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Місцевий індекс прав людини у м.Болехів Івано-Франківської обл.: Звіт моніторингу / 
автори  Андрій Малетин, Ярослав Васютин, Василь Стусяк, Роман Рачок /ред. Богдан Мойса. – 

Івано-Франківськ: Мережа правового розвитку, 2018 - 66 с. 
 

Період проведення: 15.05 – 20.07.2018 року 

 
Управлінська команда проекту: Є.Полтенко, Р. Лихачов, А. Малетин (Мережа правового 

розвитку) 
Рецензент: Б.Мойса, доцент, експерт Української Гельсінської спілки з прав людини 

Робоча група моніторингової місії: А. Малетин, Я. Васютин, В. Стусяк, Р. Рачок. 
 

Публікація демонструє результати моніторингу дотримання прав людини на місцевому рівні 

у місті Болехів Івано-Франківської області за інноваційним інструментом Місцевий індекс прав 
людини. 

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

людини, заснований для підтримки і ефективного розвитку реформи децентралізації в Україні. 
Критерієм ефективності визнано такий розвиток, що базується на засадах пріоритету прав людини 
в усіх сферах її взаємин з державою.  

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

моніторингів населених пунктів провадиться представниками місцевих громадських об’єднань за 
координації та навчальної підтримки УГСПЛ. Моніторинг передбачає виставлення бальної та 
відсоткової оцінки зусиллям місцевої влади з забезпечення прав людини у кожному напрямові 

оцінювання. За результатами кожного моніторингу місцева влада має перелік рекомендацій до 
покращення власної діяльності; ОМС з цього та інших регіонів бачать невідворотність власного 
оцінювання і одночасно – інструментарій самооцінки, перелік способів вирішення складних 

проблем, з якими стикаються щодня; місцеві громадські інституції та представники осіб, чиї права 
порушені мають контрольний перелік вимог до місцевої влади та можуть обрати спосіб захисту 
прав мешканців місцевої громади. 

Розробка методології Місцевого індексу прав людини була реалізована за участю експертів 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, спільнот експертів науковців та практиків 
місцевого самоврядування й різних галузей прав людини. Було опрацьовано сучасні міжнародні 
моделі прав людини і їх оцінювання, узагальнено кращі іноземні та вітчизняні практики 

моніторингу прав людини на місцевому рівні, враховано специфіку розвитку повноважень 
місцевого самоврядування в процесі реформи. 

Моніторинг проведено громадською спілкою «Мережа правового розвитку» в рамках 
грантового проекту «Громадський моніторинг органів місцевого самоврядування задля кращого 
дотримання прав людини», який здійснюється за підтримки американського народу, наданої через 
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми «Нове правосуддя».   

Ця публікація була здійснена за підтримки американського народу, наданої через 
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми «Нове правосуддя». 

Погляди авторів, викладені у цьому виданні, не обов’язково відображають погляди 
Агентства США з міжнародного розвитку. або уряду Сполучених Штатів Америки. 
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГРОМАДУ МІСТА БОЛЕХІВ 

БОЛЕХІВ - місто обласного значення в Івано-

Франківській області. Розташоване в передгір'ях 
 Українських Карпат  (масив Сколівські Бескиди), 
на річці  Сукіль ( басейн  Дністра), на шляху 

Львів — Чернівці  (Залізнична станція).  Межує 
місто з Долинським районом Івано-Франківської 
області та Стрийським районом Львівської області. 

Через місто Болехів протікає річка  Сукіль, на 

північно-східній околиці міста - річка Березниця.  

Станом на 01.01.2017 року чисельність населення 
м.Болехів складає 10 623 осіб. 

Площа м.Болехів становить  36,69 км2.  

Органом місцевого самоврядування є  Болехівська 
міськрада, яка складається з 26 депутатів та 

міського голови.   
Код ЄДРПОУ: 04054270 
Адреса: площа І.Франка 12, м.Болехів, Івано-
Франківська області. 

 
Поштовий індекс: 77200 
Час роботи міської ради: пн-пт 8:00-17:00 обідня перерва 12:00-13:00 

Сайт: http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/, http://www.vote.bolekhiv-rada.gov.ua,  
Ел-пошта: bolgazrat@ukr.net 
Сторінка в соціальній мережі Facebook - https://www.facebook.com/pg/bolekhivrada  

Телефон:  (03437) 33025,  
Мер міста: Мельник Богдан Михайлович 

Болехівській міській раді підпорядковане м. Болехів та 11 сіл, що входять до 6 сільських рад: 

 

Рада 
Адміністративний 

центр 
Населені пункти 

 м. Болехів 

Гузіївська сільська рада с. Гузіїв с. Гузіїв 

Козаківська сільська рада с. Козаківка 
с. Козаківка 

с. Сукіль 

Міжрічанська сільська рада с. Міжріччя 

с. Міжріччя 

с. Заріччя 

Підберезька сільська рада с. Підбережжя с. Підбережжя 

Поляницька сільська рада с. Поляниця 

с. Поляниця 

с. Бубнище 

с. Буковець 

Тисівська сільська рада с. Тисів 
с. Тисів 

с. Танява 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/
http://www.vote.bolekhiv-rada.gov.ua/
mailto:bolgazrat@ukr.net
mailto:bolgazrat@ukr.net
https://www.facebook.com/pg/bolekhivrada
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%85%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%85%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B7%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B7%D1%96%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B7%D1%96%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D1%80%D1%96%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F_(%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F_(%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F_(%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B6%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B6%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%85%D1%96%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C_(%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%81%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%81%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%81%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0
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                           Фото: адміністративна будівля Болехівської міської ради 

На території громади міста Болехів функціонують: 

 

• школи – 8 

• дитячі садочки – 4 

• позашкільних навчальних закладів - 2 

• поліклініка – 1 

• лікарні – 2 

• аптеки – 7 

• стоматологія – 2 

• пожежно - рятувальні частини - 1 

• комунальні підприємства – 5  

• підприємства - 12 

 

• ОСББ - 1 

• будинки культури – 10 

• пам’ятки архітектури -18 

• бібліотеки – 2 

• спортивні клуби - 5 

• музей – 1 

• готелі- 1 

• торгівельні магазини - 24 

• ЗМІ- 1 

• маршрути громад. транспорту - 4 
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ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ МОНІТОРИНГУ ЗА НАПРЯМАМИ 

РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ : БАЗОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ 

НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: БЕЗПЕКА ГРОМАДИ 

 

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

порядку ? 

27 березня 2018 року  ХХVIII сесією VII демократичного скликання Болехівської міської ради 
Івано-Франківської області прийнято рішення №03-28/18, яким затверджено комплексну Програму 
профілактики злочинності  в м.Болехів на 2018-2020 роки, метою якої є вирішення цілого ряду 

важливих завдань, що стосуються профілактики злочинності та правопорушень, зміцнення 
правопорядку і безпеки території  Болехівської міської ради забезпечення належної мобільності 
підрозділів поліції для попередження правопорушень та розкриття злочинів, профілактики, 
злочинності, забезпечення своєчасності повідомлення жителям про скоєні злочини та злочини які 

готуються, що в свою чергу дозволить нарядам поліції своєчасно відреагувати на виклик, і 
можливо не допустити скоєння злочинів, залучення громадян до профілактики злочинів на 
території обслуговування, недопущення втягнення у злочинну діяльність нових соціальних груп, 

особливо неповнолітніх, витіснення злочинності з окремих сфер суспільного життя. Досягненню цієї 
мети сприятимуть заходи, спрямовані на: створення атмосфери суспільної нетерпимості до 
злочинності; ослаблення дії криміногенних факторів; недопущення втягнення у злочинну діяльність 

нових соціальних груп, особливо неповнолітніх, витіснення злочинності з окремих сфер 
суспільного життя; захист інтересів особи, суспільства і держави шляхом створення умов для 
виправлення засуджених, запобігання вчиненню нових злочинів, а також запобігання нелюдському 
або такому, що принижує гідність, поводженню із засудженими. 

Пріоритетними  завданнями програми  є: профілактика злочинності на території обслуговування 
проведення оперативно-профілактичних відпрацювань з метою здійснення роз’яснювальної роботи 
серед молоді, населення, осіб, звільнених з місць позбавлення волі; надання громадянам території 

обслуговування практичної допомоги з виїздом на місця; забезпечення діяльності груп швидкого 
реагування на заяви та повідомлення громадян на території обслуговування; облаштування 
опорних пунктів поліцейських для здійснення прийому громадян на території обслуговування.  

Однак, термін реалізації заходів не конкретизовано і не розподілено по періодах,  а  

узагальнено  2018-2020 роками, виконання програми також узагальнено  Крім того,  в розділі 5 
«Перелік заходів, обсяг фінансування Програми» вказаної  Програми, як і в інших розділах 
Програми відсутня будь-яка інформація, яка б підтверджувала   виділення фінансування  з 

місцевого бюджету  передбачених програмою заходів. Цього  також не було підтверджено й 
інформацією про стан фінансування місцевих цільових програм міста Болехова за І півріччя 2018 
року, яка була надана відділом економіки Болехівської міської ради  електронною поштою на запит 

моніторів.  Не визначені також способи оцінки ефективності реалізації  завдань передбачених 
програмою. В той же час, передбачені програмою напрямки не дозволять вирішити глобальну мету 
програми із зменшення злочинності.  

Те саме й стосується Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території 
Болехівської міської ради на 2016-2020 роки, яка затверджена рішенням Болехівської міської ради 
№11-02/15 від 17.12.2015 року, метою якої є здійснення комплексу заходів щодо попередження 

виникнення надзвичайних ситуацій, забезпечення безпеки населення, стійкого функціонування 
об’єктів народногосподарського комплексу, оперативної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.  
Вказаною програмою передбачено ряд заходів спрямованих на забезпечення пожежної та 

техногенної безпеки на території Болехівської міської ради на 2016-2020 роки, однак знову ж таки 
як і в попередній Програмі відсутні дані про фінансування Програми забезпечення пожежної 
безпеки, чого також не підтверджено  отриманою інформацією  про стан фінансування місцевих 

цільових програм міста Болехова за І півріччя 2018 року. 

http://www.vote.bolekhiv-rada.gov.ua/threads/3-Про-затвердження-комплексної-Програми-профілактики-злочинності-в-м-Болехові-на-2018-2020-роки.2389/
http://www.vote.bolekhiv-rada.gov.ua/threads/3-Про-затвердження-комплексної-Програми-профілактики-злочинності-в-м-Болехові-на-2018-2020-роки.2389/
http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/publication/content/37680.htm
http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/publication/content/37680.htm
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Фото: Інформація  про стан фінансування місцевих цільових програм міста Болехова за І півріччя 

2018 року 

Зважаючи на  те, що спрямованість і дієвість програм за вказаним індикатором 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, а тому  
через відсутність інформації про виділене фінансування  з  місцевого  бюджету,  способів оцінки 

ефективності реалізації  завдань передбачених програмою, конкретних строків виконання 
програми,  Комплексну програму профілактики злочинності в місті Болехові на 2018-2020 роки та 
Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Болехівської міської ради 
на 2016-2020 роки не можна вважати  дієвими, тому  моніторами прийнято рішення не 

зараховувати бал за вказаним індикатором. 
 

Бал не зараховано 

  

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

громадської безпеки та громадського порядку? 

          За результатами проведеного аналізу проекту рішення Болехівської міської ради №03-28/18 

від 27.03.2018 року, яким затверджено Комплексну  програму профілактики злочинності в місті 

Болехові на 2018-2020 роки та проекту рішення 11-02/15 від 17.12.2015 року, яким  затверджено 

Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Болехівської міської ради 

на 2016-2020 роки моніторами не  здобуто жодної інформації, яка б підтверджувала врахування 

думки населення м.Болехів під час розробки програм з питань громадської безпеки та 

громадського порядку.   

 

Отже, враховуючи  відсутність інформації щодо врахування думки громади під час розробки   

Комплексної  програми профілактики злочинності в місті Болехові на 2018-2020 роки та Програми 

забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Болехівської міської ради на 2016-2020 

роки, бал за вказаним індикатором не зараховується . 

 

Бал не зараховано 

 

http://www.vote.bolekhiv-rada.gov.ua/threads/1-4-Про-затвердження-комплексної-Програми-профілактики-злочинності-в-м-Болехові-на2018-2020-роки.2218/
http://www.vote.bolekhiv-rada.gov.ua/threads/1-4-Про-затвердження-комплексної-Програми-профілактики-злочинності-в-м-Болехові-на2018-2020-роки.2218/
http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/publication/content/36469.htm
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3. Чи були впроваджені на час моніторингу місцевою владою сучасні технічно-

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

В рамках здійснення моніторингу за допомогою візуального спостереження, безпосередньо 

спілкування з працівниками Болехівської міської ради та вивчення наданих для ознайолмення 

документів моніторами виявлялось та визначалось наявність сучасних  технічно-інформаційних 

систем, які допомагають  реагувати  на тривожні події в м.Болехів.  

 Вивчення та аналіз цього  індикатору дало наступні результати: 

1. За інформацією отриманою від  працівників  Болехівській міській раді в місті Болехів  постійно діє 

група  швидкого реагування Долинського відділення поліції Калуського відділу поліції ГУНП в 

Івано-Франківській області у складі 4-х чоловік, адже власного відділення поліції м.Болехів на 

даний час не має, хоча в цьому є велика необхідність.  Це також підтверджується інформацію з 

місцевих інтернет ЗМІ 

 http://kurs.if.ua/news/u_oblradi_prosyat_utvoryty_u_bolehovi_viddilennya_politsii_35139.html 

http://www.blitz.if.ua/news/v-bolehovi-bude-vlasne-viddilennya-policii-prote-ne-skoro.html  

2. Цілодобовий телефон гарячої лінії реагування на тривожні події в місті Болехів відсутній.   

3. Система відеоспостереження на території міста Болехів також відсутня.  

4. Тривожних кнопок «Термінового виклику» на території міста не встановлено 

5. Інших подібних складових систем реагування на тривожні сигнали та інформаційно-технічні 
системи у місті Болехів такоже не виявлено. 

 Таким чином  у зв’язку з відсутністю  доказів впровадження у місті Болехів хоча б  трьох 

технічно-інформаційних систем, які допомагають  реагувати  на тривожні події в м.Болехів 

моніторами прийнято рішення не  зарахувати  бал за цим індикатором. 

     

Бал не зараховано 

 

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

кампанії, спрямовані на вироблення навичок поведінки населення у надзвичайних 

ситуаціях? 

За останній рік  в місті Болехів  було проведено ряд  інформаційно-просвітницьких  заходів  

з учнями навчальних закладів міста  з основ пожежної безпеки, безпеки на дорозі,  безпеки дітей,   
безпеки в інтернеті, безпеки людей з інвалідністю, безпеки природи ,про що свідчить  інформація, 
яка розміщена на офіційній сторінці Болехівської міської ради  в соціальній мережі Facebook,  на 
офіційному сайті міста Болехів та інших інтернет ресурсах, зокрема : 

06 лютого 2018 року в Гузіївській ЗОШ І-ІІІ ступенів Болехівської міської ради відзначався 
День безпечного Інтернету, який проходив під гаслом «Створюй, спілкуйся та поважай: кращий 
Інтернет починається з тебе». В рамках цього заходу вчитель інформатики Чучвич Павло 

Михайлович з учнями 2-4 класів переглядали навчальне відео про безпечну поведінку дітей в 
Інтернеті. Вчитель інформатики Гарасим Оксана Миронівна з учнями 6 класу провела круглий стіл 
«Дитина онлайн: як забезпечити безпеку і приватність?», з учнями 9-10 класів проведено 

анкетування «Загрози в Інтернеті». Учні 5 класу створили презентацію на тему «Правила інтернет-
безпеки для дітей». 

- 27.02.2018 р. у зв’язку  з  настанням  сильних  морозів  і  прогнозами  синоптиків, на 
офіційному веб-сайті Болехівської міськради опубліковано інформацію для громадян міста  про 
створення  пунктів обігріву  на території Болехівської міської ради  в  м. Болехів, в приміщені 
Болехівської міської лікарні,  Болехівській ЗОШ №1 та ЗОШ №2. 

- 21 березня 2018 року в Болехові в рамках щорічної Всеукраїнської акції «Майбутнє лісу у 
твоїх руках» за ініціативи керівництва ДП “Болехівське лісове господарство” при підтримці міського 

голови Богдана Мельника  за участю студентів Прикарпатського лісогосподарського коледжу та 
вихованців гуртка «Юні квітникарі» Болехівської ЗОШ № 1 на території комплексної пам’ятки 
природи «Капличка» в урочищі «Бучники» пройшла акція спрямована на збереження природи під 

час якої лісівники разом зі студентами Прикарпатського лісогосподарського коледжу та 
вихованцями гуртка «Юні квітникарі» Болехівської ЗОШ № 1 навели порядок на території та 
висадили тут зелені насадження.  Важливість справи озеленення і збереження природи розуміють і 

завжди підтримують керівники міста.  

- 28 березня 2018 року на базі Прикарпатського лісогосподарського коледжу, з ініціативи 
департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА та молодіжної 

громадської організації «Сонячна Січ», за підтримки служби у справах дітей Болехівського 
міськвиконкому, Болехівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і 
організаційного відділу міськвиконкому відбувся обласний захід у формі круглого столу 

«Профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі». Цього дня, про шкідливий вплив 
куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин, а також про відповідальність, яку вони 

http://kurs.if.ua/news/u_oblradi_prosyat_utvoryty_u_bolehovi_viddilennya_politsii_35139.html
http://www.blitz.if.ua/news/v-bolehovi-bude-vlasne-viddilennya-policii-prote-ne-skoro.html
https://www.facebook.com/bolekhivrada/
http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/
http://bolehiv-osvita.at.ua/news/den_bezpechnogo_internetu/2018-02-14-393
http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/news/detail/74845.htm
http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/news/detail/74845.htm
https://www.facebook.com/bolekhivrada/posts/800668623474851
http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/news/detail/76439.htm
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тягнуть за собою, студентам розповідали інспектори відділу зв’язків із громадськістю Управління 
патрульної поліції в Івано-Франківській області. 

Вони доступною мовою, на прикладах із життя поліцейського та за допомогою розданих 
буклетів і брошур, доносили молодим людям інформацію про той згубний вплив шкідливих звичок 
на їхнє здоров’я та наслідки від них, які обов’язково, рано чи пізно, дадуть про себе знати у формі 

різноманітних хвороб, частіше за все, невиліковних. 

- 11 квітня 2018 року в рамках інформаційно-просвітницької кампанії спрямованої на 
вироблення навичок поведінки населення у надзвичайних ситуаціях на офіційному веб-сайті 
Болехівської міської ради опубліковано  статтю «Не провокуйте пожеж спаленням сухої 
трави!», що передбачає Правила безпеки, яких слід дотримуватися, щоб не допустити виникнення 
пожежі сухої трави. 

- з 16.04.2018 по 20.04.2018 р. в Болехівській ЗОШ №2 Болехівської міської ради проходив 
«Тиждень сприяння здорового способу життя та безпеки життєдіяльності», який спрямований на 

популяризацію серед учнів здорового способу життя, виховання культури безпечної 
життєдіяльності, профілактики травматизму, отримання вмінь і практичних навичок, а також з 
метою формування свідомого та відповідального ставлення до особистої та колективної безпеки в 

школі. Під час проведеного заходу школярі здобули нові знання та навички безпеки 
життєдіяльності. А найголовніше – розуміння необхідності вести здоровий спосіб життя, 
 відповідально ставитися до власного фізичного та психічного здоров’я. 

- 26 квітня 2018 р. в Болехівській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Болехівської міської ради  було 
проведено День  цивільного захисту. 

Отже, проведені інформаційно-просвітницькі кампанії, що насамперед спрямовані на  

вироблення навичок поведінки населення  у надзвичайних ситуаціях було здійснено щонайменше у 
4 напрямах зокрема безпеки дітей, пожежної безпеки, безпека природи, безпеки Інтернету, тому 
монітори вважають за необхідне зарахувати бал за вказаним індикатором.   

 

 

Зараховано 1 бал 

 

 

5. Чи здійснюються місцевою владою заходи щодо запобігання правопорушень у 

взаємодії з поліцією (сommunity policing) та органами пробації ? 

 

В ракмках проведеного   дослідження   за вказаним індикатором  моніторами було 

встановлено наступне: 

- У зв’язку з відсутністю Болехівського відділення поліції, забезпечення громадського  

правопорядку на території міста Болехів здійснює  група  швидкого реагування Долинського 

відділення поліції Калуського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області у складі 4-х чоловік 

та дільничний офіцер поліції.  Про роботу та забезпечення законності, боротьби із злочинністю, 

охорони громадського порядку Долинським ВП Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області 

на території Болехівської міської ради Керівник Долинського ВП щороку звітує на сесії  Болехівської 

міської ради. Згідно отриманої інформації з відкритих джерел, останнє звітування керівником 

Долинського ВП Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області «Про роботу та забезпечення 

законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку Долинським ВП Калуського ВП 

ГУНП в Івано-Франківській області на території Болехівської міської ради за 2016 рік » 

здійснювалось 23 грудня 2016 року. Проте, станом на час проведення моніторингу  звітування  

керівника Долинського відділення поліції про роботу за останній 2017 рік  не проводилось.  

- ініціатива з питань превенції правопорушень здійснювалась 28 березня 2018 року на базі 
Прикарпатського лісогосподарського коледжу, зокрема  того ж дня проводився захід у формі 
круглого столу «Профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі», де  інспектори відділу 

зв’язків із громадськістю Управління патрульної поліції в Івано-Франківській області розповідали 
про шкідливий вплив куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин, а також про 
відповідальність, яку вони тягнуть за собою.  

- он-лайн платформи контактування чи отримання порад від поліції не проводяться; 

- системних зустрічей між мешканцями громади м. Болехів та поліцією не проводиться, через 

відсутність місцевої поліції. 

Отже, зважаючи на необхідність підтвердження не менше ніж 4 форм співпраці між 

громадою м.Болехів та поліцією та враховуючи наявність лише 2 форми співпраці, моніторами 

прийнято рішення не зарахування балу за цим індикатором. 

 

Бал не зараховано  

 

http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/
http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/
http://bolehiv-osvita.at.ua/news/tizhden_osnov_bezpeki_zhittedijalnosti/2018-05-21-499
https://www.youtube.com/watch?v=NQRyWk-uTyw&feature=youtu.be
http://www.vote.bolekhiv-rada.gov.ua/threads/24-Про-роботу-та-забезпечення-законності-боротьби-із-злочинністю-охорони-громадського-порядку-Долинським-ВП-Калуського-ВП-ГУНП-в-Івано-Франківській-області-на-території-Болехівської-міської-ради.1009/
http://www.vote.bolekhiv-rada.gov.ua/threads/24-Про-роботу-та-забезпечення-законності-боротьби-із-злочинністю-охорони-громадського-порядку-Долинським-ВП-Калуського-ВП-ГУНП-в-Івано-Франківській-області-на-території-Болехівської-міської-ради.1009/
http://www.vote.bolekhiv-rada.gov.ua/threads/24-Про-роботу-та-забезпечення-законності-боротьби-із-злочинністю-охорони-громадського-порядку-Долинським-ВП-Калуського-ВП-ГУНП-в-Івано-Франківській-області-на-території-Болехівської-міської-ради.1009/
http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/news/detail/76439.htm
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6. Чи актуальні плани евакуації, тимчасового переселення мешканців у разі 

надзвичайних ситуацій ? 

 

27 січня 2017 року  розпорядженням міського голови м.Болехів №21-Р затверджено склад 

комісії з питань евакуації, якою було розроблено та затверджено план проведення евакуації 

населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

Болехівської міської ради. Проте, детально ознайомитись із планом евакуації та отримати його 

копію не було можливості так як план евакуації належить до інформації із обмеженим доступом 

«Для службового користування». 

 
Фото: Розпорядження міського голови про затвердження складу комісії з питань евакуації  

 

17.12.2015 року рішенням Болехівської міської ради №11-02/15 затверджена Програма 

забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Болехівської міської ради на 2016-2020 

роки, метою якої є здійснення комплексу заходів щодо попередження виникнення надзвичайних 

ситуацій, забезпечення безпеки населення, стійкого функціонування об’єктів народногосподарського 

комплексу, оперативної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Дана програма визначає шляхи 

вдосконалення системи забезпечення пожежної безпеки, організаційні засади її функціонування, 

зміцнення нормативно-правової, науково-технічної і ресурсної бази, напрямки державного управління 

у цій сфері, створення єдиної системи забезпечення пожежної та техногенної безпеки в державі та її 

розвиток. Програму розроблено з метою створення механізму забезпечення заходів пожежної та 

техногенної безпеки на території Болехівської міської ради та умов для реалізації державної політики у 

сфері пожежної та техногенної безпеки. 

Отже, враховуючи на наявність затвердженого плану евакуації населення в разі виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Болехівської міської ради, про що 

свідчить надана пояснювальна записка до плану проведення евакуації населення,  моніторами 

прийнято рішення зарахувати бал за цим індикатором. 

 

http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/publication/content/37680.htm
http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/publication/content/37680.htm
http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/publication/content/37680.htm
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Фото: Пояснювальна записка до плану проведення  евакуації населення 

 

Зараховано 1 бал 

 

 

33%
67%

Результати "Безпека громади"

Зараховано 2 бали

Не зараховано 4 бали
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 РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ : БАЗОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ 

НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: БЕЗПЕЧНЕ НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

1. Чи діє місцева програма охорони довкілля? 
 

Болехівською міською радою 31.12.2016р. прийнято Міську Програму охорони природнього 

навколишнього середовища  на 2017-2021 роки  

Мета Програми – Метою Програми є реалізація в місті державних дій і заходів, а саме: 
- зменшення викидів і скидів забруднюючих речовин в навколишнє природне 
середовище;  безпечне поводження з відходами;  збереження біотичного і ландшафтного 
різноманіття; поліпшення екологічної ситуації в місті, зниження рівнів забруднення довкілля та 

виснаження природних ресурсів, забезпечення оптимальних умов проживання.  
Програмою передбачається виконання заходів на суму 55 330,997 тис. грн. 
Основними заходами програми передбачено провести екологічний аудит підприємств з питань 

водовідведення; будівництво міських очисних споруд і каналізаційних мереж; заборонити 
будівництво (житла, промислових об’єктів, туристично-відпочинкових комплексів ) без очисних 
споруд тощо. 

Програма охоплює декілька сфери охорони довкілля, а отже в громаді приділяється достатньо 
уваги охороні довкілля, що дозволяє моніторам зарахувати бал. 

 

Зараховано 1 бал 

 

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

 

  При проведенні аналізу сайту http://www.vote.bolekhiv-rada.gov.ua та газети міської ради 
«Ратуша»  за 201рік на предмет наявності інформації про розробку програми Міську Програму 
охорони природнього навколишнього середовища  на 2017-2021 роки, що дає підстави робити 

висновок про не залучення громади до процесу прийняття програми та загалом до процесу 
розробки програм/ініціатив з охорони довкілля. 

  Враховуючи відсутність доказів вираження громадської думки при вказаної програми, 
моніторами прийнято рішення не зарахування балу. 

Довідка. Бал за цим індикатором зараховується при наданні доказів врахування не менш як 
трьох – у великих містах, двох – у інших населених пунктах способів вираження громадської думки 
щодо програми з такого переліку: громадські слухання, експертні обговорення; анкетне 

опитування; фокус-групи з цільовими аудиторіями; електронне опитування (на офіційному веб-
сайті, у соціальних мережах); інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора). 
 

Бал не зараховано 

 
3. Чи здійснюється місцевий громадський контроль за дотриманням 

природоохоронного законодавства? 
 

 При особистому спілкуванні з головним спеціалістом, екологом  Юзьків Уляною Федорівною 
було встановлено, що громадський контроль за дотриманням природоохоронного законодавства 
зводиться до випадків притягнення до відповідальності адміністративною комісією міської ради.  

Також не надано підтверджуючих документів, які демонструють наявність контролю та 
реагування за дотриманням природоохоронного законодавства.  

 Аналіз інформації на сайті та в газеті «Ратуша» не підтверджено проведення системного 

громадського контролю за дотриманням природоохоронного законодавства, що не дає підстав для 
зарахування балу. 

Довідка. Бал за цим індикатором зараховується у випадку наявності документів, які 
демонструють наявність контролю та реагування на нього за дворічний період, що передує 

моніторингу. Проведення заходів контролю за дотриманням природоохоронного законодавства 
може бути здійснено державними органами та посадовими особами, фізичними та юридичними 

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

адміністративні правопорушення, існуванням планів реагування на комплексні оцінки, врахуванням 
висловлених за результатами контролю побажань у прийнятих рішеннях ОМС. 
  

Бал не зараховано 

 

 
 

http://www.vote.bolekhiv-rada.gov.ua/threads/21-Про-міську-Програму-охорони-навколишнього-природного-середовища-на-2017-2021-роки.1006/
http://www.vote.bolekhiv-rada.gov.ua/threads/21-Про-міську-Програму-охорони-навколишнього-природного-середовища-на-2017-2021-роки.1006/
http://www.vote.bolekhiv-rada.gov.ua/threads/21-Про-міську-Програму-охорони-навколишнього-природного-середовища-на-2017-2021-роки.1006/
http://www.vote.bolekhiv-rada.gov.ua/threads/21-Про-міську-Програму-охорони-навколишнього-природного-середовища-на-2017-2021-роки.1006/
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4. Чи забезпечується інформування населення про стан навколишнього природного 
середовища? 

 
 При проведенні аналізу за 2017 - січень-червень 2018р. сайту та газети «Ратуша», при 

огляду приміщення адміністративної будівлі міської ради не було виявлено інформації про стан 

навколишнього середовища.  
 

 З огляду на вказане моніторами зроблено висновок про відсутність системної роботи в 
напрямку інформування населення 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). З огляду на проведений аналіз моніторами вирішено не 

зарахувати бал. 
  

Бал не зараховано 

 

5. Чи здійснюються на території громади інформаційно-просвітницькі заходи з 
питань екології? 

 
07 березня 2017 року на базі Болехівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 відповідно до наказу 

управління освіти виконавчого комітету Болехівської міської ради від 27.02.2017р. №73 «Про 
проведення міського етапу ХVІ Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти «Земля-
наш спільний дім», в якому взяли участь 8 команд. Творчий виступ екологічних агітбригад 

присвячений темі: «Ландшафти як середовище життя та об’єкти охорони». У своїх виступах 
школярі висвітлювали актуальність і соціальне значення природоохоронної діяльності, 
відтворювали і пропагували народні традиції щодо гармонізації взаємовідносин з природою, 

висвітлювали різнопланові аспекти екології: виживання (охорона довкілля, як середовища 
життєдіяльності людини); природо-науковий, господарський та естетичний напрями. Виступи 
агітбригад супроводжувався матеріалами про природоохоронну і екологічну діяльність школярів із 
музичним і художнім оформленням http://bolehiv-osvita.at.ua/news/agitbrigada/2017-03-09-169  

На сайті управління освіти розміщена інформація, що з метою залучення учнівської молоді 
до науково-дослідницької роботи з вивчення довкілля та практичної природоохоронної діяльності, 

формування екологічної культури учнівської молоді, створення умов для творчої самореалізації 

школярів, привернення уваги органів місцевого самоврядування до регіональних екологічних 
проблем у листопаді 2017 року проведено обласний дитячий екологічний конгрес «Живи, Земле!» 
http://bolehiv-osvita.at.ua/news/priroda_vichne_dzherelo_krasi/2017-02-23-156 

На базі Болехівського будинку дитячої та юнацької творчості проведено міський етапи 
Всеукраїнських акцій учнівської молоді «День зустрічі птахів» та «Годівничка»  

http://bolehiv-osvita.at.ua/news/vseukrajinski_akciji_zustrich_ptakhiv/2017-04-05-197 
З метою активізації роботи з учнівською молоддю щодо вирішення екологічних і 

природоохоронних проблем 10 березня 2017р. проведено конкурс «Об’єктив натураліста-2017» 
http://bolehiv-osvita.at.ua/news/ob_39_ektiv_naturalista_2017/2017-03-13-176 

 

 В газеті «Ратуша» також розміщено ряд матеріалів з питань екології . 

  
 
Моніторами зроблено висновок, що екологічна тематика достатньо охоплена Болехівською 

міською радою . 

http://bolehiv-osvita.at.ua/news/agitbrigada/2017-03-09-169
http://bolehiv-osvita.at.ua/news/priroda_vichne_dzherelo_krasi/2017-02-23-156
http://bolehiv-osvita.at.ua/news/vseukrajinski_akciji_zustrich_ptakhiv/2017-04-05-197
http://bolehiv-osvita.at.ua/news/ob_39_ektiv_naturalista_2017/2017-03-13-176
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Довідка. Бал за цим індикатором зараховується при наданні доказів організації ОМС або 
надання організаційної допомоги в проведенні іншими організаціями не менш ніж чотирьох заходів, 

спрямованих на екологічну просвіту та екологічне виховання громадян за останній календарний 
рік, що передує моніторингу. Приклади: функціонування еколого-просвітницьких таборів, клубів; 
проведення обговорень, круглих столів; організація екологічних виставок; друк екологічних 

часописів або видань; залучення місцевих засобів масової інформації до поширення екологічних 
знань і висвітлення кращих екологічних практик; проведення днів захисту від екологічної 

небезпеки; тренування дій у випадках екологічних надзвичайних подій, інше (визначається за 
внутрішнім переконанням монітора). У випадку кількох заходів аналогічного змісту для різних 

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

Зараховано 1 бал 

 

6.Чи впроваджуються в населеному пункті питання роздільного збирання та 
утилізації відходів? 

Болехівською міською радою в 2016році проведено конкурс з визначення виконавця послуг з 

вивезення побутових відходів 
 https://drive.google.com/file/d/0B6Kr5flOu68qTmJlNkt0TExRWU0/view 
Після відібрання виконавця цих послуг було укладено угоду, яка передбачає роздільне збирання 
відходів. 

 

 
 
Зі слів головного спеціаліста, еколога Юзьків Уляна Федорівна та працівників Болехського 

комбінату комунальних підприємств на сьогодні для  роздільного  збирання пластику, скла та 
паперу встановлені відповідні контейнери, що підтверджено фото. 

https://drive.google.com/file/d/0B6Kr5flOu68qTmJlNkt0TExRWU0/view
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Зараховано 1 бал 

 

7. Чи місцева влада забезпечує охорону зелених насаджень? 
 

У Болехові  ще з 2013року діє Програма розвитку та збереження зелених насаджень у місті 

Болехові на 2013-2018 роки,  рішення від 27.02.2013 № 11-25/13.  

Передбачене в бюджеті  фінансування з міського бюджету на 2018 рік -10тис.грн. З огляду на 

проведених заходів та фінансування охорони зелених насаджень у населеному пункті, а також за 

рахунок обласного екологічного фонду моніторами прийнято рішення про надання балу. 

Зараховано 1 бал 

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

водопостачання? 

 В 2017 р. Болехівською міською радою  вирішували проблему забезпечення питною водою 
мешканців міста, які до цього не мали можливості користуватися послугами 
централізованого водопостачання.  

За кошти міського бюджету завершено будівництво водопроводу на вул. Стрийська, Волоська, 
Пугачова, Мельничука, Купчинського, Старобанська в місті Болехові, освоєно 289,255тис.грн. 
(бюджет розвитку міста Болехова).  Інформація із  звіту міського голови за 2017р. 
https://drive.google.com/file/d/1IBGyt4OPPV12698UG4G9CTIspoDxUFS1/view 

 
З огляду на вищенаведене моніторами прийнято рішення зарахувати бал за вказаним індикатором. 
 

Зараховано 1 бал 

 

62%

38%

Результати "Безпечне навколишнє 
середовище"

Зараховано 5 балів

 

 

 

 

 

 

http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/publication/content/17656.htm
http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/publication/content/17656.htm
https://drive.google.com/file/d/1IBGyt4OPPV12698UG4G9CTIspoDxUFS1/view
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ : БАЗОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ 

НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

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

 

Болехівською міською радою  в сфері  охорони здоров’я було розроблено та затверджено 5 
діючих Програм в наступних напрямках: 

08 жовтня 2015 року Рішенням №51-50/15 Болехівської міської ради затверджено Міську 

цільову соціальну програму протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015 – 2018 роки, метою якої є 
зниження рівня захворюваності і смертності від ВІЛ – інфекції/СНІДу, надання якісних і доступних 
послуг з профілактики та діагностики ВІЛ – інфекції, насамперед представниками груп підвищеного 
ризику щодо інфікування ВІЛ, послуг з лікування, медичної допомоги, догляду і підтримки людей, 

які живуть з ВІЛ, у рамках реформування системи охорони здоров’я. Актуальність розроблення 
Програми протидії ВІЛ – інфекції/СНІДу на території Болехівської міської ради на 2015- 2018 роки 
зумовлена необхідністю створення ефективної системи дієвих заходів щодо запобігання 

подальшому поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу для зниження негативних проявів, пов’язаних цією 
інфекцією на території Болехівської міської ради.  Програма передбачає ряд дієвих заходів, 
спрямованих на протидію  ВІЛ – інфекції/СНІДу на території міста, підбір методі реалізації 

програми, виділенням джерел фінансування з міського бюджету обсягом 12 000 гривень, 
визначенням окремим додатком до програми  очікуваних результатів виконання, зазначенням 
виконавців програми, встановлення контролю за виконанням програми, а також строків виконання 
програми. 

29 березня 2016 року Рішенням  02-06/16 Болехівської міської ради затверджено Міську 

цільову Програму «Запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань 

на 2016-2020 роки».  Метою програми є запобігання та зниження рівня захворюваності на 

серцево-судинні і судинно-мозкові хвороби, інвалідності та смертності від їх ускладнень, 

збільшення тривалості й підвищення якості життя населення. Основними завданнями 

програми є підвищення рівня обізнаності населення з питань кардіології та кардіохірургії 

шляхом залучення засобів масової інформації; поліпшення своєчасної ранньої діагностики 

серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань шляхом підвищення кваліфікації 

медичних працівників з питань раннього виявлення захворювань та забезпечення лікування 

хворих у спеціалізованих закладах; постійний моніторинг рівня захворюваності населення 

на серцево-судинні і судинно-мозкові хвороби та стану надання кардіологічної та 

кардіохірургічної допомоги населенню; визначення пріоритетним в організації надання 

кардіологічної і кардіохірургічної допомоги населенню матеріально-технічного забезпечення 

сучасним діагностично-лікувальним обладнанням та лікарськими середниками з 

урахуванням рівня, динаміки та структури захворюваності. Цією програмою також 

визначено шляхи та способи розв'язання проблеми, обсяги фінансування, очікувані 

результати виконання програми, термін проведення звітності та термін реалізації 

програми, виконавців програми та контроль за виконанням програми.  

Рішенням Болехівської міської ради №25-07/16 від 12.05.2016 року затверджено міську 
цільову програму «Репродуктивне здоров’я  населення Болехівської міської  ради на 2016-2020 

роки», яка спрямована на  поліпшення репродуктивного здоров’я населення як важливої 
складової загального здоров’я, що значно впливає на демографічну ситуацію та забезпечення 
соціально-економічного розвитку країни. Загальний обсяг фінансування з місцевого бюджету на 5 
років становить 151 664 грн. Основними завданнями Програми є: створення умов безпечного 

материнства; формування репродуктивного здоров’я у дітей та молоді; удосконалення системи 
планування сім’ї; збереження репродуктивного здоров’я населення; забезпечення ефективного 
управління службою охорони материнства та дитинства. Крім того, Програмою передбачено 

виконавців, пріоритетні напрямки програми, очікувані результати виконання Програми та 
встановлення контролю за виконанням програми. 
 

23 грудня 2016 року Рішенням №06-13/16 Болехівської міської ради затверджено Програму з 

питань протидії захворюванню на туберкульоз на території Болехівської міської ради на 2017-2020 

роки, метою якої є поліпшення епідемічної ситуації в напрямку зниження рівня захворюваності та 

смертності від туберкульозу та ко-інфекції (туберкульоз/ВІЛ-інфекція), запобігання розвитку 

хіміорезистентного туберкульозу, підвищення ефективності лікування серед жінок та чоловіків 

шляхом врахування тендерних особливостей хворих осіб, поліпшення лабораторної діагностики, 

зниження темпів поширення мультирезистентного туберкульозу шляхом реалізації державної 

політики, що ґрунтується на принципах забезпечення загального та рівного доступу населення до 

високоякісних послуг з профілактики, діагностики і лікування туберкульозу. Для реалізації 

вказаної  Програми з міського бюджету виділено фінансування в розмірі 478 000 гривень. 

Виконання Програми дасть змогу: щорічно знижувати рівень захворюваності та смертності на 

http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/publication/content/36343.htm
http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/publication/content/36343.htm
http://www.vote.bolekhiv-rada.gov.ua/threads/1-2-Про-міську-цільову-Програму-запобігання-та-лікування-серцево-судинних-і-судинно-мозкових-захворювань-на-2016-2020-роки.138/
http://www.vote.bolekhiv-rada.gov.ua/threads/1-2-Про-міську-цільову-Програму-запобігання-та-лікування-серцево-судинних-і-судинно-мозкових-захворювань-на-2016-2020-роки.138/
http://www.vote.bolekhiv-rada.gov.ua/threads/1-2-Про-міську-цільову-Програму-запобігання-та-лікування-серцево-судинних-і-судинно-мозкових-захворювань-на-2016-2020-роки.138/
http://www.vote.bolekhiv-rada.gov.ua/threads/25-Про-міську-цільову-програму-
http://www.vote.bolekhiv-rada.gov.ua/threads/25-Про-міську-цільову-програму-
http://www.vote.bolekhiv-rada.gov.ua/threads/6-Про-Програму-протидії-захворюванню-на-туберкульоз-на-території-Болехівської-міської-ради-на-2017-2020-роки.991/
http://www.vote.bolekhiv-rada.gov.ua/threads/6-Про-Програму-протидії-захворюванню-на-туберкульоз-на-території-Болехівської-міської-ради-на-2017-2020-роки.991/
http://www.vote.bolekhiv-rada.gov.ua/threads/6-Про-Програму-протидії-захворюванню-на-туберкульоз-на-території-Болехівської-міської-ради-на-2017-2020-роки.991/
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туберкульоз на 1 відсоток; знизити показник частоти переривання лікування до 10 відсотків; 

довести кількість виявлених із застосуванням методу мікроскопії мазка мокротиння випадків 

захворювання на туберкульоз серед осіб, що вперше захворіли, до 50 відсотків; забезпечити повне 

одужання 70 відсотків хворих, яким вперше поставлено діагноз туберкульоз; запобігти поширенню 

мультирезистентного туберкульозу; запобігти поширенню ВІЛ асоційованого туберкульозу та знизити 

рівень смертності від ко-інфекції (туберкульоз\Віл-інфекція) на 10 відсотків шляхом застосування 

мультидисциплінарного підходу до надання медичної допомоги таким хворим; забезпечити 

своєчасне виявлення хворих на туберкульоз; зменшити кількість хворих, що лікуються повторно та 

перервали курс лікування; забезпечити належне функціонування системи моніторингу 

ефективності здійснених заходів щодо протидії захворюваності на туберкульоз в області та ведення 

регіонального комп'ютерного реєстру. Крім мети, завдань, очікуваних результатів, строків 

виконання програми, обґрунтування доцільності розроблення і прийняття Програми протидії 

захворюванню на туберкульоз на території Болехівської міської ради на 2017-2020 роки, Програмою також 

передбачено затвердження складу міської міжвідомчої координаційної ради з питань протидії 

захворюванню на туберкульоз на території Болехівської міської ради на 2017-2020 роки та 

Головному лікарю Болехівської ЦМЛ поставлено завдання посилити санітарно-просвітницьку 

роботу серед населення щодо профілактики туберкульозу шляхом висвітлення даної проблеми в 

засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Болехівської міської ради. 

Також, 23 грудня 2016 року Рішенням Болехівської міської ради №07-13/16 затверджено Програму 

«Покращення діагностики, лікування  та профілактики  злоякісних новоутворів  на 2017-2020 

роки » яка спрямована на покращення якості діагностики, лікування та профілактики злоякісних 

новоутворів, є підвищення ефективності та поліпшення якості первинної і вторинної профілактики, 

зменшення рівня дорічної летальності, зниження показників смертності, належної реабілітації, 

симптоматичної допомоги, створення умов для продовження життя та поліпшення його якості. Відповідно 

до затвердженої Програми для розв'язання проблем необхідно: покращити діагностику, лікування та 

реабілітацію хворих на рак; забезпечити ЦМЛ сучасною діагностичною  апаратурою;  поліпшення системи 

паліативної допомоги, забезпечення ефективно адекватної соціальної підтримки. Вказана Програма 

передбачає аналіз проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання та ряд дієвих заходів, 

спрямованих на покращення діагностики, лікування  та профілактики  злоякісних 

новоутворів.  

 

 
 

Фото: Всі програми в  сфері охорони здоров’я, які затверджені Болехівською міською радою    

 

Зараховано 1 бал 

 

 

 

 

  

http://www.vote.bolekhiv-rada.gov.ua/threads/7-Про-затвердження-Програми-покращення-діагностики-лікування-та-профілактики-злоякісних-новоутворів-на-2017-2020-роки.992/
http://www.vote.bolekhiv-rada.gov.ua/threads/7-Про-затвердження-Програми-покращення-діагностики-лікування-та-профілактики-злоякісних-новоутворів-на-2017-2020-роки.992/


Місцевий індекс прав людини: м.Болехів, Івано-Франківської області 

 

Сторінка 18 з 66 

 

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

Провівши аналіз отриманої та здобутої інформації  за вказаним індикатором, моніторами було 

встановлено, що на території Болехівської міської ради  протягом останнього календарного року 

постійно  відбуваються заходи спрямовані на пропаганду здорового способу життя, що проводяться 

за ініціативи керівництва  та структурних підрозділів Болехівської міськради, зокрема: 

-      26 грудня 2017 року в приміщенні Гузіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів, за ініціативи 

Болехівської міської ради та керівництва Гузіївської ЗОШ проведено спортивне свято «Козацькому 

роду – нема переводу» Підготовка та проведення патріотичного свята “Козацькому роду – нема 

переводу” сприяє формуванню в учнів чіткої громадянської позиції, потреби здорового способу 

життя, вихованню бережливого ставлення до навколишнього середовища, розвитку творчих 

здібностей і талантів школярів, а отже, – вихованню справжніх будівничих української держави. 

- 01 червня 2018 року   місто Болехів мало честь приймати учасників Всесвітньої естафети. 

Представники Чехії, Австрії, Сербії, Болгарії та України принесли нам символічний вогонь миру та 

гармонії. Болехівчани зустрічали гостей на межі Долинського району. Після привітання та   

спільного фото до забігу долучилися студенти й викладачі Прикарпатського лісогосподарського 

коледжу та представники молодіжної громадської організації «Сонячна Січ». Разом подолали 

декілька кілометрів і фінішували в центральній частині міста на площі Івана Франка. Тут з 

привітальним словом до учасників естафети звернулися заступник міського голови Тетяна Лугова 

та директор Прикарпатського лісогосподарського коледжу Черневий Юрій Іванович. Вони 

привітали учасників забігу і зазначили, що сьогодні наша країна, як ніколи, потребує миру, єдності 

та гармонії. 

- 15 червня 2018 року в стінах Будинку дитячої та юнацької творчості м. Болехова було 

проведено дитяче свято обдарованих дітей «Сузір’я талантів». Розумні, талановиті, наполегливі, 

успішні – саме такі діти наповнили своєю присутністю святкову залу. Завітав на свято й міський 

голова Богдан Мельник. Він привітав юні таланти з перемогами різного рівня та подякував за усі 

старання 

- У неділю 24 червня 2018 року, на Співочому полі в м.Болехів відбулось загальноміське 

святкування, яке присвячено Дню молоді, На концерті до Дня молоді виступили молоді таланти  

краю: соліст Софійка Петрів, танцювальний колектив оздоровчого центру «Макс» (хореограф Надія 

Якимів), танцювальний дует у складі Анастії Ценейко і Ксенії Микитюк, також відбулись естафети, 

спортивні змагання.  Окрім того, на святі  кожен охочий міг розважитися на дитячих атракціонах, 

які діяли на Співочому полі. 

- 8 липня 2018 року у спортивному залі ЗОШ №1 відбувся відкритий чемпіонат м.Болехова з 

волейболу U-21. Такі змагання із віковими обмеженнями (юнаки до 21 року) проходили в місті 

вперше, чим можна пояснити невелику кількість команд. На урочистому відкритті змагань перед 

присутніми виступила заступник міського голови Тетяна Лугова, яка привітала спортсменів, 

подякувала їм за те, що відгукнулися та приїхали до Болехова у цей день та організували всім 

присутнім справжнє свято спорту,  яке спрямоване на пропаганду здорового способу життя. 

Враховуючи те, що  Болехівською міською радою постійно  проводяться заходи 

спрямовані на розвиток охорони здоров’я громади в м.Болехів, що підтверджується 

вищевказаною інформацією, тому моніторами прийнято рішення  зарахувати бал за цим 

індикатором.  

 

Зараховано 1 бал 

 

3.Чи ОМС забезпечував проведення інформаційно-просвітницьких заходів 

профілактики захворювань? 

Згідно  інформації отриманої  на офіційному сайті Болехівської міської ради,   місцевою 

владою було прийнято ряд Програм  для профілактики  таких захворювань як рак - Програму 

«Покращення діагностики, лікування  та профілактики  злоякісних новоутворів на 2017-2020 

роки», захворювання органів дихання – «Програму з питань протидії захворюванню на 

туберкульоз на території Болехівської міської ради на 2017-2020 роки», профілактики інсультів та 

інфарктів –  «Запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 

2016-2020 роки», профілактики СНІДУ -Міську цільову соціальну програму протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу на 2015 – 2018 роки. На реалізацію кожної із вказаних Програм на 2018 рік  з 

місцевого бюджету було виділено відповідне   фінансування . 

http://bolehiv-osvita.at.ua/news/kozackomu_rodu_nema_perevodu/2017-12-26-363
http://bolehiv-osvita.at.ua/news/kozackomu_rodu_nema_perevodu/2017-12-26-363
http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/news/detail/79034.htm
http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/news/detail/79543.htm
http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/news/detail/80024.htm
http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/news/detail/80368.htm
http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/news/detail/80368.htm
http://www.vote.bolekhiv-rada.gov.ua/threads/7-Про-затвердження-Програми-покращення-діагностики-лікування-та-профілактики-злоякісних-новоутворів-на-2017-2020-роки.992/
http://www.vote.bolekhiv-rada.gov.ua/threads/7-Про-затвердження-Програми-покращення-діагностики-лікування-та-профілактики-злоякісних-новоутворів-на-2017-2020-роки.992/
http://www.vote.bolekhiv-rada.gov.ua/threads/6-Про-Програму-протидії-захворюванню-на-туберкульоз-на-території-Болехівської-міської-ради-на-2017-2020-роки.991/
http://www.vote.bolekhiv-rada.gov.ua/threads/6-Про-Програму-протидії-захворюванню-на-туберкульоз-на-території-Болехівської-міської-ради-на-2017-2020-роки.991/
http://www.vote.bolekhiv-rada.gov.ua/threads/1-2-Про-міську-цільову-Програму-запобігання-та-лікування-серцево-судинних-і-судинно-мозкових-захворювань-на-2016-2020-роки.138/
http://www.vote.bolekhiv-rada.gov.ua/threads/1-2-Про-міську-цільову-Програму-запобігання-та-лікування-серцево-судинних-і-судинно-мозкових-захворювань-на-2016-2020-роки.138/
http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/publication/content/36343.htm
http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/publication/content/36343.htm


Місцевий індекс прав людини: м.Болехів, Івано-Франківської області 
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Фото: Інформація про стан фінансування програм за І півріччя 2018 року 

Зважаючи на наявність документальних доказів виділення з місцевого бюджету фінансування 

заходів профілактики захворювань, які стосуються не менше 4-ох напрямків монітори вважають  за 

необхідне зарахувати бал за цим індикатором.   

 

Зараховано 1 бал 

 

4.Чи ОМС вживав заходи щодо забезпечення своєчасного проведення масових 

профілактичних щеплень? 

           За інформацією отриманою від Головного лікаря Болехівської міської клінічної лікарні 

Любомира Парахоняка, Болехівська міська лікарня забезпечена всіма вакцинами, за 5-останніх 

місяців Болехівською міською лікарнею витрачено 155 800 гривень на безкоштовні  вакцини для 

учасників війни, бойових дій, АТО, інвалідів, дітей, психічно хворих, що  в загальному складає 54 

% від усього бюджету лікарні  призначеного на придбання медикаментів. В 2017 року були 

витрачено 450 000 гривень на придбання безкоштовної вакцини для громадян.   

 
Фото: Монітор спілкується  з Головним лікарем Болехівської МКЛ Любомиром Парахоняком   

 



Місцевий індекс прав людини: м.Болехів, Івано-Франківської області 

 

Сторінка 20 з 66 

 

Крім того, в приміщенні Болехівської міської клінічної лікарні моніторами виявлено 

інформаційні стенди де вказана інформація про графік та місце проведення профілактичного 

щеплення. 

 

     
 

Фото: Стенди з графіками проведення профілактики щеплень в Болехівській МКЛ 

Враховуючи отриману інформацію від Головного лікаря Болехівської міської клінічної 

лікарні про вжиття заходів щодо забезпечення проведення  профілактичних щеплень та наявну 

інформацію на стенді про графік та місце проведення щеплень  в приміщенні лікарні    монітори 

вважають за необхідне зарахувати бал за цим індикатором.  

 

Зараховано 1 бал 

 

5. Чи виділяє ОМС кошти з місцевого бюджету на закупівлю соціальних ліків для 

лікування інфекційних хвороб ? 

За інформацію  отриманою від Головного лікаря Болехівської міської клінічної лікарні Любомира 

Парахоняка в міській лікарні відсутній інфекційний відділ,  а тому кошти з бюджету м.Болехів на 

закупівлю соціальних ліків для лікування інфекційних хвороб не могли виділятись.  Для лікування 

інфекційних хвороб жителі м.Болехів звертаються до найближчої Долинської ЦРЛ, де кошти на 

закупівлю соціальних ліків виділяються з районного бюджету.   

 

Зважаючи на відсутність доказів, які  б підтверджували вживання заходів ОМС щодо 

забезпечення громади  соціальними ліками від гострих інфекційних хвороб, моніторами прийнято 

рішення не зараховувати бал за цим індикатором.  

 

Бал не зараховано 

 

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

відпуск лікарських засобів окремим групам пацієнтів? 

 

 Відповідно до затвердженого  Місцевого бюджету  на 2018 рік, через державну субвенцію на 

відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань  передбачено – 

400 000  гривень.  

Бюджетною програмою «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» на 2018 рік передбачені видатки  на пільговий відпуск лікарських 

засобів особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  в сумі 16 300  грн. 

Програмою «Репродуктивне здоров’я  населення Болехівської міської  ради на 2016-2020 

роки», передбачено забезпечення закупівлі контрацептивів для визначених категорій населення 

(молодь у віці 18-20 років; жінки з малозабезпечених сімей). 

https://drive.google.com/file/d/1NF5THvtewEJerGxaiW9wYvnQMv9Q9Nxw/view
http://www.vote.bolekhiv-rada.gov.ua/threads/25-Про-міську-цільову-програму-
http://www.vote.bolekhiv-rada.gov.ua/threads/25-Про-міську-цільову-програму-


Місцевий індекс прав людини: м.Болехів, Івано-Франківської області 
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Оскільки, наявною інформацією підтверджено, що  Болехівською міською радою  

виділяється фінансування на безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів окремим групам 

пацієнтів, тому моніторами прийнято рішення зараховувати бал за цим індикатором   

 

 Зараховано 1 бал  

 

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

перебування пацієнтів в закладах охорони здоров’я? 

 

За інформацією отриманою від Головного лікаря Болехівської міської лікарні, вже 2 рік підряд  

оплату комунальних послуг лікарні здійснює Болехівська міська рада, яка 100 відсотково покриває 

витрати по сплаті комунальних послуг. Також головний лікар зазначив, що на даний час в міській 

лікарні проводиться капітальний ремонт системи опалення поліклініки, що підтверджено 

інформацією із сайту держ.закупівель «Прозоро», відповідно до якої для проведення ремонту 

системи опалення в період з 13.07.2018 року по 31.12.2018 року  з місцевого бюджету виділено 

285 500 грн. Також, керівником міської лікарні зазначено, що минулого року у всіх відділеннях 

лікарні було замінено старі чавунні батареї системи опалення на нові європейського стандарту, в 

цьому році проведено поточний ремонт хірургічного відділення на суму 56 520 грн., що також 

підтверджено інформацією із веб-сайту держ.закупівель «Прозоро».      

 
Фото: Центральне  приміщення Болехівської МКЛ  

 

Таким чином,  враховуючи наявність підтверджуючої інформації про виділення коштів з бюджету 

міста на забезпечення комфортних умов перебування пацієнтів у Болехівській міській клінічній 

лікарні прийнято рішення про зарахування балу за цим індикатором. 

 

Зараховано 1 бал 

 

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

закладу охорони здоров’я та лікаря? 

 

При відвідуванні монітором Болехівської міської лікарні встановлено, що всі лікарі 

обслуговують як жителів м.Болехів так і будь-якого громадянина який звернувся за медичною 

допомогою незалежно від місця проживання, що дає підстави вважати про  забезпечення права на 

вільний вибір лікаря . Під час проведення експерименту в Болехівській міській клінічні лікарні 

«Вибір лікаря»  монітору як пацієнту  без документів які підтверджують місце реєстрації в м.Болехів  

вдалось без жодних проблем записатись на прийом до лікаря та замінити  запропонованого 

початкового лікаря. 

https://www.prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-13-000296-b
https://www.prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-13-000296-b
https://www.prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-13-000296-b
http://www.prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-01-23-000259-c
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Фото: Монітор проводить експеримент «Вибір лікаря» 

 

Враховуючи те, що в монітора під час проведення експерименту «Вибір лікаря» не виникло 

жодних проблем записатись на прийом  до лікаря та замінити запропонованого початкового лікаря, 

можна зробити висновок про забезпечення  Болехівською МКЛ  права людини  на вільний вибір 

закладу охорони здоров’я та лікаря, тому моніторами прийнято рішення зарахувати бал за цим 

індикатором.   

 

Зараховано 1 бал 

 

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

лікування? 

Під час проведення  експерименту "безоплатність медицини" монітор звертався в через 

реєстратуру Болехівської  МКЛ із запитанням можливості отримання медичної допомоги та  

поміщення його на стаціонарне відділення  Болехівської МКЛ. Працівнику лікарні задавалось 

запитання: "Чи  слід   сплачувати  кошти при лікуванні на стаціонарі та при огляді лікарем ?", У 

відповідь  працівник реєстратури лікарні  повідомила, що за перебування в стаціонарі є 

безкоштовним, а  ліки за винятком тих які передбачені безкоштовно,  пацієнту необхідно буде 

купувати за свої кошти.   

 
Фото:  Монітор проводить експеримент «Безоплатність медицини» 
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Крім того на жодному із стендів, які знаходились в приміщенні лікарні монітором не 

виявлено жодної інформації, яка б свідчила  про необхідність оплати обов’язкові грошових внесків 

чи іншої спонсорська допомоги за надання лікування. 

   

   
 

Фото:інформаційні стенди в Болехівській МКЛ  

           

Враховуючи відсутність факту вимагання у закладі охорони здоров’я обов’язкових грошових 

внесків при отриманні стаціонарного лікування монітором прийнято рішення зарахувати бал за цим 

індикатором. 

 

Зараховано 1 бал 

 

10. Чи ОМС забезпечив проведення дезінфекційних заходів у місцях масового 

відпочинку населення? 

 

Проведений аналіз сайту Болехівської міської ради   не показав здійснення дезінфекційних заходів 

у місцях масового відпочинку населення. Працівники відділу житлово-комунального господарства, 

будівництва, транспорту, екології та благоустрою міськвиконкому також відповідної інформації не 

надали, що дає можливість монітору не зараховувати бал. 

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

 

Затвердженою Міською цільовою соціальною програмою протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015 

– 2018 роки серед заходів для догляду та підтримки передбачено організацію паліативної допомоги 
ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД в рамках чого передбачено фінансування 40 хоспісних ліжок. 
Також серед  заходів передбачено  прискорення темпів впровадження паліативної і хоспісної 

допомоги із забезпеченням засобів знеболення шляхом застосування наркотичних анальгетиків 
хворим на СНІД.  
Крім того, згідно інформації отриманої від працівників Болехівської міської ради, Територіальний 
центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на постійній основі надає  

паліативний/хоспісний догляд. Правовий статус Терцентру  визначається Положенням про 
територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Болехова, 
який затверджений рішенням Болехівської міської ради.  

Відповідно до Положення, у разі виявлення не менш як 50 непрацездатних громадян з 
порушеннями опорно-рухового апарату, зору, слуху, з психічними розладами (соціально-безпечні, 
які не перебувають на спеціальному диспансерному обліку), інших категорій громадян, які не 

здатні до самообслуговування та які потребують надання соціальних послуг вдома, міська рада 
може утворювати спеціалізовані відділення, в тому числі паліативного/хоспісного догляду. 
 

Враховуючи вищенаведену інформацію можна стверджувати, що Болехівською міською радою 

передбачено заходи з надання паліативної допомоги для жителів громади, тому є підстави для 

зарахування балу за вказаним індикатором.  

 

Зараховано 1 бал 

 

82%

18% Результати "Охорона здоров'я"

Зараховано 9 балів

Не зараховано 2 балів

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/publication/content/36343.htm
http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/publication/content/36343.htm
http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/publication/content/48160.htm?lightWords=паліативн
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: БАЗОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ 

НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: ГІДНИЙ РІВЕНЬ ЖИТТЯ 

1.         Чи діють місцеві програми (проекти) подолання бідності? 
Болехівською міською  радою рішенням від 21.12.2017р. №07-26/17 затверджено Програму 
основних заходів управління праці та соціального захисту населення міськвиконкому на 2018 рік, 

завданням якої поряд з іншим є знизити рівень бідності в місті, підвищити рівень охоплення 
найбільш нужденних верств населення соціальними виплатами і послугами, додаткові заходи щодо 
матеріального забезпечення та поліпшення обслуговування громадян міста, які потребують 
соціальної допомоги і підтримки, містить додаткові гарантії соціального захисту населення. 

Фінансування видатків на виконання програми основних заходів управління праці та соціального 
захисту населення міськвиконкому на 2018 рік передбачено у розмірі 654 тис.грн., що відображено 
в додатку до програми. Передбачено одноразова допомога малозабезпеченим сім′ям, допомога на 

поховання безробітних громадян, надання пільг інвалідам по зору, реабілітовам, учасникам 
бойових дій ОУН-УПА та ін. 
Доказом надання пільг по зору конкретній людині в 2017р. є відповідне рішення 

https://drive.google.com/file/d/0B6Kr5flOu68qcXdKNFZKOGw2U0U/view 
Про надання допомоги на лікування свідчить відповідне рішення 
https://drive.google.com/file/d/18nfM1Zhpimr9sPRCOU-vRAjmdRj_ReKx/view  
 

До таких програм можна віднести Програму зайнятості населення міста Болехова на 2018-
2020роки, якою передбачено організацію та проведення громадських робіт через Болехівську 
міську філію Івано-Франківського обласного центру зайнятості. 

 

Зараховано 1 бал 

 

2. Чи дбає ОМС про виявлення і підтримку сімей/осіб, що опинились у складних 
життєвих ситуаціях? 
Болехівська міська рада здійснює фінансування осіб, що опинились у складних життєвих ситуаціях 
через  Програму основних заходів управління праці та соціального захисту населення 

міськвиконкому на 2018 рік, оскільки в цій програмі передбачено додаткові заходи щодо 
матеріального забезпечення та поліпшення обслуговування громадян міста, які потребують 

соціальної допомоги і підтримки. 

 
Також міською радою рішенням від 21.12.2017 р. № 06-26/17 затверджено  міську Програму 
підтримки сімей загиблих (постраждалих) під час масових акцій громадського протесту в період з 

21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року, військовослужбовців, працівників 
правоохоронних органів та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції в східних областях України, на 2018 рік, яку також слід віднести до 
програм, які підтримують осію, що опинились в складних життєвих ситуаціях. 

Бал не зараховано, оскільки не підтверджено не менше чотирьох заходів цього 
спрямування. 

 

Бал не зараховано 

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

 
Програмою основних заходів управління праці та соціального захисту населення міськвиконкому на 
2018 рік, передбачено фінансування заходів соціальної допомоги з подолання бідності в місті, 
зокрема таких, як: 

щомісячна доплата до пенсій учасникам бойових дій ОУН-УПА, 
щомісячно надання пільг інвалідам по зору, 
реабілітованим, учасникам бойових дій ОУН-УПА, 

в жовтні допомога до Дня людей похилого віку, 
допомога на поховання безробітних громадян, 
одноразова допомога малозабезпеченим сім′ям, 

в грудні допомога до Дня інвалідів , 

в грудні допомога інвалідам по зору, 
щомісячно компенсація за пільговий проїзд залізничним транспортом 
 

Зараховано 1 бал 

 
 

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1cidEnbLdduAtNX_myuCWJeXMBN_9TXAC/view
https://drive.google.com/file/d/1cidEnbLdduAtNX_myuCWJeXMBN_9TXAC/view
https://drive.google.com/file/d/0B6Kr5flOu68qcXdKNFZKOGw2U0U/view
https://drive.google.com/file/d/18nfM1Zhpimr9sPRCOU-vRAjmdRj_ReKx/view
https://drive.google.com/file/d/127j4VBtUGtIr6DSBV8i-TrIVhE3WtgyB/view
https://drive.google.com/file/d/127j4VBtUGtIr6DSBV8i-TrIVhE3WtgyB/view
https://drive.google.com/file/d/1cidEnbLdduAtNX_myuCWJeXMBN_9TXAC/view
https://drive.google.com/file/d/1cidEnbLdduAtNX_myuCWJeXMBN_9TXAC/view
https://drive.google.com/file/d/12uuSn31qp2vKIeJ72IrPAr7OuKVkV73T/view
https://drive.google.com/file/d/12uuSn31qp2vKIeJ72IrPAr7OuKVkV73T/view
https://drive.google.com/file/d/12uuSn31qp2vKIeJ72IrPAr7OuKVkV73T/view
https://drive.google.com/file/d/12uuSn31qp2vKIeJ72IrPAr7OuKVkV73T/view
https://drive.google.com/file/d/12uuSn31qp2vKIeJ72IrPAr7OuKVkV73T/view
https://drive.google.com/file/d/1cidEnbLdduAtNX_myuCWJeXMBN_9TXAC/view
https://drive.google.com/file/d/1cidEnbLdduAtNX_myuCWJeXMBN_9TXAC/view
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4. Чи надається ОМС допомоги в отриманні житла? 
 

Болехівською міською радою ведеться квартирний облік громадян, які потребують поліпшення 
житлових умов, що підтверджує розміщений інформаційний стенд в приміщенні міської ради. 
 

 
 

Виконавчим комітетом приймаються рішення про закріплення права на проживання та збереження 
житла за дітьми. 
Радою приймаються рішення про придбання соціального житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим 

батьківського піклування, особам з їх числа: 
https://drive.google.com/file/d/1VbGwh81M2NXVnCGDksn0ypFCL3jRi7Zn/view 
 

Однак на думку моніторів цього не достатньо для зарахування балу. 
 

Бал не зараховано 

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

Крім поліпшення житлових умов сімей, члени яких загинули (померли) під час проведення АТО, 
інвалідів І групи, інвалідність яких пов’язана з участю в АТО відповідно до Програми підтримки 
сімей загиблих (постраждалих) під час масових акцій громадського протесту в період з 21 
листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року, військовослужбовців, працівників правоохоронних 

органів та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній 
операції в східних областях України, на 2018 рік жодних даних по технологічному покращенню 

умов проживання жителів моніторами не здобуто. 

Бал не зараховано 

 

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

Жодної інформації про надання допомога бездомним особам та мешканцям ромських поселень 

моніторами не здобуто. 

 

Бал не зараховано 

 

7. Чи ОМС сприяє якісному отриманню громадою послуг, що надаються підприємствами 
житлово-комунального господарства? 
 

Житлово-комунальні послуги для населення, установ, підприємств та організацій міста надає 
Болехівський комбінат комунальних підприємств. Підприємство реалізує свої послуги за цінами, що 

https://drive.google.com/file/d/1VbGwh81M2NXVnCGDksn0ypFCL3jRi7Zn/view
https://drive.google.com/file/d/12uuSn31qp2vKIeJ72IrPAr7OuKVkV73T/view
https://drive.google.com/file/d/12uuSn31qp2vKIeJ72IrPAr7OuKVkV73T/view
https://drive.google.com/file/d/12uuSn31qp2vKIeJ72IrPAr7OuKVkV73T/view
https://drive.google.com/file/d/12uuSn31qp2vKIeJ72IrPAr7OuKVkV73T/view
https://drive.google.com/file/d/12uuSn31qp2vKIeJ72IrPAr7OuKVkV73T/view
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формуються самостійно, відповідно до умов економічної діяльності, згідно з чинним законодавством 
України. Житлово-комунальні послуги населенню підприємство надає за тарифами, встановленими 

і затвердженими відповідно 
до вимог чинного законодавства Болехівською міською радою. 
З метою забезпечення санітарного благополуччя та утримання в належному стані об’єктів 

благоустрою і комунальної інфраструктури на території міста Болехова діє Програма благоустрою 
міста Болехова на 2017-2021 роки. Для реалізації заходів Програми залучаються кошти власних 

доходів підприємства та інші кошти не заборонені чинним законодавством. Сума коштів, виділених 
з міського бюджету на виконання Програми благоустрою міста на 2017р., склала 1559,2 тис. грн. 

Кошти використані на: 
- збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного 
пункту та поліпшення його екологічних умов – 140,1 тис. грн.; 

- забезпечення благоустрою кладовищ – 81,2 тис. грн.; 
- забезпечення збору та вивезення сміття і відходів – 711,9 тис. грн.; 
- забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення – 195,2тис. грн.; 

- утримання площ і тротуарів у чистоті – 430,9 тис. грн. 
https://drive.google.com/file/d/1IBGyt4OPPV12698UG4G9CTIspoDxUFS1/view 
 
 

Виконавчим комітетом Болехівської міської ради  приймаються рішення про встановлення тарифів,  
 

 
 
а також затверджують графіки вивезення твердих побутових відходів: 

 
http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/publication/content/47013.htm?lightWords=комбінату%20комуна
льних%20підприємств 

 
Інформації про проведення громадських слухань щодо тарифів на сайті та в газеті «Ратуша» немає. 
 

Зараховано 1 бал  

 
 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1IBGyt4OPPV12698UG4G9CTIspoDxUFS1/view
http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/publication/content/47013.htm?lightWords=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2
http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/publication/content/47013.htm?lightWords=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2
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8.Чи сприяє ОМС доступ до системи послуг(соціальних, медичних, адміністративних) 
через організацію зручного транспортного сполучення? 

 
На фото видно, що від Болехівської міської лікарні до Управління праці та соціального 
захисту населення Болехівської міської ради(77200, Івано-Франківська, м. Болехів, вул. Січових 

стрільців, 22) загалом 300м, а зупинка знаходиться біля приміщення цеху електрозвязку№005. А 
від зупинки до ЦНАПу всього 120м. 

Доїхати до цих закладів можна без пересадки, оскільки будь-який маршрут проходить повз ці 
заклади автобусами маршруту Болехів-Долина, Стрий-Долина, оскільки міського транспорту в м. 

Болехові немає через малі розміри міста. 
 
 

 

  
 

Зараховано 1 бал 

 

50%50%

Результати "Гідний рівень життя"

Зараховано 4 балів

Не зараховано 4 балів
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ : РОЗВИТОК  ОСОБИСТОСТІ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ 

ГАРАНТІЙ ОКРЕМИМ ВЕРВСТВАМ НАСЕЛЕННЯ 

НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: ОСВІТА ТА КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК 

1. Чи діє місцева програма з розвитку освіти ? 

За результатами проведеного моніторингу офіційного сайту Болехівської міської ради встановлено, 

що в міській раді діє Міська програма «Обдарована дитина» на 2018 рік, рішення від 20.02.2018р. 

№ 06-27/18. Міська цільова Програма «Обдарована дитина» - це комплекс заходів, спрямованих 

на забезпечення сприятливих умов для подальшого розвитку, цілісної міської системи виявлення, 

розвитку, адресної підтримки обдарованих дітей у різних областях інтелектуальної, творчої та 

спортивної діяльності, спрямованої на виховання громадянина з гуманістичним світоглядом, 

компетентного у власній життєдіяльності. Аналогічна програма діяла і в 2017році, фінансування по 

ній здійснювалось, що підтверджується звітом про виконання. 

Інших програм розвитку освіти міською радою не приймалось через відсутність фінансового 

забезпечення . 

Враховуючи те, що Болехівсько міською радою затверджена та фінансується програма   розвитку 

освіти,   тому  вважаємо, що є підстави для зарахування балу за цим індикатором.    

 

Зараховано 1 бал 

 

2. Чи відповідає мережа навчальних закладів та кількісний склад педагогічного 

персоналу потребам громади ? 

 

 В м.Болехові достатня мережа загальноосвітніх закладів. Зокрема це   Болехівська ЗОШ І-

ІІІст. № 1 (77202, Івано-Франківська область, м.Болехів, вул. Шкільна, 2)  та   Болехівська ЗОШ І-

ІІІ ст. № 2 (м.Болехів вул.Гагаріна, 12, 77202). Середня наповнюваність в класах до 20 учнів. 

Вакансій педагогічних працівників немає. 

Під час проведення моніторингу за вказаним індикатором, моніторами проводився 

експеримент «Дитсадок» в рамках якого проведено наступну роботу: 

Спочатку  отримано інформацію в міській раді про  перелік дошкільних навчальних закладів у 

м.Болехові:   

Дошкільний навчальний заклад «Зірочка» вул. Коперника, 2 м.Болехів;  Дошкільний 

навчальний заклад "Веселка" вул.Кобилянської, 7а м.Болехів. 

Після чого монітором обрано для експерименту Дошкільний навчальний заклад «Зірочка» 

вул. Коперника, 2 м.Болехів, тел.0343734521. 

  

Обравши дошкільний навчальний заклад монітор зателефонував до керівництва садочку 

«Зірочка» як клієнт з підростаючою дитиною, що наперед цікавиться її влаштуванням до цього 

дитячого садочку з метою з’ясування на яких умовах є можливість влаштувати дитину до вказаного 

ДНЗ. Під час телефонної розмови працівник ДНЗ повідомив, що  для цього спочатку необхідно 

зареєструватись в електронному реєстрі.   

Після цього монітором здійснено візит до управління освіти для  з’ясування на яких умовах 

можна зареєструвати  дитину до вказаного ДНЗ через електронний реєстр. В управлінні 

освіти виконавчого комітету Болехівської міської ради повідомили, що Рішенням ХXІХ сесії 

Болехівської міської ради від 07.08.2013 року № 40-29/13 в м.Болехів впроваджено загальний 

міський електронний реєстр дітей на поступлення до ДНЗ міста. З 01.09.2013 року набір дітей до 

ДНЗ відбувається лише відповідно до цього реєстру. Порядок реєстрації та адреса подання 

документів розміщено за посиланням  http://dity-bolehiv.inf.ua/index.html 

Період очікування на черзі триває до  24 місяців, бо не вистачає місць в ДНЗ. В той же час, 

начальник управління освіти повідомив, що  кожна група в середньому складає 25-30 дітей.  

Враховуючи наявність двох умов із переліку за вказаним індикатором моніторами прийнято 

рішення зарахувати бал.  

В  

Зараховано 1 бал 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1SFOqWqO3U2o3LeWhBvuqGVcQrweTfn5F/view
http://shkola1bol.at.ua/
http://shkola1bol.at.ua/
http://bolschool2.at.ua/index/0-2
http://bolschool2.at.ua/index/0-2
http://dity-bolehiv.inf.ua/index.html
http://dity-bolehiv.inf.ua/index.html
http://dity-bolehiv.inf.ua/index.html
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3. Чи зручним є розташування закладів освіти у громаді ? 

 

Болехівська ЗОШ І-ІІІст. № 1 (77202, Івано-Франківська область, м.Болехів, вул. Шкільна 

розташована в одній частині міста, а   Болехівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (м.Болехів вул.Гагаріна, 12, 

77202) в іншій частині міста, що покращує  добирання до них. Крім того, зі слів начальника 

управління освіти в м.Болехів здійснюється 100-процентний підвіз учнів до шкіл. 

Загальна відстань від дитячого садочку «Зірочка» до найбільш віддаленої будівлі становить 2,2 км. 

Загальний пішохідний шлях від найбільш віддаленої будівлі до найближчої  громадської зупинки 

(до будинку)  становить більше 500м, та  від  громадської зупинки (найближчої біля садочку)  і до 

самого дитячого садочку становить 300 метрів.   

 
Фото: відстань від дитячого садочку «Зірочка» до найближчої зупинки, яка знаходиться біля 

Укртелекому. 

 

За результатами проведеного експерименту «Дитячий садок» не підтверджено зручність 

розташування дослідженого дошкільного навчального закладу  у громаді, зважаючи на це 

прийнято рішення не зараховувати бал за вказаним індикатором. 

 

Бал не зараховано  

 

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

   

Під час проведення аналізу відкритих даних розміщених на офіційному сайті Болехівської 

міської ради монітором не виявлено проведення кампаній спрямованих на відмову від добровільно-

примусових  внесків батьківських грошових внесків на заклад освіти.  

За повідомленням  начальника управління освіти добровільно-примусові батьківські грошові 

внески  на дошкільні дитячі заклади не збираються, оскільки всі дошкільні навчальні заклади  

м.Болехова повністю фінансуються бюджетом міста.  

В рамках вказаного індикатора, монітором проведено експеримент «Дитсадок» в процесі якого 

під час телефонної розмови з працівником садочку «Зірочка» монітор висловлював готовність у 

будь-який спосіб стимулювати за прийняття дитини поза чергою.  Однак, керівник садочку  твердо 

повідомила, що  зарахування дитини  до дитячого садочку проводиться безкоштовно, а реєстрація 

відбувається через управління освіти за допомогою електронної реєстрації, іншого способу не 

передбачено.  

Зважаючи на відсутність добровільно-примусових батьківських грошових внесків на заклад 

освіти, однак відсутність даних про проведення кампаній щодо протидії збору таких внесків,   

моніторами прийнято рішення про не зарахування балу.  

  

Бал не зараховано.  

 

 

 

http://shkola1bol.at.ua/
http://shkola1bol.at.ua/
http://bolschool2.at.ua/index/0-2
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5. Чи створено умови для безпечного та комфортного перебування дитини  в школі? 

 

Для проведення експерименту було обрано Болехівську ЗОШ І-ІІІст. № 1 (77202, Івано-

Франківська область, м.Болехів, вул. Шкільна) на фото.  

 

 
  

В школі наявний внутрішній туалет для учнів, обладнаний системою водопостачання та 

водовідведення, а також душ біля спортзалу.  

У школі працює медичний працівник, медсестра, яка працює повний робочий день. 

Для контролю та дотриманням комфортного температурного режиму у навчальних класах є 

термометри.  

У школі є сучасно обладнаний спортзал для фізичною культурою та спортом. У школі наявні місця 

для проведення публічних заходів – актовий зал. 

Як бачимо біля школи є великий спортивний майданчик, що бачимо на фото. 

Школа має актуальний висновок компетентних органів щодо створення у ній безпечного 

середовища. 

В школі пандуси відсутні, однак є кнопки виклику. Зі слів начальника відділу освіти діти з вадами 

опорно-рухового апарату в Болехівських школах на даний час не навчаються. 

Світлофор та дорожній знаків "Діти" поблизу - відсутні. 

 

 
 

На фото спортивний зал школи №1 
 
 

Зараховано 1 бал 

 

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

 

В рамках проведеного моніторингу за вказаним індикатором встановлено наступне: 

- в дошкільних навчальних закладах забезпечується безперешкодний доступ дітей з інвалідністю; 

- створено Комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр», оскільки в №22 газети «Ратуша» 

за 06.07.2018р. оголошено конкурс на заміщення вакантних посад. 

http://shkola1bol.at.ua/index/0-2
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- персонал, який працює в дошкільних навчальних закладах підготовлений для виховання дітей з 

особливими освітніми потребами; 

- у громаді м.Болехів відсутнє компактне проживання національних меншин, а тому не 

здійснюється викладання предметів мовою національних меншин. 

 

Через наявність трьох критеріїв, що підтверджують вжиття заходів із запобігання та протидії 

дискримінації в здобутті освіти моніторами вирішено зараховувати бал за цим індикатором. 

   

Зараховано1 бал 

 

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

територіальної громади? 

 

     В Болехові діє два позашкільні навчальні заклади, які фінансуються з міського бюджету 

http://bolehiv-osvita.at.ua/index/pozashkilni_navchalni_zakladi/0-58 
 

1).Будинку дитячої та юнацької творчості, м.Болехів, вул. Данила Галицького, 169  Кількість груп, 
гуртків та інших творчих об'єднань - 31, в них дітей – 427, кількість педагогів-22.  
Напрямки діяльності: художньо-естетичний; культурно-мистецький; юнацько-біологічний; 

туристично-краєзнавчий; технічна творчість. 
2). Дитячо-юнацька спортивна школа,  м.Болехів, вул. Січових Стрільців, 12а. 
Кількість груп початкової підготовки - 16, Кількість груп попередньої базової підготовки – 9, в них 

дітей – 304, кількість педагогів – 10 
Напрямки діяльності:футбол; дзюдо;баскетбол;греко-римська боротьба. 
Також створені умови для зайняття туризмом. Так  з 05 по 07 червня 2018 року було проведено 
туристичний похід та 15 міські змагання з пішохідного туризму.  Участь взяло 5 шкільних команд. 

Маршрут проходив з Болехова  (Пластова оселя) до урочища Бовкоти  через села Царківна та 
Лужки., а далі до урочища  Цапове та села  Тисів: 

http://bolehiv-osvita.at.ua/index/pozashkilni_navchalni_zakladi/0-58
http://bolehiv-osvita.at.ua/news/12_13_travnja_2016_roku_v_budinku_ditjachoji_ta_junackoji_tvorchosti_vidbuvavsja_oblasnij_seminar_praktikum_kerivnikiv_gurtkiv_junikh_fotoamatoriv/2016-06-06-39
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http://bolehiv-
osvita.at.ua/news/turistichnij_pokhid_ta_15_miski_zmagannja_z_pishokhidnogo_turizmu/2018-06-10-

510 
 

Про те, що  щорічно протягом двох років, що передують моніторингу виділяє фінансування (з 

місцевого бюджету, залучає інвесторів, грантові кошти) на зміцнення матеріально-технічної бази 

позашкільної освіти (придбання спортивного інвентарю, інструментів, матеріалів для творчості, 

тощо) свідчить те, що в міській раді діє Міська програма «Обдарована дитина» на 2018 рік, 

рішення від 20.02.2018р. № 06-27/18. Міська цільова Програма «Обдарована дитина» - це 

комплекс заходів, спрямованих на забезпечення сприятливих умов для подальшого розвитку, 

цілісної міської системи виявлення, розвитку, адресної підтримки обдарованих дітей у різних 

областях інтелектуальної, творчої та спортивної діяльності, спрямованої на виховання громадянина 

з гуманістичним світоглядом, компетентного у власній життєдіяльності. Аналогічна програма діяла і 

в 2017році, фінансування по ній здійснювалось, що підтверджується звітом про виконання 

вказаної  програми у 2017р. 

 http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/publication/content/46927.htm?lightWords=позашкільн 

  

Зараховано 1 бал 

 

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

 
На території міської ради діє Болехівська дитяча школа мистецтв, Болехівська художня школа та 
музей історії м.Болехова ім.Р.Скворія. Також є 5 колективів, які носять почесне звання 

«Народний аматорський»: ансамбль народної пісні «Родина» Народного дому м.Болехова, 
колектив «Народні джерела» Народного дому м.Болехова, колектив «Горицвіт» Народного дому 
м.Болехова. 

 
Аматорські колективи, солісти, митці беруть  участь у обласному фестивалі патріотичної пісні 

«Яворина» (с.Липа Долинського району); святі з нагоди річниці заснування школи ОУН-УПА 

«Олені» «Там, де Магура зелена» (с. Козаківка); обласному конкурсі різдвяної атрибутики та 
вертепів (м.Івано-Франківськ); обласному огляді-конкурсі читців, присвяченому річниці від дня 
народження Т.Г.Шевченка (м.Івано-Франківськ); обласному дитячому фестивалі-конкурсі 
української естрадної пісні «Водограй» ім.В.Івасюка (смт.Брошнів); обласний конкурс дитячих 

вокальних ансамблів серед учнів дитячих музичних шкіл та шкіл мистецтв (м.Івано-Франківськ); 
обласному фестивалі стрілецької і повстанської пісні ім.Софії Галечко (м.Надвірна); 
регіональному фестивалі-конкурсі патріотичної пісні «Славою овіяні» (м.Стрий); міжнародному 

фестивалі дитячо-молодіжної творчості «Веселка миру» (м.Любовиця Словацької Республіки); 
всеукраїнському дитячо-юнацькому конкурсі образотворчого мистецтва ім.Саші Путрі 
(м.Полтава); міжнародному фестивалі дитячо-молодіжної творчості «Для Бога я створюю 

найкраще» (м.Київ); обласному етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості до річниці 
від дня народження Т.Г.Шевченка «Об‘єднаймося ж брати мої»; всеукраїнському конкурсі-
фестивалі «Закарпатська весна» (м.Мукачево); міжнародному конкурсі-фестивалі дитячого, 
юнацького та молодіжного мистецтва «Empire of art» (м.Трускавець); фольклорно-мистецькому 

фестивалі «Борщівська вишиванка» та «Борщів» (м.Борщів Тернопільської області); 
Всеукраїнському конкурсі юних музикантів «Франкове підгір’я»(м.Дрогобич Львівської області); 
обласному конкурсі хореографічної майстерності «Танцює юнь Прикарпаття» (м.Рогатин); 

Всеукраїнському фестивалі «Джерела Моршина-2017» (м.Моршин Львівської області); 
міжнародному фестивалі «Зорепад» (м.Коломия); Всеукраїнському фестивалі-конкурсі культури і 
мистецтв«Талановита молодь України 2017» (м.Львів); Шостих Всесвітніх Бойківських фестинах 

(м.Турка Львівської області); міжнародному фестивалі «Дзвони Лемківщини» (м.Монастириськ, 
Тернопільської області); міському конкурсі «Найкращий читач року»; конкурсі «Мрії про Україну: 
дитячий погляд» (м.Івано-Франківськ); обласному конкурсі «Краща бібліотека року» та 
«Бібліотечне подвір’я: фасад і міні-сад» (м.Івано-Франківськ); літературному інтернет-фестивалі 

«Нам пора для України жить». 
 
На Болехівщині започатковано міський фольклорний фестиваль «Веселковий мій бойківський 

край» з метою пропагування бойківської культури, виявлення і підтримки талановитих 
виконавців, популяризації і пошуку відродження творів українського музичного мистецтва, 
збереження традицій і звичаїв краю. Традиційними є міські конкурси «Княгиня Бойківщини», 

«Дзвени піснями бойківська земля», «З Україною в серці»; конкурси малюнків «Чорнобиль очима 
дітей», «Трагедія і подвиг Афганської війни», «Славний наш Пророче». 2017 рік оголошений 
Роком Української Повстанської Армії. В закладах культури Болехівщини проведено творчі звіти 
аматорських колективів «Воскресне волі дух і наша слава» та виготовлено фотоальбом заходів. 

http://bolehiv-osvita.at.ua/news/turistichnij_pokhid_ta_15_miski_zmagannja_z_pishokhidnogo_turizmu/2018-06-10-510
http://bolehiv-osvita.at.ua/news/turistichnij_pokhid_ta_15_miski_zmagannja_z_pishokhidnogo_turizmu/2018-06-10-510
http://bolehiv-osvita.at.ua/news/turistichnij_pokhid_ta_15_miski_zmagannja_z_pishokhidnogo_turizmu/2018-06-10-510
https://drive.google.com/file/d/1SFOqWqO3U2o3LeWhBvuqGVcQrweTfn5F/view
http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/publication/content/46927.htm?lightWords=позашкільн
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Кращі мистецькі колективи та окремі виконавці Болехівщини взяли участь в обласній естафеті 
«Воскресне волі дух і наша слава», яка відбулася в Долинському районі. 

 
Відповідно до рішення сесії Болехівської міської ради діють міські програми «Культура 
Болехівщини на 2016-2020 роки» та «Духовне життя на 2017-2021 роки». 

Проведено ремонтні роботи: реконструкція системи опалення в Болехівській дитячій школі 
мистецтв на суму 460,0 тис. грн.; поточний ремонт музею історії м.Болехова ім.Р.Скворія на суму 

185,0 тис.грн.; замінено вікна в Народному домі м.Болехова на суму 400,0 тис.грн. 

https://drive.google.com/file/d/1DXuhuuDhgnE7qERp7Qbb-FCH2YYiOqDj/view 

 

Отже, враховуючи за вказаним  індикатором наявність  дотримання 3 критеріїв сприяння 

Болехівською міською  радою участі громади у культурному житті, дозвіллі та відпочинку, 
моніторами вирішено зарахувати бал за цим індикатором. 

  

Зараховано 1 бал 

 

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

особистого чи культурного розвитку? 

 

Під час проведення дослідження за вказаним індикатором  проведено аналіз  відкритих 

джерел, зокрема сайту http://www.vote.bolekhiv-rada.gov.ua   та вивчено надані для ознайомлення 

документи про проведені  заходи у сфері культурного та особистого розвитку за ініціативи за 

участі Болехівської міської ради, моніторами не виявлено інформації, яка б свідчила, що ОМС  

вживаються  заходи із запобігання та протидії дискримінації у сфері особистого чи культурного 

розвитку, тому прийнято рішення не зараховувати бал за вказаним індикатором. 

  

Бал не  зараховано  

 

 

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

розвиток?  

 

Під час проведення дослідження  сайту http://www.vote.bolekhiv-rada.gov.ua моніторами не здобуто 

інформацію, яка підтверджує, що Болехівська міська рада вживає заходи щодо доступу до 

інформації, спрямованої на особистий розвиток. 

 

Бал не зараховано  

 

60%

40%

Результати "Освіта і культурний розвиток"

Зараховано 6 балів

Не зараховано 4 бали
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1DXuhuuDhgnE7qERp7Qbb-FCH2YYiOqDj/view
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ 
ГАРАНТІЙ ОКРЕМИМ ВЕРСТВАМ НАСЕЛЕННЯ                 

 НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДЛЯ ВРАЗЛИВИХ КАТЕГОРІЙ 

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

захисту? 

 
Під час моніторингу  не здобуто доказів врахування Болехівською міською радою потреб громади 

під час формування програм/заходів соціального захисту 
 

Бал не зараховано  

 

2.Чи дбає ОМС про підтримку малозабезпечених осіб похилого віку? 
 
Болехівською міською  радою рішенням від 21.12.2017р. №07-26/17 затверджено Програму 

основних заходів управління праці та соціального захисту населення міськвиконкому на 2018 рік, 
яка включає додаткові заходи щодо матеріального забезпечення та поліпшення обслуговування 
громадян міста, які потребують соціальної 

допомоги і підтримки, містить додаткові гарантії соціального захисту населення. Фінансування 
видатків на виконання програми основних заходів управління праці та соціального захисту 
населення міськвиконкому на 2018 рік передбачено у розмірі 654 тис.грн., що відображено в 
додатку до програми https://drive.google.com/file/d/1cidEnbLdduAtNX_myuCWJeXMBN_9TXAC/view 

Програмою передбачено 15 видів різних допомог та компенсації пільг, серед яких одноразова 
допомога малозабезпеченим сім′ям, допомога на поховання безробітних громадян, надання пільг 
інвалідам по зору, реабілітованим, учасникам бойових дій ОУН-УПА та ін. 

Доказом надання пільг по зору конкретній людині в 2017р. є відповідне рішення 
https://drive.google.com/file/d/0B6Kr5flOu68qcXdKNFZKOGw2U0U/view 
Про надання допомоги на лікування свідчить відповідне рішення 

https://drive.google.com/file/d/18nfM1Zhpimr9sPRCOU-vRAjmdRj_ReKx/view 
 

Зараховано 1 бал 

 

3.Чи сприяє ОМС наданню послуг догляду особам, які цього потребують? 
 
Доказів вживання Болехівською міською радою 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 не знайдено. 
 

Бал не зараховано 

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

інвалідністю? 

 
Доказів надання Болехівською міською радою не менше двох послуг супроводу та 
безперешкодного доступу людей з інвалідністю не здобуто. 

 

Бал не зараховано 

 

5.Чи вживаються ОМС заходи із  надання реабілітаційних послуг особам з 
порушеннями здоров’я? 

 
Болехівською міською радою вживаються певні дії по наданню реабілітаційних послуг особам з 

порушеннями здоров’я. Зокрема діє міська програма соціальної підтримки та реабілітації інвалідів 
зору на 2015-2019роки, однак таких заходів не достатньо для зарахування балу. 
 

Бал не зараховано 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1cidEnbLdduAtNX_myuCWJeXMBN_9TXAC/view
https://drive.google.com/file/d/1cidEnbLdduAtNX_myuCWJeXMBN_9TXAC/view
https://drive.google.com/file/d/1cidEnbLdduAtNX_myuCWJeXMBN_9TXAC/view
https://drive.google.com/file/d/0B6Kr5flOu68qcXdKNFZKOGw2U0U/view
https://drive.google.com/file/d/18nfM1Zhpimr9sPRCOU-vRAjmdRj_ReKx/view
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6.Чи здійснює ОМС заходи підтримка сімей з дітьми? 
 

Достатніх прикладів напрямів підтримки Болехівською  міською радою сімей з дітьми як от: 
 - надання за кошти місцевого бюджету фінансової допомоги сім’ям у зв’язку із народженням 
дитини; - ваучери на оплату лікарських засобів та медичних послуг; - харчування немовлят та 

надання засобів гігієни для немовлят; - безкоштовне харчування учнів І – IV класів та учнів 
вразливих груп; - пільговий проїзд учнів до місця навчання і додому не здобуто, тому підстав для 

зарахування балу не має. 
 

Бал не зараховано 

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

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

Не здобуто доказів залучення Болехівської міської ради  протягом останнього календарного року 

перед моніторингом до самостійно та у співпраці з іншими надавачами соцільних послуг: - 
діяльності "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.  

Бал не зараховано 

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

 
Болехівська міська рада протягом останнього календарного року перед моніторингом проводила 
деякі заходи із забезпечення прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а 

саме придбання соціального житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, 
особам з їх числа  

 https://drive.google.com/file/d/1VbGwh81M2NXVnCGDksn0ypFCL3jRi7Zn/view 

 
Що на думку монітора цього  достатньо для зарахування балу.  
 
 

Бал не зараховано 

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

 
Інформації про залучення недержавних учасників Болехівською міською радою для надання 
соціальних послуг не здобуто. Адже  рішень 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 не приймалось. 
 

Бал не зараховано 

 
10.Чи зручною є організація надання послуг органом соціального захисту населення? 
Для зарахування балу слід підтвердити не менше дванадцяти критеріїв зручності надання послуг 

органом соціального захисту населення. Інформація здобута підчас проведення експерименту та 
спілкування з працівниками Управління праці та соціального захисту населення міськвиконкому  :  
1) організація послуг за місцем проживання маломобільних осіб - ні;  

2) можливість телефоном отримати інформацію про порядок отримання послуги та графік прийому 
громадян – так;  

3) зручність інформування про графік прийому громадян та місця розташування секторів прийому - 
так;  

4) безперешкодний доступ до приміщення маломобільних груп населення – так, фотодоказ 

https://drive.google.com/file/d/1VbGwh81M2NXVnCGDksn0ypFCL3jRi7Zn/view
http://ww2.gov.if.ua/dolynska/ua/6779.htm
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5) зручний графік прийому громадян - так;  

6) наявність ідентифікаційних бейджів / жетонів у консультантів-так, фотодоказ 
 

 
 

7) доступність інформації про орган соціального захисту –так, фотодоказ  
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8) зручність умов реєстрації – так; 

9) вільний доступ до бланків заяв для отримання послуг – так, за наявності;  
10) можливість надання допомоги особам, які через порушення здоров’я самостійно не можуть 
заповнити бланки - так;  

11) вільний доступ до туалетної кімнати з урахуванням потреб маломобільних груп насесення- так. 
12) достатність та зручність місць для очікування – так, фотодоказ 
 

 
 

13) наявність "дитячого куточку"- так, фотодоказ 
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14) умови приватності під час прийняття заяв- ні;  

15) функціонування мобільних офісів – спільні прийоми якнайближче до місць проживання 
органами соціального захисту, центрами зайнятості, управліннями Пенсійного фонду- так, з деяких 
питань. 

Таким чином підтверджено 12 критеріїв, що є підстави для зарахування балу. 
 

Зараховано 1 бал 

 

20%

80%

Результати "Соціальний захист для вразливих категорій"

Зараховано 2 бали

Не зараховано 8 балів
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: САМОРЕАЛІЗАЦІЯ 

НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: ПРАВО НА ПРАЦЮ 
ТА СТВОРЕННЯ УМОВ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ 

 

1. Чи діє місцева програма зайнятості населення? 
 

Рішенням Болехівської міської ради від 26.06.2018р. №03-31/18 затверджено Програму 

зайнятості населення міста Болехова на 2018-2020роки. Хоча в програмі і вказано, що цільового 
фінансування Програми зайнятості населення на території м. Болехова до 2020 року з міського 
бюджету не передбачено. Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів Фонду 
загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у 

порядку, визначеному Законом України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
на випадок безробіття”, власних коштів підприємств, установ та організацій, коштів інвесторів, 
Фонду України соціального захисту інвалідів та інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством. Проте в Програмі зайнятості населення міста Болехова на 2018-2020роки не 
вказано обсягів фінансування із жодного із вказаних джерел. 

 Враховуючи відсутність фінансування програми, моніторами прийнято рішення про 

недоцільність надання балу, попри наявність заходів сприяння зайнятості населення.  
  

Бал не зараховано 

 

2. Чи належним чином організоване проведення оплачуваних громадських та 
тимчасових робіт? 

 

 Програмою зайнятості населення міста Болехова на 2018-2020роки передбачено 
організацію та проведення громадських робіт через Болехівську міську філію Івано-Франківського 
обласного центру зайнятості. 

 

Зараховано 1 бал 

 
3. Чи діє місцева програма підтримки підприємницької діяльності? 

 
Рішенням Болехівської міської міської ради від 23.12.2016 р. № 18-13/16 затверджено  Програму 
розвитку малого і середнього підприємництва Болехівської міської ради на 2017-2018 роки   яку 

експерти оцінюють як дієву. Програма спрямована на створення сприятливих умов для розвитку 
малого і середнього підприємництва, зростання його інвестиційної та інноваційної активності, 
підвищення рівня конкурентоспроможності та внеску у зростання економічних показників розвитку 

території міської ради, пріоритетних галузей економіки, забезпечення зайнятості населення шляхом 
заохочення суб’єктів господарювання до розвитку їх діяльності. Програма містить пріоритетні 
завдання, очікувані результати виконання Програми, дієві заходи реалізації Програми, що 
включають впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності, фінансово-

кредитна підтримка малого та середнього підприємництва, інформаційне забезпечення малого і 
середнього підприємництва. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 
Програми – 20 000 гривень. 

 

Зараховано 1 бал 

 

4. Чи сприяє орган місцевого самоврядування зайнятості населення через 
інформування? 
 

 В газеті Ратуша  розміщено інформацію про вакансії Комунальній установі «Інклюзивно-ресурсний 

центр», №22 газети за 06.07.2018р. опубліковано оголошення про конкурс на заміщення вакантних 

посад. 

https://drive.google.com/file/d/127j4VBtUGtIr6DSBV8i-TrIVhE3WtgyB/view
https://drive.google.com/file/d/127j4VBtUGtIr6DSBV8i-TrIVhE3WtgyB/view
https://drive.google.com/file/d/127j4VBtUGtIr6DSBV8i-TrIVhE3WtgyB/view
https://drive.google.com/file/d/127j4VBtUGtIr6DSBV8i-TrIVhE3WtgyB/view
https://drive.google.com/file/d/0B6Kr5flOu68qQm43Y0wzSHBYYmc/view
https://drive.google.com/file/d/0B6Kr5flOu68qQm43Y0wzSHBYYmc/view
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На сайті Болехівської міської ради є розділ «Вакансії» в якому публікується інформація про вакансії 
http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/14976.htm 

Наявність відповідної інформації на сайті міської рад та в газеті дає підстави вважати роботу в 

частині інформування населення достатньою, а отже за можливе зарахування балу по даному 
питанню. 
  

Зараховано 1 бал 

5.  
5. Чи є можливість отримання адміністративних послуг фізичними особами – 
підприємцями через центри надання адміністративних послуг? 

 
У м. Болехові діє Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Болехівської міської 

ради 

Поштова адреса: 77202, Івано-Франківська обл., м. Болехів, вул. 24 серпня, 11 

Розпорядок роботи: Понеділок: 8:00 – 15:15; Вівторок: 8:00 – 20:00; Середа: 8:00 – 17:15; 

Четвер: 8:00 – 17:15; П'ятниця: 8:00 – 15:15;  

WEB-сайт: http://ww2.gov.if.ua/bolehivskiy/ua/9756.htm  

      Зокрема надаються наступні послуги: 

• надання паспорту прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької 
діяльності;  

• внесення змін до паспорту прив’язки тимчасової споруди;  

• продовження терміну дії паспорту прив’язки тимчасової споруди. 
 
Враховуючи, що  можливості  отримання послуг фізичними особами-підприємцями у всіх 

напрямках, які передбачені у інструменті моніторингу не має, бал не підлягає зарахуванню.  
 

Бал не зараховано 

 
 

http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/14976.htm
file:///C:/user/Desktop/Adobe%20Photoshop%20Chttp:/my.gov.ua/info/servicecenter/1697/detailsS.lnk
http://ww2.gov.if.ua/bolehivskiy/ua/9756.htm
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6. Чи ставки місцевих податків та зборів для місцевого бізнесу встановлені з механізмом 
стимулювання? 

 
 Відповідно до рішення від 21.12.2011. № 47-13/2011 “Про запровадження єдиного 

податку” встановлено з 01.01.2012 року наступні фіксовані ставки єдиного податку для фізичних 

осіб – підприємців у розрахунку на календарний місяць, залежно від групи платників єдиного 
податку: 

– для І групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати; 
– для ІІ групи платників єдиного податку – 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати 

http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/publication/content/13758.htm?lightWords=ставки%20єдиного 
Згідно до п. 293.2 ст.293 ПК України фіксовані ставки єдиного податку встановлюються 

сільськими, селищними, міськими радами або радами об’єднаних територіальних громад, що 

створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, для фізичних 
осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської 
діяльності, з розрахунку на календарний місяць: 

1) для першої групи платників єдиного податку - у межах до 10 відсотків розміру прожиткового 
мінімуму; 

2) для другої групи платників єдиного податку - у межах до 20 відсотків розміру мінімальної 
заробітної плати. 

 Таким чином встановлено максимальні ставки розміру податків, що не сприяє розвитку 
бізнесу у громаді. 

 Враховуючи можливість зарахування балу при умові встановлення ставок місцевого 
податку меншими від максимально можливих, принаймні двох з трьох місцевих податків та зборів 
та встановлення Болехівською міською радою по 2 місцевим податкам максимально можливих 

розмірів, зарахування балу не відбулося. 
 

Бал не зараховано 

 
7. Чи дбає орган місцевого самоврядування про дотримання умов праці на 

підприємствах, установах та організаціях? 
 

 Враховуючи відсутність заходів, які направлені на проведення контролю за дотриманням 
умов праці на підприємствах, установах та організаціях, та відсутність проведення просвітніх 
заходів з працедавцями, моніторами прийнято рішення про відсутність підстав для зарахування 

балу. 
 

Бал не зараховано 

 
8. Чи створені ОМС умови для трудового навчання молоді, її професійної орієнтації? 

 
 Доказів створення умов  для трудового навчання молоді та її професійної орієнтації не 

знайдено. 
 Робота у напрямках, які ставилися перед монітором в Болехівській міській раді не 

проводиться, що дає підстави не зарахування балу.  

 

Бал не зараховано 

 

9. Чи фінансує орган місцевого самоврядування здобуття професійно-технічної 
освіти мешканців громади? 

Жодного фінансування здобуття мешканцями громади професійно-технічної освіти з 
місцевого бюджету не здійснюється. Однак такі заходи можуть проводитись з інших джерел згідно 

Програми зайнятості населення міста Болехова на 2018-2020 роки 
Зважаючи на відсутність фінансування з міського бюджету на зазначені індикатором цілі, у 

моніторів немає підстав зарахувати бал за індикатором.  

 

Бал не зараховано.  

 
10. Чи надається органом місцевого самоврядування допомога випускникам 

професійно-технічних навчальних закладів у працевлаштуванні? 
 Враховуючи відсутності інформації про працевлаштування молодих фахівців у громаді та 

відсутності відповідних програм, моніторами прийнято рішення про відсутність підстав для 

зарахування балу. 
  

Бал не зараховано  

 

http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/publication/content/13758.htm?lightWords=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D1%94%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://drive.google.com/file/d/127j4VBtUGtIr6DSBV8i-TrIVhE3WtgyB/view
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11. Чи турбується ОМС про сталість місцевого персоналу соціально-гуманітарної 
небізнесової сфери? 

Не здобуто жодних даних про те, що Болехівська міська рада турбується про сталість 
місцевого персоналу соціально-гуманітарної небізнесової сфери, що не дає можливість надання 
балу по даному питанню. 

 

Бал не зараховано 

 
12. Чи дбає ОМС про робочі місця для осіб з інвалідністю? 

 Моніторами проведено аналіз кількості працевлаштованих працівників в юридичних особах 
зі сфери управління Болехівської міської ради  та співвідношення до загальної кількості працюючих  
людей з інвалідністю. 

Так у виконавчому комітеті Болехівської міської ради 42 працівники, з них 3 особи з 
інвалідністю(більше4%). 

 В Комбінаті комунальних підприємств  працевлаштовані 28 чол., з них 3 особи з 

інвалідністю(більше 4%). 
 Відповідно для отримання балу по даному напрямку необхідно було отримання доказів 

працевлаштування осіб з інвалідністю у розмірі 4% середньооблікової чисельності працівників. 
Враховуючи інформацію надану та виконання вказаних нормативів, бал підлягає зарахуванню.  

 

Зараховано 1 бал 

 

33%

67%

Результати "Право на  працю та 
створення умов його реалізації"

Зараховано 4 бали

Не зараховано 8 
балів
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ : ДОБРЕ ВРЯДУВАННЯ 

НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: ПРАВО НА ІНФОРМАЦІЮ 

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

розвиток? 

 

Болехівською  міською радою адмініструються офіційний веб-сайт Болехівської міської ради, 

де розміщена зокрема  інформація про фактичну адресу органу місцевого самоврядування, 

контактні номери телефону, контактна електронна адреса, графік роботи, структурні підрозділи 

Болехівської  міськради   інформація про міського голову, графік прийому міським головою, перелік 

адмін. послуг які можуть  отримати жителі міста.   

 

Фото: Головна сторінка офіційного сайту Болехівської міської ради 

Крім того, міською владою здійснюється підтримка окремого сайту http://www.vote.bolekhiv-

rada.gov.ua , де розміщені всі проекти рішень Болехівської міської ради за 2016,2017 та 2018 року 

та  всі рішення Болехівської міської ради  за останні три роки. Також,  Болехівська міська рада веде 

свою  офіційну сторінку в соціальної мережі Facebook.   

Зараховано 1 бал 

 

2. Чи можуть мешканці громади з порушенням зору та слуху дізнатись 

інформацію про діяльність ОМС за допомогою мережі Інтернет ? 

 

В процесі здійснення перевірки контенту офіційного сайту Болехівської міської ради, моніторами 

встановлено наступні обставини: 
- відео та аудіо  матеріали на сайті міськради взагалі не розміщуються,. 
- на веб-сайті міської ради  відсутня функція для зміни розміру шрифту тексту в межах до 200 

% без використання допоміжних технологій та параметрів   браузера. 
- альтернативної версії  офіційного сайту Болехівської міської ради  з більш простою 

структурою, яка дублює інформацію на основному офіційному сайті  не створено. 

- також відсутня зручна навігація для перегляду сайту за допомогою клавіатури. 
 

Отже, враховуючи  відсутність  на офіційному сайті Болехівської міської ради  жодних 
підтверджуючих  елементів доступності із 6, моніторами вирішено не зараховувати бал за вказаним 

індикатором. 
   

Бал не зараховано 

 

 

 

 

http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/
http://www.vote.bolekhiv-rada.gov.ua/
http://www.vote.bolekhiv-rada.gov.ua/
https://www.facebook.com/bolekhivrada/posts/800668623474851


Місцевий індекс прав людини: м.Болехів, Івано-Франківської області 

 

Сторінка 45 з 66 

 

3. Чи захищаються персональні дані осіб працівниками ОМС? 

 

 В процесі  проведення монітором експерименту «Персональні дані», встановлено наступне: 

06 липня 2018 року монітором до Болехівської міської ради монітором направлено запит на 
публічну інформацію в якій запитувач просив надати копію рішення від 26.06.2018р. №53-31/18 
"Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання земельної 

ділянки у власність..."  
 

 
 

10 липня 2018 року монітором отримано відповідь ОМС на запит від 06 липня 2018 року до 
якої прикріплено  копію запитуваного рішення Болехівської міської ради від 26.06.2018 р. №53-
31/18  з  ретушуванням персональних даних особи щодо якої приймалось рішення про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання земельної 
ділянки у власність  
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 Отже,  за результатами проведеного експерименту встановлено, що працівниками Болехівської 

міськради захищаються персональні дані,  з огляду на це  моніторами виіршено  зарахування бал 
за цим індикатором. 
 

Зараховано 1 бал 

 

4. Чи забезпечена ОМС можливість отримати доступ до  публічної інформації ? 

06 липня 2018 року електронною поштою монітором було направлено  запит на публічну 
інформацію до Болехівської міської ради, в якому запитувач просив  надати копію рішення від 
26.06.2018р. №53-31/18 "Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та надання земельної ділянки у власність..." 
 

 
Фото: направлений запит на публічну інформацію 

 

10 липня 2018 року електронною поштою монітором отримано відповідь Болехівської міської 
ради на запит від 06 липня 2018 року до якої прикріплено  копію запитуваного рішення 
Болехівської міської ради від 26.06.2018 р. №53-31/18  про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки у власність.  
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Отже, Болехівською міською радою забезпечується можливість отримати доступ до публічної 
інформації,  яка запитувалась   у встановлений ст.20 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» строк, що дає підстави  зарахувати бал за вказаним індикатором.  

 

Зараховано 1 бал 

 

 

5. Чи ОМС ефективно забезпечує право громадян на звернення? 

 
Під час проведення моніторингу за вказаним індикатором Болехівською міською радою  

приймались звернення моніторів у всі визначені законом способи, а саме за допомогою усного 

звернення під час особистого прийому міським головою, усне звернення до заступника міського 
голови за допомогою засобів телефонного зв’язку через телефон гарячої лінії, який розміщений на 
сайті міської ради,  а також письмового звернення  через електронну пошту шляхом подання 

звернення про надання інформації про програми, які затверджені міською радою та по яких 

здійснюється фінансування з міського бюджету.  

 
Фото: звернення до відділу економіки Болехівської міськради 
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Фото: відповідь відділу економіки Болехівської міськради  на звернення  

 
Оскільки в місті Болехів регіональна мова не поширена, тому звернення у спосіб який 

подається  регіональною мовою  або мовою меншин не направлялось.  
Враховуючи, те що Болехівською міської радою  прийнято  звернення моніторів  у всі 3 

визначені законом способи,  тому моніторами прийнято рішення  зараховувати бал  за цим 
індикатором. 

 

 Зараховано 1 бал 

 

6. Чи ефективно використовується ОМС інформаційний стенд як джерело комунікації 

з громадою? 

 

Здійснення моніторингу ефективності використання інформаційного стенда як джерела 

інформації здійснювався під час безпосереднього відвідування моніторами адміністративної будівлі 

Болехівської міської ради, за результатами якого встановлено наступне : 

 - контактні телефони керівників,  графік та місце прийому розміщено на інформаційному 

стенді в приміщенні Болехівської міської ради;  

 

 
 

Фото: інформаційний стенд з контактними телефонами керівників ОМС 
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- На інформаційних стендах графіки засідання комісій Болехівської міської ради (діючих на 

час проведення моніторингу) відсутні  

- відсутні також і  проекти нормативно-правових актів, що винесені на публічне обговорення 

на інформаційних стендах;  

- інформаційні стенди знаходиться у відкритому доступі в робочий час, а також протягом 

однієї  години після завершення робочого часу.  

Тексти  розміщених усіх оголошень, є достатньо зручним для читання враховуючи розмір 

шрифту та висоти особи, що використовує спеціальний засіб пересування. 

Оскільки, зарахування балу за цим  індикатору можливе лише при дотриманні усіх вищезазначених 

характеристик, чого нажаль  не  було підтверджено,  моніторами вирішено не зараховувати бал по 

даному питанню. 

 

Бал не зараховано 

 

7. Чи інформується населення про майбутні рішення ОМС? 

 

На офіційному веб-сайті рішень Болехівської міської ради» розміщений розділ «Проекти 

рішень». Для встановлення обставин, чи інформується населення міста про майбутні рішення ОМС 
не пізніше ніж за 20 робочих днів до дати їх розгляду, монітором проводилось дослідження 
способів оприлюднення 2-ох ухвалених актів місцевої ради. 
    Так,  16 травня 2018 року на сайті  рішень Болехівської міської ради опубліковано проект 

рішення про  надання допомоги Джумелі Наталії Юріївні 
 

 
 

Фото: проект рішення про надання допомоги Джумелі Н.Ю. від 16.05.2018 року 

  
26 червня 2018 року Болехівською міською радою прийнято рішення №08-31/18, яким вирішено 
надати матеріальну допомогу Джумелі Наталії Юріївні в сумі 2000 (дві тисячі) гривень з Програми 
соціального забезпечення та соціального захисту населення Болехівської міської ради на 2018 рік.  

http://www.vote.bolekhiv-rada.gov.ua/#proekti-rishen-sesij.1
http://www.vote.bolekhiv-rada.gov.ua/#proekti-rishen-sesij.1
http://www.vote.bolekhiv-rada.gov.ua/threads/1-8-Про-надання-допомоги-Джумелі-Наталії-Юріївні.2549/
http://www.vote.bolekhiv-rada.gov.ua/threads/1-8-Про-надання-допомоги-Джумелі-Наталії-Юріївні.2549/
http://www.vote.bolekhiv-rada.gov.ua/threads/8-Про-надання-допомоги-Джумелі-Наталії-Юріївні.2679/
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Фото: рішення Болехівської міської ради від 26.06.2018 року 
 
29 травня 2018 року на сайті  рішень Болехівської міської ради опубліковано проект рішення Про 

затвердження Програми зайнятості населення міста Болехова на 2018-2020 роки. 
 

 
Фото: проект рішення міської ради опублікований 29 травня 2018 року 

 
Рішення  Болехівської міською радою про затвердження Програми зайнятості населення 

м.Болехова на 2018-2020 роки сесією приймалось 26 червня 2018 року  

http://www.vote.bolekhiv-rada.gov.ua/threads/1-3-Про-затвердження-Програми-зайнятості-населення-міста-Болехова-на-2018-2020-роки.2585/
http://www.vote.bolekhiv-rada.gov.ua/threads/1-3-Про-затвердження-Програми-зайнятості-населення-міста-Болехова-на-2018-2020-роки.2585/
http://www.vote.bolekhiv-rada.gov.ua/threads/3-Про-затвердження-Програми-зайнятості-населення-міста-Болехова-на-2018-2020-роки.2674/
http://www.vote.bolekhiv-rada.gov.ua/threads/3-Про-затвердження-Програми-зайнятості-населення-міста-Болехова-на-2018-2020-роки.2674/
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Отже, за результатами проведеного дослідження  встановлено, що інформація про майбутні 
рішення та проекти рішень належним чином публікується не пізніше ніж за 20 робочих днів до дати 

їх розгляду на сайті проектів рішень та рішень Болехівської міської ради тому у зв’язку із належним  
інформуванням населення Болехівською міською радою про свої майбутні рішення, моніторами 
було зараховано бал за вказаним індикатором. 

 

Зараховано 1 бал 

 

8. Чи може виборець контролювати голосування свого депутата? 

           За результатами проведеного дослідження можливості контролю виборцями голосування 

свого депутата, який здійснювався шляхом дослідження наявності відповідної інформації на 

офіційному веб-сайті Болехівської міської ради в розділі «Протоколи сесій міської ради», 

встановлено наявність  протоколів сесій міської ради і результати поіменного голосування 

депутатів Болехівської міської ради». 
 Таким чином, враховуючи наявність інформації про поіменне голосування місцевих 

депутатів на сесіях Болехівської міської ради на час проведення моніторингу, було прийнято 
рішення про зарахування балу за цим індикатором. 

 

Зараховано 1 бал  

 

 

 

 

 

 

http://www.vote.bolekhiv-rada.gov.ua/threads/3-Про-затвердження-Програми-зайнятості-населення-міста-Болехова-на-2018-2020-роки.2674/
http://www.vote.bolekhiv-rada.gov.ua/threads/3-Про-затвердження-Програми-зайнятості-населення-міста-Болехова-на-2018-2020-роки.2674/
http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/18434.htm
http://rada.dolyna.info/miska-vlada/protokoly-sesij/
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9. Чи можуть мешканці громади дізнатися інформацію про поточні питання  ради 

розгляду з метою участі у їх вирішенні? 

 

Інформацію про поточні питання розгляду міської ради на засіданні сесій, громадських слуханнях, 

виконкому, з метою участі мешканців міста Болехова у їх вирішенні можна отримати на сайті 

Болехівської міської ради,  а також через  газету Болехівської міської ради «Ратуша». 

Так, 20 лютого 2018 року на  офіційному сайті ради опубліковано оголошення про 
проведення у вівторок, 27 лютого 2018 року, о 10.00 годині в приміщенні Болехівської міської ради 
(пл. І. Франка буд. 12, м. Болехів) відбудуться Громадські слухання з обговорення проекту 

регуляторного акту – рішення виконавчого комітету Болехівської міської ради «Про затвердження 
Положення про порядок надання платних послуг архівним відділом виконавчого комітету 
Болехівської міської ради та цін на роботи (послуги), що виконуються архівним відділом». 

Взяти участь в обговоренні проекту регуляторного акта запрошуємо суб’єктів 
господарювання, керівників підприємств, установ та організацій, депутатів міської ради, жителів 
міста та сіл Болехівської міської ради. 

 

 
 

Крім того, в газеті Болехівської міської ради регулярно публікується інформація про 
засідання ради, час, місце проведення та  поточні питання, що виносяться на розгляд.     

http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/news/detail/74510.htm?lightWords=громадські%20слухання
http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/news/detail/74510.htm?lightWords=громадські%20слухання
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Фото: Публікація в газеті «Ратуша» анонсу про проведення громадських слухань  
 
Отже, зважаючи на  наявність інформації про час, місце проведення та питання, що 

виносяться на розгляд засідання ради за 7 днів до проведення засідання, моніторами прийнято 

рішення зарахувати бал за цим індикатором. 

  

Зараховано 1 бал 

 

10. Чи оприлюднена в доступний спосіб інформація про прийом виборців депутатами 

місцевої ради? 

Як на офіційному сайті Болехівської міської ради  так і на інформаційних стендах розміщених 

в приміщенні Болехівської міської ради немає жодної інформації про графіку та місце прийому 

депутатами місцевої ради своїх виборців, що  є свідченням того, що інформація про прийом 

виборців депутатами місцевої ради не оприлюднена в доступний спосіб, тому, бал за цим 

індикатором  не зараховується. 

 

Бал не зараховано 

 

11. Чи забезпечена ОМС можливість громади отримати доступ до системи обліку 

публічної інформації? 

 

Проведений аналіз  розділу офіційного веб-сайту Болехівської міської ради «Доступ до 
публічної інформації»  дає можливість підтвердити наявність на сайті Болехівської міської ради 

окремого підрозділу «Системи обліку публічної інформації». 

http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/16805.htm
http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/16805.htm
http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/5215.htm
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 Тому, зважаючи на наявність  даної системи  обліку публічної інформації на офіційному 
сайті Болехівської міської ради, моніторами прийнято рішення  зарахувати бал за цим індикатором. 

    

Зараховано 1 бал 

 

12. Чи інформується громада про закупівлі, здійснювані ОМС? 

За результатами  дослідження офіційного веб-сайту «Болехівської міської ради»  на предмет 

інформування громади про закупівлі, які здійснюються Болехівською міською радою  та проведення 
експерименту «Закупівлі» встановлено відсутність на сайті будь-якої  інформації про проведення 
процедури закупівлі та тендерну документацію, що відповідає за обсягом інформації на сайті 

публічних закупівель "Prozorro"   
Тому, зважаючи на відсутність  інформування громади про закупівлі здійснювані ОМС, 

моніторами вирішено не зараховувати бал за вказаним індикатором. 

 

Бал не зараховано 

 

13. Чи інформується громада про можливість оренди комунального майна? 

На офіційному сайті Болехівської  міської ради в розділі «Об’єкти оренди» міститься 

підрозділ «Комунальна власність» де розміщений перелік об’єктів, комунального майна, які можуть 

бути орендовані.    

Враховуючи наявність на офіційному сайті Болехівської  міської ради інформації про перелік 
об’єктів комунальної власності територіальної громади м.Болехів, що можуть бути передані в 

оренду, моніторами прийнято рішення про зарахування балу за цим індикатором. 
 

 Зараховано 1 бал  

 

69%

31%
Результати "Право на інформацію"

Зараховано 9 балів

Не зараховано 4 балів

 

 

 

 

 

 

http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/
https://www.prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-13-000296-b
http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/search.htm?section=everywhere&a=commit&words=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0&x=0&y=0


Місцевий індекс прав людини: м.Болехів, Івано-Франківської області 

 

Сторінка 55 з 66 

 

НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: ДОБРЕ ВРЯДУВАННЯ 

1. Чи   дієвий стратегічний документ розвитку громади та чи здійснює моніторинг 
його реалізації спільно з громадськістю?  

Рішенням Болехівської міської ради №71-02\15 від 24.12.2015 року затверджено Програму 

розвитку туризму на 2016-2020 роки, яка спрямована на здійснення заходів, спрямованих на 

розвиток туристичної галузі, підвищення її частки в економічних показниках Болехівської міської 
ради, створення конкурентоспроможного на національному та міжнародному ринках туристичного 
продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби мешканців Болехівщини та її 
гостей; створення сприятливих умов для залучення інвестицій, ефективного використання 

природного, історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалу, збільшення частки 
в’їзного туризму, покращення туристичного іміджу. Основними завданнями програми є розвиток та 
вдосконалення туристично-рекреаційної інфраструктури; здійснення промоційних заходів для 

популяризації Болехівщини як туристично-привабливої території; збільшення кількості туристів та 
екскурсантів; зростання обсягів туристичних послуг і надходжень до бюджету; створення 
сприятливих умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в туристичну галузь; 

активізація міжнародної співпраці і реалізація транскордонних проектів у сфері туризму. Програма 
передбачає також систему заходів з реалізації програми, строки виконання, фінансування з 
місцевого бюджету, визначені очікувані результати виконання та контроль за виконанням 

програми. 

Також,  24.12.2015 року  Болехівською міської радою прийнято рішення №70-02/15, яким 
затверджено Програму сприяння залученню інвестицій в економіку Болехівщини на 2016-2020 

роки, метою якої є  збільшення обсягів залучення інвестицій в економіку Болехівщини, що має бути 
суттєвим чинником для економічного зростання. Для досягнення мети програми необхідно 
забезпечити: створення позитивного інвестиційного іміджу Болехівщини; підготовка інвестиційних 

продуктів; пошук потенційних інвесторів та всебічна співпраця з ними;  покращення умов для 
залучення інвестицій. Програмою передбачено систему заходів, які спрямовані на поліпшення 
інвестиційного клімату Болехівщини. Фінансове забезпечення реалізації Програми з міського 

бюджету складає 50 000 гривень. Впровадження програми забезпечить: поліпшення інвестиційного 
іміджу і привабливості Болехівщини, створення сприятливих умов для діяльності інвесторів. 

Поліпшення інвестиційного іміджу краю, зростання поінформованості потенційних інвесторів про 
можливості інвестування створить умови для збільшення надходжень капіталу в його економіку. 

Зростання надходжень інвестицій дозволить більш ефективно та оперативно вирішувати існуючі 

проблеми соціально-економічного розвитку території Болехівської міської ради. 

 Рішенням №18-13/16  Болехівської міської ради 23.12.2016 року затверджено Програму 

розвитку малого і середнього підприємництва Болехівської міської ради на 2017-2018 роки , яка 

спрямована на створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, 

зростання його інвестиційної та інноваційної активності, підвищення рівня конкурентоспроможності 

та внеску у зростання економічних показників розвитку території міської ради, пріоритетних 

галузей економіки, забезпечення зайнятості населення шляхом заохочення суб’єктів 

господарювання до розвитку їх діяльності. Програма містить пріоритетні завдання, очікувані 

результати виконання Програми, дієві заходи реалізації Програми, що включають впорядкування 

нормативного регулювання підприємницької діяльності, фінансово-кредитна підтримка малого та 

середнього підприємництва, інформаційне забезпечення малого і середнього підприємництва. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми – 20 000 гривень. 

Таким чином, Болехівською міською радою затверджено 3 стратегічні документи розвитку 

громади, які можна назвати дієвими, оскільки у всіх перелічених  Програмах наявна мета, 

спрямованість питань та підбір методів їх реалізації, зазначенні виконавців, строки виконання; 

виділено фінансування з міського бюджету; визначені очікувані результати виконання; 

встановлено контроль та визначено способи оцінки ефективності реалізації завдань. Проте, не 

знайшло свого підтвердження здійснення ОМС моніторингу реалізації  жодної з трьох Програм 

спільно з представниками громадськості.  

Отже,  наявність дієвого стратегічного документу розвитку громади без моніторингу його 

реалізації  спільного з представниками громадськості  не є достатнім для зарахування балу  за цим 

індикатором.   

Бал не зараховано 

 

http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/publication/content/37857.htm
http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/publication/content/37857.htm
http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/publication/content/37858.htm
http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/publication/content/37858.htm
http://www.vote.bolekhiv-rada.gov.ua/threads/18-Про-Програму-розвитку-малого-і-середнього-підприємництва-Болехівської-міської-ради-на-2017-2018-роки.1003/
http://www.vote.bolekhiv-rada.gov.ua/threads/18-Про-Програму-розвитку-малого-і-середнього-підприємництва-Болехівської-міської-ради-на-2017-2018-роки.1003/
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2. Чи забезпечується вільний доступ населення до засідань колегіальних органів 
ОМС та можливість здійснювати їх відео фіксацію? 

 
 За результатами проведення експерименту "Вільний доступ", в рамках якого 26 червня 

2018 року монітором було взято участь у ХХХІ сесії депутатів VII  демократичного скликання 

Болехівської міської ради, монітору було надано можливість безперешкодного здійснення відео та 
фото зйомки засідання та  надано можливість для виступу. 

Отже, з огляду на можливість участі громадськості у засіданнях сесії Болехівської міської 
ради та можливості здійснення відео та фото фіксації засідань, наявності зворотного зв’язку від 

присутніх, моніторами вважається за можливість зарахувати бал за цим індикатором. 
 

 
 

Фото: Анонс засідання сесії Болехівської міської ради з  газети «Ратуша»  
 

  
                

Фото:Засідання ХХІ сесії Болехівської міськради 
 

Зараховано 1 бал 
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3. Чи залучає ОМС громадськість (громадські об‘єднання) до формування місцевої 
політики? 

 

          Під час проведення моніторингу досліджувалась ситуація щодо реального залучення ОМС 

представників громадськості до формування місцевої політики. 

При виконавчому комітеті Болехівської міської ради   діє Громадська рада, яка є  постійно 
діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення 
участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за 

діяльністю виконавчих органів Болехівської міської ради, налагодження ефективної взаємодії 
зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та 
реалізації державної політики. До складу громадської ради входять   представники Болехівської 

міського об’єднання Всеукраїнського Товариства «Просвіта» ім. Т.Шевченка, Болехівської 
міської організації «Комітет ветеранів вітчизняної війни»,  Болехівської міської  громадської 
організації «Громадський контроль», Болехівської міської організації «Товариство охорони пам’ 
яток історії і культури»,  благодійної організації «Дзвони милосердя» Болехівської міської 

громадської жіночої організації Союз українок.  

30.03.2017 року в позачерговій виїздній сесії Болехівської міської ради сьомого 

демократичного скликання, яка  проходила спільно з Долинською районною радою та Долинською 
міською радою взяли участь депутати обласної ради, голови ОТГ Долинського району, керівництво 
та депутати Долинської районної ради, Болехівської та Долинської міських рад керівники 

підприємств та установ Долинщини та Болехова, представники ЗМІ та представники громадських 
організації Болехівської міської  громадської організації «Громадський контроль», Болехівської 

міської організації «Товариство охорони пам’ яток історії і культури».  

            13 червня 2017 року відбулось спільне засідання 20 позачергової сесії Долинської районної 
ради, 20 позачергової сесії Болехівської міської ради, 26 позачергової сесії Долинської міської ради, в 
якому взяли участь депутати районної ради; депутати Болехівської міської ради; депутати Долинської 

міської ради, Дирів А.Б. - народний депутат України,  депутати Івано-Франківської обласної ради, 
Радченко Г.Ю -  віце-президент ПАТ  «Укрнафта»; представники районних організацій політичних 

партій та громадських організацій, правоохоронних органів, засобів масових інформацій, 

громадськість, представники трудових колективів Прикарпатського УБР, НГВУ «Долинанафтогаз», 
Долинського ГПЗ, Долинського ТУ. Сесія присвячена  спільному зверненню Долинської районної, 
Болехівської, Долинської міських рад з приводу реорганізації  Прикарпатського управління бурових 

робіт.  Голова профспілки НГВУ «Долинанафтогаз» Володимир Марилів виступив, вказавши на те, 
що протягом багатьох років не вкладались кошти на придбання нової техніки, водночас, вони 
витрачались на дороговартісні ремонти будівлі Правління. Заробітна плата у керівництва дуже 
висока. Наголосив, що без буріння не буде видобутку в Долинському районі. Буровикам треба дати 

роботу по фаху, бо в іншому випадку вони втратять кваліфікацію. Інженер НГВУ «Долинанафтогаз» 
Андрій Зубрицький, висловив думку, що у зв’язку із загостренням збройного конфлікту з країною-
агресором на Сході України, у зверненні варто зазначити про доцільність розвитку буріння саме в 

Західних регіонах. 

21 листопада 2017 року відбулися громадські слухання з обговорення проекту регуляторного 

акта – рішення міської ради «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних 
послуг виконавчого комітету Болехівської міської ради». Участь в обговоренні проекту 
регуляторного акту взяли суб’єкти господарювання, керівники підприємств, установ та організацій, 
депутати міської ради, жителі міста представники громадських органіацій  Болехівської міської  

громадської організації «Громадський контроль», Болехівської міської громадської жіночої 
організації Союз українок.  

Враховуючи наведену інформацію можна стверджувати, що Болехівська міська рада залучає 
громадськість (громадські об’єднання) до формування місцевої політики, з огляду на це моніторами 

вирішено зарахувати бал за цим індикатором. 

Зараховано 1 бал 

 
 
 

 
 
 

 

http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/publication/content/18391.htm?lightWords=громадськість
http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/publication/content/45825.htm?lightWords=громадськість
http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/publication/content/45825.htm?lightWords=громадськість
http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/11837.htm
http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/11837.htm
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4. Наскільки широко ОМС передбачає практикування демократії участі у вирішенні справ 
місцевого значення? 

 
При проведенні аналізу відкритих джерел та з інформації отриманої від Болехівського 

міського голови Богдана Мельника  моніторами встановлено, що Статут територіальної громади в 

місті Болехові не розроблявся та не затверджувався,  а тому відсутні підстави для зарахування 
балу за цим індикатором.  

 

Бал не зараховано 

 

5. Чи систематично проводяться ОМС відкриті, загальні зустрічі з населенням? 
 

Наявність системних зустрічей між Болехівською міською радою та громадою визначалося 

шляхом дослідження наявності в ОМС форм залучення громадськості до вирішення питань 
місцевого значення: громадських слухань, загальних зборів, громадських обговорень. 

В результаті проведеного аналізу  сайту Болехівської міської ради можна зробити висновок, 

що в м.Болехів найчастіше проводяться громадські слухання: 
 

- 15.05.2017 року громадські слухання щодо врахування інтересів громадськості під час 

розроблення  проекту містобудівної документації щодо розробки детального плану 

території  житлового масиву садибної забудови прилеглого до вулиць 

Міцкевича,Шашкевича в м. Болехові. 

- 21 листопада 2017 року відбулися громадські слухання з обговорення проекту 

регуляторного акта – рішення міської ради «Про затвердження Регламенту Центру надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету Болехівської міської ради». 

- 27 лютого 2018 року відбулися громадські слухання з обговорення проекту регуляторного 

акта – рішення виконавчого комітету Болехівської міської ради «Прозатвердження 

Положення про порядок надання платних послуг архівним відділом виконавчого комітету 

Болехівської міської ради та цін на роботи (послуги), що виконуються архівним відділом». 

- 22 березня 2018 року відбулись громадські слухання з обговорення проекту регуляторного 

акту – рішення Болехівської міської ради «Про затвердження Положення про надання в 

оренду майна комунальної власності територіальної громади міста Болехова». 

Довідка. 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. 

 

Зараховано 1 бал 

 
6. Чи враховує ОМС пропозиції громадськості в своїх рішеннях? 

 

За  результатами проведеного аналізу протоколів  всіх сесій Болехівської міської ради за 

2017-2018 роки  моніторами не виявлено пропозиції громадськості щодо розгляду питань порядку 

денного, тому ОМС і не могла враховувалась  думка громадськості  у прийнятих рішеннях.  

Інформації щодо врахування пропозицій громадськості при вирішення питання місцевого значення 

ОМС не надано. 

Оскільки, бал за вказаним індикатором зараховується при наданні доказів врахування не 

менше 2-ох пропозицій громадськості у прийнятих ОМС рішень за останній календарний рік перед 

моніторингом, тому відсутні підстави для зарахування балу за цим індикатором.  

 

Бал не зараховано  

 

7. Чи забезпечив ОМС умови для подання електронної петиції? 
 
Проведений аналіз офіційного сайту Болехівської міської ради   показав відсутність  системи 

подання електронних петицій. Отже, ОМС не забезпечуються умови для подання електронної 

петиції.  
 

Бал не зараховано  

 

http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/publication/content/44835.htm?lightWords=громадські%20слухання
http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/publication/content/44835.htm?lightWords=громадські%20слухання
http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/publication/content/44835.htm?lightWords=громадські%20слухання
http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/publication/content/44835.htm?lightWords=громадські%20слухання
http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/11837.htm
http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/11837.htm
http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/11837.htm
http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/11837.htm
http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/11837.htm
http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/11837.htm
http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/11837.htm
http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/news/detail/75315.htm?lightWords=громадські%20слухання
http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/news/detail/75315.htm?lightWords=громадські%20слухання
http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/news/detail/75315.htm?lightWords=громадські%20слухання
http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/
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8. Чи залучає ОМС населення до процесу управління місцевим бюджетом та чи інформує 

про його виконання? 
        За результатами проведеного дослідження за вказаним індикатором, проаналізувавши 
відкриті джерела та вивчивши надані документи для ознайомлення,  моніторами було встановлено, 

що Болехівська міська рада періодично інформує громаду про виконання місцевого бюджету 
шляхом заслуховування звіту на засіданні Болехівської міської ради  та  пубілкування  звіту про 

виконання місцевого бюджету на офіційному сайті міськради, однак не знайшло свого 
підтвердження збирання пропозицій населення щодо напрямів фінансування чи проведення 

відбору ініціатив громадськості  для їх фінансування з місцевого бюджету.  З огляду на це 
моніторами прийнято рішення не зараховувати бал за цим індикатором.  
 

Бал не зараховано  

 
9. Чи забезпечив ОМС доступність адміністративних послуг для населення? 

 

       Інформація про порядок, час роботи, опис способу проїзду до ЦНАП у  розміщена на офіційній 

веб-сторінці Болехівської міської ради. Центр надання адміністративних послуг розміщений в 

центральній частині міста, що свідчить про зручне розташування органу надання послуг. Наявні 

під’їдні шляхи та місце для безкоштовного паркування. На центральній вулиці є   вивіска із 

стрілкою де розташований ЦНАП.   

 

 
 

Фото: інформація про ЦНАП в м.Болехів на сайті Болехівської міської ради. 

 

Перед центральним входом до ЦНАПу розміщений пандус та кнопка виклику. Поруч через дорогу 

знаходиться відділення Приватбанку, що дає можливість зручно оплатити адміністративні збори за 

надання послуг. Згідно інформації із сайту та за повідомленням працівників установи,   ЦНАП 

працює без перерви  на обід та в один день на тиждень (у вівторок) до 20 год. 00 хв., що свідчить 

про зручний для отримувачів послуг графік роботи, у разі необхідності адміністратор може 

здійснити виїзд за місцем проживання для отримання послуги маломобільною особою.     

http://www.vote.bolekhiv-rada.gov.ua/threads/1-Про-звіт-міського-голови-Мельника-Богдана-Михайловича-про-діяльність-виконавчих-органів-Болехівської-міської-ради-у-2017-році.2387/
http://www.vote.bolekhiv-rada.gov.ua/threads/1-Про-звіт-міського-голови-Мельника-Богдана-Михайловича-про-діяльність-виконавчих-органів-Болехівської-міської-ради-у-2017-році.2387/
http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/9756.htm
http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/9756.htm
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Фото:   Центральний вхід до Болехівського ЦНАПу. 

 

 
 

Фото:Вказівний знак про розташування ЦНАПу 

Враховуючи результати дослідження, в Болехівському ЦНАПі наявні 6 критеріїв доступності: 
оприлюднення інформації, зручне місце розташування, підїздні шляхи та безкоштовне місце для 

паркування, наявність пандусу, вивіска, можливість оплатити адміністративний збір поруч, зручний 
графік роботи, можливість виїзду адміністратора за місцем проживання у разі отримання послуги 
маломобільною особою, що дає підстави зарахувати бал за цим індикатором. 
 

Зараховано 1 бал 

 
 
10. Чи забезпечив ОМС якісне надання адміністративних послуг населенню ? 

 
Аналіз питання забезпечення ОМС якісного надання адміністративних послуг населенню 

здійснювався шляхом проведення експерименту «Адміністративні послуги», в рамках якого на 

початку червня 2018 року монітори відвідали ЦНАП   Болехівської міської ради , за результатами 

чого було встановлено наступне:   1) На інформаційних стендах в приміщені ЦНАПу розміщені 
документи, зразки заяв та інформація в обсязі достатньому для отримання адмінпослуги без 
сторонньої допомоги. 2) Відвідувачам ЦНАПу безкоштовно   надаються  бланки заяв та інших 

документів необхідних для звернення за наданням адміністративної послуги. 3) Час очікування 
прийому/консультації зайняв не більше 1 години. 4) Персонал продемонстрував готовність 
допомогти в отриманні послуги в оформленні документів. 5) Персонал дотримується принципу 

рівності. 6) Персонал спілкувався ввічливо, з повагою та розумінням. 7) В зручному місці 
розміщена скринька для висловлення зауважень і пропозицій щодо якості надання 
адміністративних послуг. Електронна реєстрація відсутня. 
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Фото: Проведення експерименту в  Болехівському ЦНАПі 
 

  
 

Фото: Інформаційні стенди в Болехівському ЦНАПі 
 

 Враховуючи результати та позитивні оцінки у  7 критеріях, моніторами зроблено висновок 

про забезпечення Болехівською міською радою якісних адміністративних послуг населенню та 
можливості зарахування балу за цим індикатором. 

 

Зараховано 1 бал 

 
11. Чи створив ОМС комфортні умови перебування в органі надання адміністративних 
послуг для різних вікових груп населення та людей з особливими потребами? 
 

Дослідження  цього індикатору проводилось шляхом відвідування Центру надання 
адміністративних послуг Болехівської міської ради,  де досліджувалися умови перебування 
відвідувачів при отриманні адміністративних послуг. 

 В результаті проведення дослідження було встановлено: 
- відсутність дитячого куточка в Болехівському ЦНАПі;  
- відсутність туалетної кімнати  

- наявність комфортної температури перебування у приміщенні;  
- наявність зони очікування; 

- розміщення достатньої кількості стільців для очікуючих отримання послуги. 
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Фото: Зона очікування в Болехівському ЦНАПі 
 

         Таким чином, враховуючи відсутність хоча б 3 умов для комфортного   перебування 

отримувачів послуг у Болехівському ЦНАПі, моніторами прийнято рішення не зараховувати  балу за 
цим індикатором. 
 

Бал не зараховано 

 

12.Чи коригується кількісний склад підрозділів ОМС залежно від потреб отримувачів 
послуг? 

Рішенням Болехівської міської ради №03-14/17 від 17.01.2017 року затверджено структуру 

виконавчих органів Болехівської міської ради, загальну чисельність апарату ради та її виконавчих 

органів в кількості 117,5 штатних одиниць,   що  в порівнянні від попереднього затвердженої 

рішенням Болехівської міської ради від 19.09.2013  № 64-30/13 «Про структуру та штатну 

чисельність апарату Болехівської міської ради та її виконавчих органів», штатної чисельності в 

кількості 87,5 штатних одиниць зросла на 30 одиниць.  Це свідчить про те, що кількісний склад 

підрозділів ОМС коригується залежно від потреб отримувачів послуг. З огляду на це, командою 

моніторів прийнято рішення зарахувати бал за цим індикатором.  

 

Зараховано 1 бал 

 

 

50%

50%

Результати "Добре врядування"

Зараховано 6 балів

Не зараховано 6 балів

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.vote.bolekhiv-rada.gov.ua/threads/3-Про-затвердження-структури-виконавчих-органів-Болехівської-міської-ради-загальної-чисельності-апарату-ради-та-її-виконавчих-органів.1076/
http://ww2.if.gov.ua/bolehivskiy/ua/publication/content/21402.htm


Місцевий індекс прав людини: м.Болехів, Івано-Франківської області 

 

Сторінка 63 з 66 

 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ПО м. БОЛЕХІВ 

 
Ключові позитивні враження від моніторингу у громаді 
  

1. Болехівською міською радою приділяється багато уваги питанням охорони здоров’я жителів 
міста.  

2. Міська рада регулярно  бере активну участь в організації  та підтримці  заходів духовного, 

культурного, туристичного розвитку, дозвілля та відпочинку мешканців міста.  
3. Органом місцевого самоврядування достатньо забезпечується доступ до публічної  

інформації.  
 

 
Головні позиції, що потребують доопрацювання 
 

1. Неналежна увага місцевою владою приділяється захисту навколишнього природного 
середовища, що підтверджується відсутністю інформування населення міста про стан 
навколишнього природного середовища  на території міста, не залученістю громади до 

процесу прийняття програми та загалом до процесу розробки програм/ініціатив з охорони 
довкілля.   

2. Слабка залученість населення до вирішення питань місцевого значення. Потрібно збільшити 
залучення громадян, запровадження на системному рівні механізмів місцевої демократії 

участі (загальних зборів громади, громадських консультацій та обговорень).  
3. Відсутність достатньої роботи в плані фізичної безпеки та громадського порядку. Неналежна 

взаємодія з органами поліції та пробації. 

 

 

         ОСНОВНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ: 
 

- Забезпечити системне інформування населення міста про стан навколишнього 
природного середовища  на території міста Болехів. 

- Регулярно вживати заходи у взаємодії з поліцією та органами пробації для 
попередження та запобігання правопорушень. 

- На офіційному сайті Болехівської міської ради передбачити розділ для подання 

електронних петицій. 
- Розробити та затвердити Статут територіальної громади міста Болехів. 
- Розширити  мережу дошкільних навчальних закладів. 

 
 

 



Місцевий індекс прав людини: м.Болехів, Івано-Франківської області 

 

Сторінка 64 з 66 

 

52%

48%

МІСЦЕВИЙ ІНДЕКС ПРАВ ЛЮДИНИ

МІСТО БОЛЕХІВ

Зведені результати моніторингу

 

 

 

 

 



Результати за напрямами  
Болехівська міська рада 

 

33%
67%

Результати "Безпека громади"

Зараховано 2 бали

Не зараховано 4 бали

 

62%

38%

Результати "Безпечне навколишнє 
середовище"

Зараховано 5 балів

Не зараховано 3 бали

 

82%

18% Результати "Охорона здоров'я"

Зараховано 9 балів

Не зараховано 2 балів

 

50%50%

Результати "Гідний рівень життя"

Зараховано 4 балів

Не зараховано 4 балів

 

60%

40%

Результати "Освіта і культурний розвиток"

Зараховано 6 балів

Не зараховано 4 бали

 
 

 

 

 



Місцевий індекс прав людини: м.Болехів, Івано-Франківської області 

 

Сторінка 66 з 66 

 

20%

80%

Результати "Соціальний захист для вразливих категорій"

Зараховано 2 бали

Не зараховано 8 балів

 

33%67%

Результати "Право на  працю та створення 
умов його реалізації…

Зараховано 4 бали

Не зараховано 8 балів

 

69%

31%
Результати "Право на інформацію"

Зараховано 9 балів

Не зараховано 4 балів

 

50%

50%

Результати "Добре врядування"

Зараховано 6 балів

Не зараховано 6 балів

 


