
залученням мешканців міста запровадити ефективну політику взаємодії поліції з
громадськістю.
2. У Дрогобичі, фактично, відсутня політика із захисту довкілля. Містом не
вживаються заходи із екологічного виховання. Більше того, перебуваючи у так званій
«сміттєвій кризі», місто не заохочує мешканців до роздільного збору сміття.
3. Не помітно стратегічного розуміння міської ради і у сфері охорони здоров’я. Не
маючи особливих ресурсів на цю сферу, міські заклади охорони здоров’я продовжують
надавати безкоштовні медичні послуги мешканцям інших міст. .
4. Дрогобич має чим пишатись у сфері освіти. Високі показники успішності,
формування певних інноваційних підходів у пілотних школах. Проте, це не корелюється із
переповненістю у дошкільних навчальних закладах, суттєвій відстані від житлових будинків до
найближчих шкіл. Використовуючи інноваційні підходи, місто не особливо сприяє подоланню
дискримінації у сфері освіти.
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