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Інструмент моніторингу "Місцевий індекс прав людини". Версія 20.10.2018 / кол.авт., за ред. 
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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.  

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 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.  

Місцевий індекс прав людини було підтримано в рамках наступних проектів УГСПЛ: програми "Права 

людини в дії" за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), проекту “Громадський 
моніторинг органів місцевого самоврядування задля кращого дотримання прав людини” Програми 
«Нове правосуддя» Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), проекту з інституційної розбудови 

за підтримки Посольства Швеції в Україні та проекту "Права людини понад усе" за фінансування Міністерства 
міжнародних справ Канади.  

 

       

© Колектив авторів, УГСПЛ, 2018 

Якісне використання Інструменту потребує попереднього навчання і передбачає експертне супроводження 
командою проекту УГСПЛ. Самостійне використання Інструменту для моніторингу діяльності місцевої 
влади без отримання попереднього дозволу допустиме лише на рівні громад без оприлюднення повних 
звітів і висновків моніторингу. 
Зв’язок: hr.index.ua@gmail.com, office@helsinki.org.ua  
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ІНСТРУМЕНТ МОНІТОРИНГУ "МІСЦЕВИЙ ІНДЕКС ПРАВ ЛЮДИНИ" 
 

 

Зміст 

БАЗОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ 

1. Безпека громади 

2. Навколишнє природне середовище 

3. Охорона здоров’я 

4. Гідний рівень життя 

РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ОКРЕМИМ ВЕРСТВАМ 

НАСЕЛЕННЯ 

5. Освіта і культурний розвиток 

6. Соціальний захист для вразливих категорій 

САМОРЕАЛІЗАЦІЯ 

7. Праця та умови її реалізації 

ДОБРЕ ВРЯДУВАННЯ 

8. Право на інформацію 

9. Участь у вирішенні місцевих справ 

 

 

 

Особливості оцінки залежно від типу міста 
 
Інструмент побудований універсально, він придатний до оцінки як невеликих сільських населених 

пунктів типу ОТГ, так і урбанізованих обласних центрів. Бальна система з цього приводу розділяє: 
1. Великі міста з районним поділом. У великих містах з районним поділом вибирається випадково 

один не центральний район і питання ставиться лише щодо нього. Якщо система, що впроваджена 
поширюється на усе місто, район автоматично вважається таким, що її має. 

2. Великі міста. Умовна межа такого міста 115 тис. жителів, що відповідає найменшому 
обласному центру (Ужгороду). У бальній системі для зарахування балу таким містам потрібно набрати 
дещо більше показників, ніж іншим містам. 

3. Інші міста (всі інші населені пункти, менші від 115 тис. жителів). До цієї категорії віднесено 
також ОТГ. У бальній системі для зарахування балу таким містам потрібно набрати дещо менше 
показників, ніж великим містам. 

4. Підвид інших міст у інструменті моніторингу: сільські населені пункти (ОТГ). У деяких 
індикаторах бальна система має особливі позиції зарахування балу "у сільських населених пунктах". Лише 
в такому разі допустиме особливе зарахування балу для таких населених пунктів. В іншому разі їх бали 
визначаються за категорією інші міста. 

5. ОТГ. При моніторингу більшості напрямів пропонується досліджувати стан прав людини 
стосовно різних об’єктів населених пунктів (центри надання послуг, школи, лікарні, підприємства тощо). 
Якщо у містах пропонується вибірково оцінювати центральний та окраїнний об’єкти, у ОТГ особливий 
акцент пропонується робити на нецентральні села з позиції забезпечення прав людини. 
 

 

Поради щодо проведення і підготовки звітів, а також огляд досвіду моніторингів МІПЛ 
надаються у блозі: http://hro.org.ua/index.php?r=3  
 

http://hro.org.ua/index.php?r=3
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 БАЗОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ 

 Безпека громади1 

№ Зміст індикатора 
 

Правова основа Метод оцінювання 
 

Пояснення оцінки 
1 (так, є, достатньо) або 0 (ні, нема, недостатньо) 

1 Чи дієва місцева 
програма підвищення 
рівня громадської 
безпеки та 
громадського 
порядку? 

Ст. 4 ЗУ "Про основи 
національної безпеки 
України", ст. 26 ЗУ "Про 
місцеве самоврядування 
в Україні" 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування, або 
відкриті джерела 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

Бал зараховується при наявності затвердженої програми такого спрямування, що 
оцінюється як дієва. Спрямованість і дієвість програми визначається аналізом 
тексту документу на предмет: мети, спрямованості питань та підбором методів їх 
реалізації, зазначенням виконавців, строків виконання; виділенням фінансування 
з місцевого бюджету; визначенням очікуваних результатів виконання; 
встановленням контролю та визначенням способів оцінки ефективності реалізації 
завдань  

2 Чи врахована думка 
населення під час 
розробки місцевої 
програми з питань 
громадської безпеки 
та громадського 
порядку?  

  Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

Бал зараховується при наданні доказів врахування не менш як трьох способів 
вираження громадської думки щодо програми з такого переліку: анкетне 
опитування; 
 фокус-групи з цільовими аудиторіями; електронне опитування (на офіційному веб-
сайті, у соціальних мережах); зустрічі з мешканцями територіальної громади ; 
зустрічі з представниками ОСББ та іншими громадськими об’єднаннями; 
громадське обговорення; інше (визначається за внутрішнім переконанням 
монітора)  
 

3 Чи були впроваджені 
на час моніторингу 
місцевою владою 
сучасні технічно-
інформаційні 
системи, які 
допомагають  
реагувати  на  
тривожні події в місті?  

  Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування 

 Візуальне 
спостереження 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

Бал зараховується при наданні доказів впровадження (або виділеного 
фінансування, оформленого технічного завдання на виготовлення) у великих 
містах – п’яти, у інших населених пунктах - трьох технічно-інформаційних систем. 
Приклади: функціонування муніципального центру безпеки або фінансування 
відповідного поліцейського центру, місцева система короткого номера 
оперативного інформування, система відеоспостереження на дорогах та/або в 
громадських місцях; розумне управління патрулями, розумне освітлення вулиць; 
розумні світлофори, тривожні кнопки в громадських місцях, спеціалізовані форуми, 
інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора) 
У великих містах з районним поділом вибирається випадково один не центральний 
район і питання ставиться лише щодо нього. Якщо система, що впроваджена 
поширюється на усе місто, район автоматично вважається таким, що її має 

4 Чи здійснювались 
місцевою владою за 

  Запит про публічну 
інформацію або 

Бал зараховується при наданні доказів проведення заходів, що стосувалися не 
менш як чотирьох напрямів (цільових груп) фізичної безпеки, зокрема пожежна 

                                                           
1 Основний автор Уляна Шадська, Експертний центр з прав людини 
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останній рік 
інформаційно-
просвітницькі 
кампанії, спрямовані 
на вироблення 
навичок поведінки 
населення у  
надзвичайних 
ситуаціях 

безпосереднє 
спілкування, або 
відкриті джерела 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

безпека, безпека на дорозі, безпека дітей, безпека людей похилого віку, безпека 
для людей з інвалідністю, безпека в мережі Інтернет, інше (визначається за 
внутрішнім переконанням монітора) 
 

5 Чи здійснюються на 
час моніторингу 
місцевою владою 
заходи щодо 
запобігання 
правопорушень у 
взаємодії з поліцією 
(сommunity policing) 
та органами пробації? 

Ст. 88 ЗУ “Про 
Національну поліцію” 
Ст. 11 ЗУ "Про пробацію" 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування, або 
відкриті джерела 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

Бал зараховується при наданні доказів організації органом місцевого 
самоврядування не менш як шести форм системної спільної діяльності поліції з 
населенням та соціальної реабілітації. Приклади: навчання поліцією з питань 
безпеки, звітування щодо актуальних безпекових питань, зустрічі з мешканцями, 
он-лайн платформи контактування чи отримання порад від поліції, спільні 
патрулювання; співпраця щодо участі у діяльності місцевих офісів пробації, 
центрів соціальної реабілітації, пробаційних програм; ініціативи з питань превенції 
правопорушень за різними напрямками (флешмоби, розробка інформаційно-
методичних матеріалів тощо), інше (визначається за внутрішнім переконанням 
монітора) 

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

Ст. 19 Кодексу 
цивільного захисту 
України,  
Постанова КМУ №841-
2013 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування, або 
відкриті джерела 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

Бал зараховується при наявності затвердженого/их плану/ів такого спрямування, 
що прийняті/оновлені не пізніше як три роки від часу проведення моніторингу 
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 БАЗОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ 
 

 Навколишнє природне середовище2 

№ Зміст індикатора 
 

Правова основа Метод оцінювання 
 

Пояснення оцінки 
1 (так, є, достатньо) або 0 (ні, нема, недостатньо) 

1 Чи дієва місцева 
програма охорони 
довкілля? 

Ст. 15 ЗУ "Про охорону 
навколишнього 
природного 
середовища",  
ст. 15, 33 ЗУ "Про 
місцеве самоврядування 
в Україні" 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування, або 
відкриті джерела 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

Бал зараховується при наявності затвердженої програми такого спрямування, що 
оцінюється як дієва. Спрямованість і дієвість програми визначається аналізом 
тексту документу на предмет: мети, зазначенням актуальних виконавців, строків 
виконання; виділенням джерел фінансування.   
 

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

Ст. 8 Конвенції про 
доступ до інформації, 
участь громадськості в 
процесі прийняття 
рішень та доступ до 
правосуддя з питань, що 
стосуються довкілля 
(Орхуської конвенції), ст. 
9 Закону України "Про 
охорону навколишнього 
природного 
середовища" 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

Бал зараховується при наданні доказів проведення не менш як трьох – у великих 
містах, двох – у інших населених пунктах способів вираження громадської думки 
та врахування їх результатів щодо формування програм / заходів охорони 
довкілля. Заходи можуть передбачати таке: громадські слухання, експертні 
обговорення; анкетні опитування; фокус-групи з цільовими аудиторіями; 
електронне опитування (на офіційному веб-сайті, у соціальних мережах); інше 
(визначається за внутрішнім переконанням монітора) 
 

3 Чи здійснюється 
місцевий контроль за 
дотриманням 
природоохоронного 
законодавства? 

Ст. 15, 19 Закону України 
"Про охорону 
навколишнього 
природного 
середовища", ст. 33 ЗУ 
"Про місцеве 
самоврядування в 
Україні" 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

Бал зараховується у випадку наявності документів, які демонструють наявність 
комплексного контролю за станом навколишнього природного середовища з боку 
ОМС та реагування на нього за дворічний період, що передує моніторингу. 
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. 

                                                           
2 Основний автор к.ю.н, доц. Людмила Головко, Національний університет біоресурсів і природокористування України 
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4 Чи забезпечується 
інформування 
населення про стан 
навколишнього 
природного 
середовища?  

Ст. 2 Орхуської 
конвенції, ст. 15, 25 
Закону України "Про 
охорону навколишнього 
природного 
середовища", ст. 33 ЗУ 
"Про місцеве 
самоврядування в 
Україні",  

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування, або 
відкриті джерела 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

Бал зараховується при розміщенні принаймні один раз за останній календарний 
рік перед моніторингом комплексної інформації про стан навколишнього 
природного середовища в населеному пункті (стан навколишнього природного 
середовища, динаміку його змін, джерела забруднення, розміщення відходів чи 
іншої зміни навколишнього природного середовища і характер впливу екологічних 
факторів на здоров'я людей тощо) на сайті ОМС, або інформування населення 
про це іншими способами. 
Замість комплексної характеристики може бути використано підхід оприлюднення 
групи вужчих інформаційних повідомлень щодо цього напряму. 

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

Ст. 19 Закону України 
"Про охорону 
навколишнього 
природного 
середовища" 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування 

 Візуальне 
спостереження 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

Бал зараховується при наданні доказів організації ОМС або надання 
організаційної допомоги в проведенні іншими організаціями не менш ніж чотирьох 
заходів, спрямованих на екологічну просвіту та екологічне виховання громадян за 
останній календарний рік, що передує моніторингу. Приклади: функціонування 
еколого-просвітницьких таборів, клубів; проведення обговорень, круглих столів; 
організація екологічних виставок; друк екологічних часописів або видань; 
залучення місцевих засобів масової інформації до поширення екологічних знань і 
висвітлення кращих екологічних практик; проведення днів захисту від екологічної 
небезпеки; тренування дій у випадках екологічних надзвичайних подій, інше 
(визначається за внутрішнім переконанням монітора).  
У випадку кількох заходів аналогічного змісту для різних аудиторій або таких, що 
проводяться періодично, вони рахуються як один захід. 

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

Ст. 30, 33 ЗУ "Про 
місцеве самоврядування 
в Україні", 
ст.21 Закону України 
"Про відходи", ст. 6 ЗУ 
"Про благоустрій 
населених пунктів", 
Наказ Міністерства 
будівництва, архітектури 
та житлово-
комунального 
господарства України від 
10.01.2006 № 2 "Про 
затвердження 
Рекомендацій щодо 
підготовки місцевих 
програм поводження з 

 Безпосереднє 
спілкування 

 Візуальне 
спостереження 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

Бал зараховується у разі наявної місцевої програми поводження з твердими 
побутовими відходами, в якій відображено напрями: 
1) впровадження системи роздільного збирання побутових відходів;  
2)  їхню подальшу переробку та утилізацію. 
Програма має бути оцінена як дієва. Дієвість програми визначається аналізом 
тексту документу на предмет: мети, зазначенням актуальних виконавців, строків 
виконання; виділенням джерел фінансування.   
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твердими побутовими 
відходами" 

7 Чи місцева влада 
забезпечує охорону 
зелених насаджень? 

Ст. 30 ЗУ "Про місцеве 
самоврядування в 
Україні", 
ст. 7 Наказу Міністерства 
будівництва, архітектури 
та житлово-
комунального 
господарства України 
"Про затвердження 
Правил утримання 
зелених насаджень у 
населених пунктах 
України" № 107 від 
10.04.2006 р., частина 2 
ст. 40 Закону України 
"Про благоустрій 
населених пунктів" 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування 

 Візуальне 
спостереження 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

Бал зараховується: у містах у випадку проведення системних заходів контролю за 
дотриманням законодавства у сфері збереження зелених насаджень, у селах - у 
разі проведення системних заходів усунення забур’янених, зарослих дикорослими 
кущами та деревами, засмічених територій на заселених вулицях. 
Системність заходів визначається їх регулярною повторністю та/або 
спрямованістю на конкретні результати у річній перспективі. 

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

Ст. 30 ЗУ "Про місцеве 
самоврядування в 
Україні", ст. 13 ЗУ "Про 
питну воду та питне 
водопостачання" 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування 

 Візуальне 
спостереження 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

Бал зараховується у випадку регулярного здійснення ОМС (власними ресурсами 
або з залученням експертів) контролю за якістю питної води в населеному пункті 
та вживанням заходів реагування.  
Реагування оцінюється документами про передачу матеріалів на розгляд справ 
про адміністративні правопорушення, існуванням планів покращення якості води, 
якщо були виявлені недоліки. 
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 БАЗОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ 
 

 Охорона здоров’я3,4 

№ Зміст індикатора Правова основа Метод оцінювання Пояснення оцінки 
1 (так, є, достатньо) або 0 (ні, нема, недостатньо) 

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

Ст. 25 Загальної 
декларації прав людини, 
ст. 89 Бюджетного 
кодексу України, ст. 26, 
32, 42 ЗУ "Про місцеве 
самоврядування в 
Україні", ст. 5 ЗУ "Про 
державні фінансові 
гарантії медичного 
обслуговування 
населення", ч.4 
Прикінцевих положень 
ЗУ "Про підвищення 
доступності та якості 
медичного 
обслуговування у 
сільській місцевості" 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування, або 
відкриті джерела 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

Бал зараховується при наявності затвердженої програми (програм) направленої 
на розвиток охорони здоров’я територіальної громади, що оцінюється як дієва. 
Спрямованість і дієвість програми визначається аналізом тексту документу на 
предмет: мети, спрямованості питань, підбору методів їх реалізації, зазначення 
виконавців, строків виконання; виділенням джерел фінансування; визначенням 
очікуваних результатів виконання; встановленням контролю та визначенням 
способів оцінки ефективності реалізації завдань.  
Програма може бути або окремою щодо цієї галузі, або частиною інших місцевих 
програм 

2 Чи ОМС створює 
умови для 
пропагування 
здорового способу 
життя? 

Ст. 11 Європейської 
соціальної хартії, 
Європейський план дій зі 
зміцнення потенціалу та 
послуг громадського 
здоров’я (резолюція 
EUR/RC62/12 Rev.1), ст. 
21 ЗУ "Про забезпечення 
санітарного та 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування, або 
відкриті джерела 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

Бал зараховується, якщо ОМС протягом останнього календарного року перед 
моніторингом брав участь та створював умови для пропаганди здорового способу 
життя не менше як чотирма способами. 
Наприклад: колектив ОМС та депутатський корпус долучалися як місцеві 
організатори до всеукраїнських та місцевих акцій пропаганди здорового способу 
життя, ОМС організовував масові оздоровчі заходи, систематично (із розумною 
періодичністю) висвітлював на власному сайті (та/або інших інформаційних 
ресурсах) інформацію про користь здорового способу життя, організовував 
навчання для населення, створив спеціальний центр цього напряму (самостійно 

                                                           
3 Основні автори д.ю.н., проф. Сибіла Булеца, Ужгородський національний університет; Юлія Лозюк, фасилітатор Спільноти практиків місцевого розвитку проекту 
DESPRО 
4 Моніторинг цього напряму в частині дослідження практики надання лікувальних послуг проводиться на рівні вторинної медичної допомоги (міська або районна 
лікарня). Монітор для вибору медичного закладу (закладів) для моніторингу дізнається в ОМС, з яким закладом укладено договір про медичне обслуговування 
населення територіальної громади (відповідно до ст. 35² ЗУ «Основи законодавства України про охорону здоров'я»). Наприклад: жителі населеного пункту 
(об‘єднаної територіальної громади) можуть обслуговуватися в центральній районній лікарні, або жителі сіл обслуговуються в міській лікарні і т.д. 
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епідемічного 
благополуччя 
населення" 
 

або організував співпрацю з аналогічними закладами сусідніх населених пунктів, 
де мешканці громади можуть отримувати послуги), інше (визначається за 
внутрішнім переконанням монітора). 

3 Чи  ОМС 
забезпечував 
проведення 
інформаційно-
просвітницьких 
заходів профілактики 
захворювань?  
 

Ст. 11 Європейської 
соціальної хартії, ст. 5 ЗУ 
"Про захист населення 
від інфекційних хвороб" 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування, або 
відкриті джерела 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

Бал зараховується при наданні документальних доказів виділення протягом 
останнього календарного року перед моніторингом з місцевого бюджету 
фінансування або надання організаційної підтримки заходів інформування щодо 
профілактики захворювань, що стосувалися не менш як чотирьох напрямів 
(цільових груп): профілактика раку, профілактика грипу, СНІДу, профілактика 
венеричних захворювань, профілактика захворювань органів травлення; 
профілактика захворювань органів дихання; профілактика інсультів та інфарктів, 
інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора) 

4 Чи ОМС вживав 
заходи щодо 
забезпечення 
своєчасного 
проведення масових 
профілактичних 
щеплень? 

Ст. 11 Європейської 
соціальної хартії, ст.30 
ЗУ "Про забезпечення 
санітарного та 
епідемічного 
благополуччя 
населення"  

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування, або 
відкриті джерела 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

Бал зараховується, якщо ОМС протягом останнього календарного року перед 
моніторингом вживав не менше двох системних заходів щодо забезпечення 
своєчасного проведення масових профілактичних щеплень.  
Наприклад: прийняті програми передбачали заходи з проведення масових 
профілактичних щеплень; виділяв додаткові кошти з місцевого бюджету на закупку 
таких вакцин; здійснював пропаганду своєчасного профілактичного щеплення на 
сайті ОМС, в ЗМІ; інформував населення про наявність вакцини в закладі охорони 
здоров’я, графік та місце проведення профілактичного щеплення; інше 
(визначається за внутрішнім переконанням монітора) 

5 Чи сприяє ОМС 
забезпеченню 
мешканців громади 
соціальними ліками 
від гострих 
інфекційних хвороб? 

Ст.25 Загальної 
декларації прав людини, 
ст. 13 Європейської 
соціальної хартії, ст. 32 
ЗУ "Про місцеве 
самоврядування в 
Україні", ст. 89 
Бюджетного кодексу 
України, ст. 5 ЗУ "Про 
захист населення від 
інфекційних хвороб" 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування, або 
відкриті джерела 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

Бал зараховується при наданні доказів вживання заходів ОМС протягом 
останнього календарного року перед моніторингом щодо забезпечення громади 
соціальними ліками від гострих інфекційних хвороб. 
При цьому аналізуються факти: збору і обліку інформації про потреби лікування 
інфекційних хвороб; виділення коштів з місцевого бюджету на закупівлю ліків або 
отримання ліків у взаємодії з органами виконавчої влади; розповсюдження цих 
ліків за соціальними цінами або безкоштовно.  

6 Чи ОМС виділяє 
фінансування з 
місцевого бюджету на 
безоплатний та 
пільговий відпуск 
лікарських засобів 

Ст. 26, 32 ЗУ "Про 
місцеве самоврядування 
в Україні", 
ст. 12, 17 ЗУ "Про статус 
ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту", 
ст. 20, 21, 30, 63 "Про 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування, або 
відкриті джерела 

Бал зараховується у випадку виділення фінансування з місцевого бюджету на 
безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів не менш як двом окремим 
категоріям населення, які потребують соціального захисту.  
Приклади: діти віком до трьох років; особи з інвалідністю; учасники бойових дій; 
особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; особи з 
протипоказаннями вагітності; пенсіонери, які отримують мінімальний розмір пенсії; 
інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора). 
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окремим групам 
пацієнтів? 

статус і соціальний 
захист громадян, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи", ст. 10, 38 
ЗУ "Про основи 
соціальної захищеності 
інвалідів в Україні", ч.3 
постанови КМУ від 
17.08.1998 № 1303 "Про 
впорядкування 
безоплатного та 
пільгового відпуску 
лікарських засобів за 
рецептами лікарів у разі 
амбулаторного 
лікування окремих груп 
населення та за певними 
категоріями 
захворювань" 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

Допускається як встановлення системної практики таких закупівель, так і закупівлі 
за індивідуальними зверненнями (більш як один раз на певну категорію пацієнтів) 
протягом останнього календарного року перед моніторингом 

7 Чи ОМС виділяє 
кошти з місцевого 
бюджету на 
забезпечення 
комфортних умов 
перебування 
пацієнтів в закладах 
охорони здоров’я? 

Ст.89 Бюджетного 
кодексу України, ст. 26, 
32, 60 ЗУ "Про місцеве 
самоврядування в 
Україні", ст. 8 ЗУ "Основи 
законодавства України 
про охорону здоров'я" 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування, або 
відкриті джерела 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

Бал зараховується, якщо ОМС в місцевому бюджеті на поточний календарний рік 
передбачив видатки на фінансування не менше двох напрямів щодо умов 
перебування пацієнтів у медичних закладах.  
Такими напрямами можуть бути: поточний ремонт приміщень медичних закладів; 
капітальний ремонт приміщень медичних закладів; оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв для нормального температурного режиму в приміщенні медичного 
закладу, інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора) 

8 Чи ОМС вживає 
заходів впливу щодо 
забезпечення права 
людини на вільний 
вибір закладу 
охорони здоров’я та 
лікаря?  

П."А" Лісабонської 
декларації про права 
пацієнта, ст. 38 ЗУ 
"Основи законодавства 
України про охорону 
здоров'я" 
 

 Експеримент "Вибір 
лікаря" 

Бал зараховується, якщо у лікарні (закладі вторинної медичної допомоги), що 
обслуговує мешканців громади не виникне проблеми записатися на прийом до 
лікаря особі, яка не має документів реєстрації у цьому населеному пункті та 
замінити запропонованого початково лікаря. 

9 Чи відсутні 
обов’язкові грошові 
внески (інша 
спонсорська 

Ст. 49 Конституції 
України, ст. 32 ЗУ "Про 
місцеве самоврядування 
в Україні", ст. 8, 35-2 ЗУ 

 Експеримент 
"Безоплатність 
медицини" 

Бал зараховується, якщо у закладі охорони здоров’я не вимагаються обов’язкові 
грошові внески (інша спонсорська допомога) при отриманні хворими  
стаціонарного лікування поза переліком платних послуг у державних і комунальних 
закладах охорони здоров’я 
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допомога) за надання 
лікування? 

"Основи законодавства 
України про охорону 
здоров'я"; постанова 
КМУ від 17.09.1996 р. № 
1138 "Про затвердження 
переліку платних послуг, 
які надаються в 
державних і 
комунальних закладах 
охорони здоров’я та 
вищих медичних 
навчальних закладах" 

 

10 Чи ОМС забезпечив 
проведення 
дезінфекційних 
заходів у місцях 
масового відпочинку 
населення?  

Ст. 25 Загальної 
декларації прав людини, 
ст. 11 Європейської 
соціальної хартії, ст. 5 ЗУ 
"Про захист населення 
від інфекційних хвороб" 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування, або 
відкриті джерела 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

Бал зараховується при наданні доказів вирішення ОМС протягом останнього 
календарного року перед моніторингом питання проведення дезінфекційних 
(дезінсекційних, дератизаційних) заходів у місцях масового відпочинку населення 
(у містах), закладах комунальної власності (у сільських населених пунктах).  
Такими визнаються: затвердження плану заходів проведення дезінфекційних 
(дезінсекційних, дератизаційних) заходів, виділення фінансового та матеріально-
технічного забезпечення для виконавців, укладення договорів на проведення 
дезінфекційних заходів, інформування населення про проведення дезінфекційних 
заходів 

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

П. "д" Ліссабонської 
декларації про права 
пацієнта, ст. 26, 32 ЗУ 
"Про місцеве 
самоврядування в 
Україні", ст. 8 ЗУ "Основи 
законодавства України 
про охорону здоров'я", 
Наказ МОЗ України від 
21.01.2013 № 41 "Про 
організацію паліативної 
допомоги в Україні" 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

Бал зараховується при наданні доказів вживання ОМС протягом останнього 
календарного року перед моніторингом заходів з надання паліативної допомоги 
пацієнтам (прийнято програму, затверджено заходи) та їх фінансування (кошти 
передбачено у місцевому бюджеті на відповідний рік). У великих містах 
вважається достатнім мати три, у інших населених пунктах - дві форми з 
наведених. 
Приклади: створення хоспісів як відділень або самостійних закладів; організація 
надання послуг первинної паліативної допомоги в існуючих медичних закладах 
населеного пункту; організація виїздів лікарів для надання послуг первинної 
паліативної допомоги лікарями за місцем проживання пацієнта; створення 
мультидисциплінарних мобільних бригад паліативної допомоги із залученням 
медичних психологів, соціальних працівників та інших фахівців, за потребою, а 
також волонтерів, найближчих родичів або опікунів хворого; проведення 
консультування родичів невиліковно хворих; забезпечення необхідними 
знеболюючими ліками хворих, що перебувають дома, інше (визначається за 
внутрішнім переконанням монітора). 
Ці заходи можуть бути реалізовані як у самій громаді, так і шляхом вирішення 
питань надання послуг паліативної допомоги для її жителів у інших населених 
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пунктах.  У цьому разі вжиті заходи оцінюються фактами (функціонування, 
створення, надання послуг тощо) та документами, що передбачають передачу 
коштів на фінансування зазначених заходів за останній календарний рік, що 
передує моніторингу. 

Експерименти напряму "Охорона здоров‘я" 
1. Монітор на власний розсуд обирає медичний заклад вторинного рівня (міська або районна лікарня), що обслуговує мешканців громади. Знайти необхідну 
інформацію про медичний заклад монітор може в Інтернеті, або запитати в посадових осіб ОМС. При наявності у громаді більш як одного медичного закладу для 
експерименту "Вибір лікаря" обирається той, що надає медичні консультації, а для експерименту "Безоплатність медицини" – той, що пропонує стаціонарне 
лікування.  
2. Монітор розпочинає збір інформації про медичні заклади в Інтернеті та запитуючи посадових осіб  ОМС, після чого відвідує його особисто.   
 
Експеримент "Вибір лікаря" 
3. Перед зверненням на підставі аналізу списків лікарів обирається лікарська спеціальність, що має кілька представників у цій лікарні. 
4. Монітор (або на його прохання будь-який інший пацієнт, який не зареєстрований у цьому населеному пункті) звертається до приймального відділення обраного 
медичного та запитує у персоналу, чи може він записатися на прийом до лікаря обраної спеціальності. Факт відсутності реєстрації та його причина (будь-яка 
обґрунтована причина, як наприклад щойно переїхав, приїхав до родичів, є сезонним працівником тощо) повідомляється персоналу приймального відділення лише 
в разі виявлення цього. Прохання потрапити на прийом висловлюється без будь-яких способів його підкріплення типу незаконної оплати. 
5. Якщо факт відсутності не перешкодив продовженню запису на прийом і "пацієнту" запропоновано конкретного лікаря, особа повідомлює, що він випадково почув, 
що цей лікар працює неякісно і він просить можливості записатися на прийом до іншого лікаря. 
6. Можливість записатися на прийом до не первинно запропонованого лікаря є підставою для зарахування балу за цим індикатором. 
Важливо після закінчення моніторингу у цьому медичному закладі повідомити медичному працівнику, з яким спілкувався монітор, що сказана інформація про 
некваліфікованість лікаря була помилковою і до нього немає жодних претензій. 
 

Експеримент "Безоплатність медицини" 
7. Розуміючи, що політика вимагання обов'язкових платежів за медичні послуги залежить передусім від керівництва лікувального закладу, а не органу місцевого 
самоврядування, вважаємо, що способи виявлення і викорінення такої практики посадові особи ОМС зобов‘язані вживати. Для цілей експерименту досліджується 
лише аспект поміщення пацієнта на стаціонарне лікування.  
8. Продовжуючи експеримент, монітор (або на його прохання будь-який інший пацієнт) запитує у приймальному відділенні обраної лікарні чи потрібно сплачувати 
гроші чи здійснювати іншу спонсорську допомогу у разі поступленні на стаціонарне лікування у (терапевтичне, неврологічне, хірургічне відділення – на розсуд 
монітора). Якщо обидва експерименти відбуваються в одній лікарні, додається історія, що лікування потребує не сам відвідувач, а його родич чи знайомий.  
9. У разі, якщо у приймальному відділені відсилають за інформацією до відділення – монітор з аналогічним запитанням звертається до чергового у відділенні. 
10. Не вимагання обов‘язкових платежів (такими в цілях експерименту не вважаються витрати на придбання ліків) є підставою для зарахування балу за цим 
індикатором. Також враховується відсутність тих медичних послуг, за які пропонувалася оплата у переліку оплатних послуг у державних і комунальних закладах 
охорони здоров’я.   
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 БАЗОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ  

 Гідний рівень життя5 

№ Зміст індикатора  Правова основа Метод оцінювання Пояснення оцінки 
1 (так, є, достатньо) або 0 (ні, нема, недостатньо) 

1 Чи дієві місцеві 
програми (проекти) 
подолання бідності? 

Ст. 11 Міжнародного 
пакту про економічні, 
соціальні та культурні 
права, 
ст. 30 Європейської 
соціальної хартії, 
п. 22 ч. 1 ст. 26,  
пп. 1 п. а ч. 1 ст. 27 ЗУ 
"Про місцеве 
самоврядування в 
Україні" 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

Бал зараховується за наявності дієвої місцевої програми, що включає питання 
подолання бідності. Від ОМС не обов’язково очікується наявність спеціалізованої 
програми, прийнятні системні (регулярні, доступні для різних категорій осіб) 
узагальнені в єдиному документі заходи підтримки мешканців, що опинились за 
межею бідності. 
Дієвість і адресність програми оцінюється зазначенням у ній категорій мешканців 
громади, які за рівнем доходів перебувають за межею бідності або у групі ризику, 
чітких цілей та завдань із визначеними актуальними виконавцями, очікуваними 
результатами та ресурсами (в тому числі коштами, необхідними для реалізації 
відповідних заходів), встановленням контролю та визначенням способів оцінки 
ефективності реалізації завдань 

2 Чи дбає ОМС про 

виявлення і підтримку 

сімей / осіб, що 

опинились у складних 

життєвих обставинах? 

 

Ст. 11 Міжнародного 
пакту про економічні, 
соціальні та культурні 
права, 
ст. 30 Європейської 
соціальної хартії, 
пп. 1 п. а ч. 1 ст. 34 ЗУ 
"Про місцеве 
самоврядування в 
Україні", 
ч. 1, 2 ст. 13 ЗУ "Про 
соціальні послуги" 
 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування 

 Аналіз відкритих 
джерел 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

Бал зараховується у разі підтвердження здійснення ОМС не менш як чотирьох 
заходів цього спрямування. 
Приклади:  1) існування "гарячої лінії" для осіб, що за рівнем доходів, внаслідок 
безробіття, стихійного лиха чи інших обставин потрапили за межу бідності; 
2) проведення ОМС інформаційної кампанії (на офіційному сайті, стендах, ЗМІ, 
буклетах) про соціальні послуги, які може отримати сім’я, особа, що за рівнем 
доходів, внаслідок різних обставин потрапили за межу бідності; 3) розміщення на 
сайті контактної інформації суб’єктів, що надають соціальні послуги; 4) участь 
представників ОМС в заходах центрів соціальних служб, центрів зайнятості 
(спільний прийом громадян, участь в тренінгах для осіб, сімей, тощо); 
5) заслуховування щорічно ОМС звітів про роботу з особами, що за рівнем 
доходів, внаслідок безробіття, стихійного лиха чи інших обставин потрапили за 
межу бідності та приведення у відповідність програмних документів ОМС 
(прийняття нових або внесення змін до існуючих програм, передбачення 
фінансування в місцевому бюджеті або внесення змін до бюджету на відповідний 
рік); 6) інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора) 

3 Чи передбачає ОМС  

фінансування заходів 

соціальної допомоги з 

подолання бідності? 

Ст. 11 Міжнародного 
пакту про економічні, 
соціальні та культурні 
права, 

 Аналіз нормативних 
документів місцевого 
рівня 

 Запит про публічну 
інформацію або 

Бал зараховується у разі підтвердження ОМС здійснення заходів соціального 
захисту не менш як шести напрямів у великих містах та чотирьох напрямів в 
інших населених пунктах. Приклади: 1) надання пільг на безоплатний проїзд 
(передбачення в умовах конкурсу на перевезення та / або компенсація); 
2) надання додаткових пільг на оплату житлово-комунальних послуг (оцінюються 

                                                           
5 Основний автор к.п.н., доц. Богдан Мойса, Українська Гельсінська спілка з прав людини 



ІНСТРУМЕНТ МОНІТОРИНГУ "МІСЦЕВИЙ ІНДЕКС ПРАВ ЛЮДИНИ"                       14 
 

Ст. 30 Європейської 
соціальної хартії, 
пп. 2 п. а ч. 1 ст. 28 ЗУ 
"Про місцеве 
самоврядування в 
Україні" 

безпосереднє 
спілкування 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

лише програми ОМС); 3) виділення адресної матеріальної допомоги з місцевого 
бюджету для осіб, що за рівнем доходів, внаслідок безробіття, стихійного лиха чи 
інших обставин потрапили за межу бідності; 4) надання за кошти місцевих 
бюджетів матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам (у громадах, 
де проживають ВПО); 5) забезпечення безоплатного або пільгового харчування 
дітей, сім’ї яких опинились за межею бідності або перебувають у групі ризику у 
навчальних закладах; 6) надання матеріальної допомоги (продуктів харчування, 
одягу, інше); 7) допомога домогосподарствам, які внаслідок перебування за 
межею бідності накопичили заборгованість за оплату житлово-комунальних 
послуг; 8) надання допомоги домогосподарствам, які постраждали внаслідок 
стихійного лиха, пожежі, надзвичайної ситуації, інших обставин (оцінюються 
рішення ОМС за останні два роки); 9) інше (визначається за внутрішнім 
переконанням монітора) 

4 Чи надається ОМС 
допомога в отриманні 
житла? 

Ст. 11 Міжнародного 
пакту про економічні, 
соціальні та культурні 
права, 
п. 1 ст. 31 Європейської 
соціальної хартії, 
ст. 85 Житлового 
кодексу України, 
пп. 2, 3 п. а, пп. 6, 7, 12 
п. б ч. 1 ст. 30 ЗУ "Про 
місцеве самоврядування 
в Україні" 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

Бал зараховується у разі підтвердження не менш як чотирьох наведених 
елементів (перший елемент є обов’язковими): 1) ведення обліку осіб, які 
потребують поліпшення житлових умов; 2) наявності діючих інвестиційних програм 
із підприємствами та організаціями, що здійснюють будівництво житлових 
будівель, зокрема через виділення житла або заходів із сприяння його придбанню 
(або надання земельних ділянок для будівництва житла) мешканцям громади, які 
цього потребують (перебувають на обліку); 3) наявності фонду тимчасового житла 
(або переліку земельних ділянок під житлове будівництво), що може надаватись у 
користування тих, хто цього потребує; 4) прикладів забезпечення житлом осіб із 
такого переліку за останні 2 календарні роки перед проведенням моніторингу за 
обов’язкової умови справедливої черговості (кожна заміна у черзі отримувачів 
житла має бути обґрунтована документально); 5) пропонування громадою 
житлових приміщень для тимчасового (до шести місяців) поселення внутрішньо 
переміщених осіб (такі житлові приміщення можуть бути, як на території громади, 
так і в іншій громаді, до якої буде направлено таку особу); 6) надання земельних 
ділянок під житлову забудову тим, хто цього потребує; 7) наявність для внутрішньо 
переміщених осіб місцевих довгострокових програм з пільгового кредитування (у 
тому числі іпотечного) будівництва або придбання житла 

5 Чи сприяє ОМС 
технологічному 
покращенню умов 
проживання жителів 
громади? 

Ст. 11 Міжнародного 
пакту про економічні, 
соціальні та культурні 
права, 
п. 1 ст. 31 Європейської 
соціальної хартії, 
пп. 3, 5, п. а ч. 1 ст. 30 
ЗУ "Про місцеве 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

Бал зараховується у разі наявності системних місцевих заходів підтримки 
технічного переоснащення житла, в тому числі з кредитуванням (утеплення, 
забезпечення енергозберігаючими технологіями). Системність оцінюється на 
підставі аналізу ведення матеріалів (план, перелік об‘єктів, звіт) за останній 
календарний рік перед моніторингом. 
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самоврядування в 
Україні", 
ст. 7 ЗУ "Про житлово-
комунальні послуги" 

У сільській місцевості такими заходами можуть також бути допомога мешканцям 

громади опалювальними матеріалами, іншим необхідним обладнанням на 

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

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

Ст. 2, 11 Міжнародного 
пакту про економічні, 
соціальні та культурні 
права, 
п. ІІІ ч. "e" ст. 5 
Міжнародної конвенції 
про ліквідацію всіх форм 
расової дискримінації,  
ст. 30, п. 2 ст. 31 
Європейської соціальної 
хартії, 
ЗУ "Про соціальний 
захист бездомних осіб та 
безпритульних дітей", 
пп. 15 п. "б" ч. 1 ст. 34 ЗУ 

"Про місцеве 

самоврядування в 

Україні" 

 Аналіз відкритих 
джерел 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування 

 Спілкування з 
отримувачами послуг 
та громадськими 
інституціями, що їх 
представляють 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

Бал зараховується за наявності принаймні чотирьох умов з переліку: 1) існування 
об’єктів тимчасового розміщення бездомних громадян; 2) обігріву у холодну пору 
року; 3) забезпечення можливості для здійснення ними особистої гігієни; 
4) підтримки ОМС на постійній основі власних або організовуваних  іншими 
інституціями осередків забезпечення продуктами харчування, одягом тих, хто 
цього потребує; 5) одержання (відновлення) персональних документів; 
6) створення умов для забезпечення права на гідний рівень життя у поселеннях 
ромських громад / сімей: забезпечення водопостачання, вивіз сміття, облік дітей 
шкільного віку (умова оцінюється там, де ромські поселення (навіть тимчасові, без 
капітальних житлових споруд) мали місце, оцінюваний період – два роки, що 
передують моніторингу);  8) інше (визначається за внутрішнім переконанням 
монітора). 
Від ОМС які не мають власних інституцій для роботи з такими категоріями 
мешканців, оцінюються заходи через взаємодію із іншими громадами. Приклади 
доказів такої взаємодії: укладення договорів про надання послуг недержавними 
суб'єктами, залучення позабюджетних коштів (гранти, цільові пожертви), 
укладення договорів про співробітництво територіальних громад, міжбюджетні 
трансферти іншим громадам, що забезпечують виконання заходу 

7 Чи ОМС сприяє 

якісному отриманню 

громадою послуг, що 

надаються 

підприємствами 

житлово-

комунального 

господарства? 

Пп. 2 п. "б" ч. 1 с. 30 ЗУ 
"Про місцеве 
самоврядування в 
Україні", 
ч. 3 ст. 4 ЗУ "Про 
житлово-комунальні 
послуги" 
 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

Бал зараховується у разі отримання доказів здійснення не менш як трьох напрямів 
участі ОМС у забезпеченні належного надання житлово-комунальних послуг.  
Приклади: 1) реагування ОМС на випадки надання послуг нижчої, визначеного 
нормативами, нормами та стандартами якості; 2) здійснення переговорів ОМС із 
підприємствами ЖКГ щодо відновлення послуг, у разі їх припинення; 3) участь 
ОМС у визначенні підприємствами справедливих тарифів на водопостачання та 
водовідведення, утримання будинків, вивозу побутового сміття; 4) інформування 
населення про відповідність якості житлово-комунальних послуг нормативам, 
нормам, стандартам та правилам за результатами досліджень; 5) інше 
(визначається за внутрішнім переконанням монітора) 

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

Ч. 9 ст. 6, п. 6 ст. 7 ЗУ 
"Про автомобільний 
транспорт", 
ст. 30, 34 ЗУ "Про 
місцеве самоврядування 
в Україні", 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування 

Бал зараховується при встановленні зручності транспортного сполучення до 
кожного з таких закладів: Центр надання адміністративних послуг, заклад охорони 
здоров’я вторинного рівня, місцевий підрозділ соціального захисту населення. 
Зручність досяжності визначається одним із таких способів: 1) не більше однієї 
пересадки громадським транспортом від найбільш віддаленої вулиці та відстань 
до найближчої зупинки не більше 300 м; 2) у населених пунктах без транспортного 
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зручного 
транспортного 
сполучення? 

ч. 9 ст. 6 ЗУ "Про 
автомобільний 
транспорт", 
Розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 
16.03.2016 №161-р "Про 
схвалення стратегії 
подолання бідності на 
період до 2020 року" 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів; 

 Візуальне 
спостереження 

 Аналіз відкритих 
джерел 
 

сполучення близько 3 км від найбільш віддаленої вулиці; 3) де заклад, що 
обслуговує мешканців, знаходиться в іншому населеному пункті – можливість 
відповідно встановленого графіку руху виїхати до закладу, отримати необхідну 
послугу та повернутись того ж дня). 
Відстань визначається за допомогою онлайн або друкованих мап.  
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6 Основні автори: к.п.н., доц. Богдан Мойса, Українська Гельсінська спілка з прав людини, Юлія Лозюк, фасилітатор Спільноти практиків місцевого розвитку проекту 
DESPRО 

 РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ОКРЕМИМ ВЕРСТВАМ НАСЕЛЕННЯ 

 Освіта та культурний розвиток6 

№ Зміст індикатора Правова основа Метод оцінювання Пояснення оцінки 
1 (так, є) і 0 (ні, нема) 

1 Чи діє місцева 
програма з розвитку 
освіти? 

Ст. 13, 15 Міжнародного 
пакту про економічні, 
соціальні та культурні 
права, 
ч. 2 ст. 18 Європейської 
соціальної хартії, 
ст. 28 Конвенції ООН про 
права дитини, 
п.22 ч.1 ст.26, п.22 ч.1 
ст.26, пп.1 п. "а" ст.27 ЗУ 
"Про місцеве 
самоврядування в 
Україні" 

 Аналіз відкритих 
джерел 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів  

Бал зараховується при наявності затвердженої програми, що оцінюється як дієва.  
Дієвість визначається за підсумками аналізу тексту документу на предмет: мети; 
спрямованості питань та підбором методів їх реалізації; зазначенням виконавців, 
строків виконання; виділенням джерел фінансування, в тому числі коштів з 
місцевого бюджету; визначенням очікуваних результатів виконання; 
встановленням контролю та визначенням способів оцінки ефективності реалізації 
завдань, моніторингу їх реалізації. 
У разі відсутності окремої програми, бал може бути зарахований за аналогічним 
підходом до заходів цього напряму в інших програмах. 

2 Чи відповідає мережа 
навчальних закладів 
та кількісний склад 
педагогічного 
персоналу потребам 
громади? 

Ст. 13, 15 Міжнародного 
пакту про економічні, 
соціальні та культурні 
права, 
ч. 2 ст. 18 Європейської 
соціальної хартії, 
ст. 3, ч. 5 ст. 11, ст. 13 ЗУ 
"Про освіту" 

 Аналіз відкритих 
джерел 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

 Експеримент 
"Дитсадок" 

Оцінюється через поєднання кабінетних методів збору інформації та складової 
частини експерименту. У великих містах оцінюються два дошкільні та два 
загальноосвітні навчальні заклади та по одному такому навчальному закладі в 
інших населених пунктах. 
Бал зараховується, якщо у громаді досягнуто двох умов з переліку:  
1) можливість влаштувати дитину у дошкільний заклад – оцінюється у межах 
експерименту; 
2) достатня мережа загальноосвітніх закладів, свідченням чого є розумна 
наповнюваність класів – не більше 30-ти дітей у класі;  
3) достатня кількість педагогічного персоналу у школах і дитсадках – оцінюється 
через аналіз відкритих, від початку навчального року, що передує моніторингу, до 
дати проведення моніторингу вакансій педагогічного персоналу 

3 Чи зручним є 
розташування 
закладів освіти у 
громаді? 
 
 

Ст. 13 Міжнародного 
пакту про економічні, 
соціальні і культурні 
права, 
ст. 24 Конвенції ООН про 
права осіб з інвалідністю, 

 Експеримент 
"Дитсадок". 

 Експеримент  
"Школа" 

Бал зараховується, якщо монітор підтвердив зручність розташування в усіх 
досліджених дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах. Зручність 
означає: 
1. У разі необхідності довезення учнів до загальноосвітнього навчального закладу, 
відстань від найбільш віддаленої житлової будівлі до зупинки шкільного автобусу 
становить не більше 300 м. 
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п.4. ч.1 ст. 32 ЗУ "Про 
місцеве самоврядування 
в Україні", 
 ст. 13, 19, 56, 66, 78 ЗУ 
"Про освіту",  
ст. 14 ЗУ "Про загальну 
середню освіту" 

2. У разі пішохідної досяжності навчального закладу відстань від найбільш 
віддаленого будинку до навчальних закладів становить: 
- дошкільні навчальні заклади (у великих містах 300 м., в інших населених пунктах 
– 500 м. (якщо існує можливість використати громадський транспорт – вимірюється 
відстань від найбільш віддаленої будівлі до зупинки громадського транспорту та 
від неї до дитячого садка); 
- загальноосвітні навчальні заклади  – не більше 800 м. (якщо існує можливість 
використати громадський транспорт – вимірюється відстань від найбільш 
віддаленого будинку до зупинки громадського транспорту та від неї до школи, що 
має скласти не більше 300 м). 
Відстань визначається у межах експерименту за допомогою онлайн-мап на 
прикладі двох дошкільних та загальноосвітніх закладів у великих містах та по 
одному – в інших населених пунктах 

4 Чи вживаються 
заходи для 
дотримання права на 
безоплатну освіту? 

Ч. 2 ст. 17 Європейської 
соціальної хартії, 
ст. 4 ЗУ "Про освіту", 
ст. 35 ЗУ "Про дошкільну 
освіту" 

 Аналіз відкритих 
джерел 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

 Експеримент 
"Дитсадок" 

Бал зараховується у разі підтвердження обох умов: 
1. ОМС проводить кампанію щодо відмови від добровільно-примусових 
батьківських грошових внесків на заклад освіти не менш ніж двома різними 
способами.  
Приклади заходів: інформація розміщена на сайті, прийняте відповідне 
розпорядження, програма, публікуються інтерв’ю в ЗМІ, інше (визначається за 
внутрішнім переконанням монітора). 
2. Не виявлені добровільно-примусові внески для зарахування до дошкільного 
закладу освіти. Оцінюється у межах експерименту.  
Якщо впродовж року, що передує моніторингу, у ЗМІ виявлено повідомлення про 
додаткові внески за влаштування дітей до дошкільних закладів, бал не 
зараховується за замовчуванням. 
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5  Чи створено умови 
для безпечного та 
комфортного 
перебування дитини у 
школі? 

Ст. 13 Міжнародного 
пакту про економічні, 
соціальні і культурні 
права,  
Дакарські рамки дій в 
сфері освіти (2000),  
п.6. ч.1 ст. 32 ЗУ "Про 
місцеве самоврядування 
в Україні", 
ст. 3, ч.2 ст.56 ЗУ "Про 
освіту" 

 Експеримент 
"Школа" 

Бал зараховується, якщо монітор підтвердив створення не менше шести умов для 
безпечного та комфортного перебування дитини у школі:  
1. Наявність світлофорів та дорожніх знаків "Діти" поблизу. 
2. Школа має актуальний висновок компетентних органів щодо створення у ній 
безпечного середовища. 
3. Наявність внутрішнього туалету для учнів, обладнаного системами 
водопостачання та водовідведення.  
4. Наявність найманого медичного працівника, режим роботи якого відповідає часу 
перебування учнів у школі. 
5. Комфортний температурний режим у навчальному закладі.  
6. Наявність у школі доглянутих місць для зайняття фізичною культурою та 
спортом у різну пору року. 
7. Наявність у школі доглянутих місць у приміщенні навчального закладу для 
проведення публічних заходів 

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

Ст. 28 Конвенції про 
права дитини, 
ст. 24 Конвенції про 
права осіб з інвалідністю, 
ч. 2 ст. 18 Європейської 
соціальної хартії, 
ст. 3, 7, 19, 20 ЗУ "Про 
освіту", 
Постанова КМУ від 
12.07.2017 № 545 Про 
затвердження 
Положення про 
інклюзивно-ресурсний 
центр" 

 Аналіз відкритих 
джерел 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

 Експеримент 
"Школа" 

Бал зараховується, якщо монітор підтвердив наявність не менше чотирьох 
критеріїв у великих містах та трьох в інших населених пунктах:  
1. Безперешкодний доступ дітей з інвалідністю (з порушеннями здоров’я) до 
навчального закладу.  
2. Функціонування створених на рівні громади або району інклюзивно-ресурсних 
центрів. В ОТГ, у яких послуги надаються у ІРЦ району або інших громад, 
оцінюється можливість безпосереднього надання послуг працівниками центру 
дітям з порушеннями здоров’я. 
3. Наявність підготовленого персоналу для навчання, виховання дітей з 
особливими освітніми потребами.  
4. Наявність допоміжних послуг та засобів навчання. Приклади допоміжних послуг 
/ засобів у школі: перекладач жестової мови для нечуючих дітей; підручники, 
наочність у доступному форматі для незрячих та дітей з порушеннями зору інші 
засоби для навчання дітей з інвалідністю / порушеннями здоров’я. 
5. У громадах, де компактно проживають національні меншини:  
викладання дітям національних меншин предметів рідною мовою 
викладання української мови дітям у громадах, де національні меншини 
становлять більшість населення.  
6. У школах за активної ролі ІРЦ проводяться кампанії із ненасильства, поваги до 
різноманіття та запобігання дискримінації дітей за певною ознакою та відсутні у 
відкритих джерелах інформаційні матеріали про насильство між/до дітьми/ей, 
переслідування або відмови у прийнятті до школи дітей за певною ознакою (у разі 
наявності впродовж двох років, що передують моніторингу такої інформації, 
показник за індикатором не зараховується) 
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Критерії 1 – 4, 6 оцінюється у межах експерименту. 
Якщо у межах експерименту робота інклюзивно-ресурсного центру виявиться 
неналежною, показники 2, 3, 4, 6 не зараховуються. 

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

Ст. 28 Конвенції про 
права дитини, 
ст. 14 ЗУ "Про освіту", 
п.2. ч.1 ст. 32 ЗУ "Про 
місцеве самоврядування 
в Україні", 
ч.6 ст.10 ЗУ "Про 
позашкільну освіту", 
Постанова КМУ від 6 
травня 2001 р. N 433 
"Про затвердження 
переліку типів 
позашкільних 
навчальних закладів і 
Положення про 
позашкільний 
навчальний заклад" 

 Аналіз відкритих 
джерел 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

Бал зараховано, якщо монітор підтвердив здійснення ОМС не менше чотирьох 
критеріїв у великих містах та трьох – в інших населених пунктах. 
1. Створені умови для розвитку дітей не менше як у трьох типах позашкільної 
освіти (спорт, мистецтво, література, туризм, краєзнавство, патріотичне 
виховання, оздоровлення, екологія та інші).  
2. ОМС 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).  
3. ОМС впродовж року, що передує моніторингу проводив консультації щодо 
формування та розвитку мережі позашкільних закладів принаймні одним 
способом. Способи проведення консультацій: опитування, онлайн анкети, 
організація громадських слухань, розгляд петицій, інше (визначається за 
внутрішнім переконанням монітора).  
4. Виділяється фінансова допомога для обдарованих дітей шкільного віку на 
участь в змаганнях, конкурсах, тощо.   
5. Надає фінансову підтримку громадським ініціативам на розвиток інноваційних 
та традиційних для громади форм розвитку та позашкільної освіти.  
В останніх двох позиціях достатнім є отримання доказів принаймні по одному 
підтвердженому факту наданої допомоги за останній рік, що передує моніторингу. 
6. Інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора) 

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

П. 1 ч. 1 ст. 15 
Міжнародного пакту про 
економічні, соціальні та 
культурні права, 
ст. 30 Конвенції про 
права осіб з інвалідністю,  
п.6. ч.1 ст. 32 ЗУ "Про 
місцеве самоврядування 
в Україні", 
ст. 6, 8, 9 ЗУ "Про 
культуру" 

 Аналіз відкритих 
джерел 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

Бал зараховується за умови дотримання не менше трьох критеріїв. 
1. Наявність та функціонування об'єктів культурного призначення у великих містах 
не менше п’яти, в інших населених пунктах не менше трьох типів закладів з 
переліку: будинки або палаци культури, парки інновацій та розвитку творчості, 
бібліотеки, музеї, історико-культурні заповідники, театри, філармонії, концертні 
зали, кінотеатри, галереї. У невеликих сільських громадах до цього переліку 
додатково зараховуються об’єкти такого призначення у школах, будинках 
культури.  
2. Підтримка заходів розвитку культури гостьового або тимчасового типу – 
виставки, фестивалі, концерти, ярмарки, інше. Достатньо принаймні два факти 
протягом року.  
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3. Громадський транспорт є зручним для відвідування культурних заходів та 
закладів: на прикладі будь-якого заходу аналізується можливість відвідати 
вечірній захід та повернутись додому громадським транспортом після 22 години. 
4. ОМС фінансово та організаційно підтримує ініціативи громадських інституцій в 
проведенні культурних заходів, організації комунікативних майданчиків (третій 
простір, анти-кафе, хаби, кінотеатри під відкритим небом, дебатні клуби, тощо). 
Достатньою  є підтримка принаймні трьох заходів  такого типу за повний рік, що 
передує моніторингу. 
Факт підтримки не власних заходів доказується на розсуд монітора (зрозуміле 
пояснення, зазначення про підтримку ОМС на рекламній продукції тощо). 

9. Чи вживаються ОМС 
заходи із запобігання 
та протидії 
дискримінації у сфері 
особистого чи 
культурного 
розвитку? 
 

Ст. 5 Конвенції про 
ліквідацію усіх форм 
расової дискримінації, 
ст. 30 Конвенції про 
права осіб з інвалідністю, 
ст. 15, 23, 30 
Європейської соціальної 
хартії (переглянутої), 
п.7 ч.а ст.32 ЗУ "Про 
місцеве самоврядування 
в Україні", 
ст. 5 ЗУ "Про культуру" 

 Аналіз відкритих 
джерел 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

  

Бал зараховується, якщо монітор підтвердив не менше трьох у великих містах та 
принаймні двох в інших населених пунктах прикладів запобігання та протидії 
дискримінації у сфері участі у культурному житті за повний рік, що передує 
моніторингу.  
Приклади: 1) ОМС надає фінансову підтримку культурним організаціям 
національних меншин; 2) ОМС купує білети або пропонує пільгові умови участі у 
культурних заходах особам / сім’ям, що перебувають у складних життєвих 
обставинах; 3) ОМС виділяє фінансування на створення умов для 
безперешкодного доступу маломобільних груп населення до об’єктів культури, 
дозвілля та відпочинку; 4) ОМС пропонує послуги із довезення осіб похилого віку 
або маломобільних груп для участі у культурних заходах на рівні громади; 5) інше 
(визначається за внутрішнім переконанням монітора) 

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

П. 1 ст. 15 Міжнародного 
пакту про економічні, 
соціальні та культурні 
права, 
пп. 7 п. а. ч. 1 ст. 32 ЗУ 
"Про місцеве 
самоврядування",  
Ст.9, 10, 18,  27 ЗУ "Про 
бібліотеки і бібліотечну 
справу" 

 Аналіз відкритих 
джерел 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

  

Бал зараховується, якщо монітор підтвердив не менше чотирьох у великих містах 
та трьох в інших населених пунктах прикладів доступу до інформації, спрямованої 
на особистий розвиток за повний рік, що передує моніторингу.  
Приклади: 
1. У громаді наявні публічні безоплатні wi-fi простори з помітним візуальним  
запрошенням до них. 
2. ОМС бере участь в заходах бібліотек та популяризує книгу (на сайті ОМС, ЗМІ, 
інше).  
3. ОМС виділяє кошти із місцевого бюджету на поновлення бібліотечних фондів та 
поліпшення матеріально-технічного становища бібліотек. 
4. ОМС у медіа поширює інформацію про культурні заходи та популяризує 
культурні заклади (ЗМІ, сайт ОМС, інше). 
5. ОМС вжив не менше трьох способів просування культурної та туристичної 
привабливості громади (публікації у ЗМІ та на сайті ОМС, зовнішня реклама, QR-
коди на вулицях інше). 
6. Інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора) 
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Експерименти напряму "Освіта та культурний розвиток" 
Експеримент "Дитсадок" 
1. Монітор з’ясовує, безпосередньо чи шляхом подання інформаційного запиту до місцевого органу координації освіти, перелік дошкільних навчальних 

закладів у населеному пункті, порядку та умов прийняття дітей, наявності черги на влаштування дітей. 
2. Монітор обирає дошкільні навчальні заклади  та з’ясовує контактні телефони керівництва: 
у великих містах два навчальні заклади – один в центрі, один – у спальному районі; 
в інших населених пунктах один наявний заклад. 
3. Монітор з’ясовує в ОМС перелік та адреси будинків, мешканців яких охоплено послугами обраних дошкільних закладів. 
4. Далі безпосередньо проводяться оцінні заходи експерименту. 

 

№ Опис перевірки критеріїв зручності розташування та дотримання права на безоплатність дошкільної освіти Інд. +/- 

1 Монітор на мапі, бажано на онлайн-мапі, знаходить адреси будинків території обслуговування та вибирає віддалений. Вимірює відстань та 
пішохідний шлях від будинку до дошкільного закладу. Переконується, що відстань є достатньою для зарахування балу – від житлового будинку 
до закладу 300 м у великих містах та 500 м в інших населених пунктах. Якщо відстань є більшою, з’ясовує чи є можливість скористатись 
громадським транспортом (наприклад, сервісом гугл-мапи). Якщо так, вимірює пішохідний шлях від найбільш віддаленої будівлі до найближчої 
зупинки громадського транспорту, а також від дитячого садка до найближчої зупинки. В обох випадках пішохідний шлях не повинен 
перевищувати 300 м 

3  

2 Телефонує до керівництва закладів як клієнт з підростаючою дитиною, що наперед цікавиться її влаштуванням до дитсадку. З’ясовує на яких 
умовах є можливість влаштувати дитину до дошкільного навчального закладу? У разі наявності черги, з’ясовує період очікування. Якщо чекати 
потрібно більше року, показник не зараховується.  

2  

3 Під час тої ж телефонної розмови висловлює готовність будь-яким способом стимулювати за прийняття дитини поза чергою. У разі якщо хоча 
б в одному з оцінюваних дошкільному навчальному закладі пропонують сплатити добровільний внесок чи прийняти будь-яку допомогу за 
зарахування дитини, бал за індикатором 4 не зараховується. Аналогічно бал не зараховується, якщо прямо вимоги не озвучуються, а 
пропонується прийти обговорити безпосередньо 

4  

 

Експеримент "Школа" 
1. Монітор отримує в ОМС перелік загальноосвітніх навчальних закладів, які функціонують на момент проведення моніторингу. З’ясовує, у яких навчальних 

закладах навчаються діти з особливими освітніми потребами (діти з інвалідністю, діти-рома, діти з числа національних меншин, ВПО тощо). 
 
Етап 1.  
2. Обираються загальноосвітні навчальні заклади: у всіх населених пунктах – два навчальні заклади (як правило один – у центрі, інший – у спальному районі; 

пріоритет надається тим, де наявна інклюзивна форма навчання, навчаються діти з особливими освітніми потребами), крім тих, де на території населеного пункту 
функціонує лише один навчальний заклад.  

3. З’ясовує в ОМС перелік та адреси будинків, мешканці яких охоплені послугами обраних навчальних закладів. 
4. Монітор розпочинає збір інформації за питаннями згідно з переліком.  
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№ З’ясування питань шляхом перевірки у ЗМІ, пошук у інтернет-ресурсах Інд. +/- 

1 Монітор на мапі, бажано онлайн-мапі, знаходить адреси будинків території обслуговування та вибирає віддалений. Вимірює відстань та 
пішохідний шлях від будинку до школи. Переконується, що відстань є достатньою для зарахування балу – від житлового будинку до закладу 
не більше 800 м. Якщо відстань є більшою, з’ясовує, чи можливо скористатись громадським транспортом чи "шкільним автобусом": 
- обравши найближчу зупинку "шкільного автобуса", вимірює на мапі відстань від неї до найбільш віддаленої житлової будівлі – переконується, 
що пішохідний шлях не перевищує 300 м (оцінюється індивідуально, можливо перевірити особисто прибуття автобусу і його зупинку у місці, 
що вказане представником влади, школи чи водієм); 
- у випадку використання громадського транспорту, вимірює відстань від найбільш віддаленої будівлі до зупинки та від школи до найближчої 
зупинки громадського транспорту (наприклад, сервісом гугл-мапи) і переконується, що пішохідний шлях в кожному випадку не перевищує 300 м 

3  

2 У ЗМІ за останні 2 роки шукає факти не дотримання температурного режиму у обраних школах 5  

3 Шляхом безпосереднього спілкування або надсилання запиту до Інклюзивно-ресурсного центру з’ясовує чи є його діяльність адресною та 
системною. Ці показники підтверджуються веденням переліку клієнтів з особливими освітніми потребами, переліком послуг, що надаються 
таким категоріям дітей; рекомендуванням центром спектру форм підтримки учням з особливими освітніми потребами, які повинні бути 
забезпечені у школі (надання асистента вчителя інклюзивного навчання, перекладача жестової мови; існування послуг логопеда, дефектолога; 
надання підручників із збільшеним шрифтом, шрифтом Брайля; надання допоміжних засобів (пересування, навчання); інше). Якщо Центр у 
відповідь на прохання продемонструвати рекомендації, які він надає на звернення щодо влаштування на навчання дитини з особливими 
освітніми потребами (переважно дітям з інвалідністю / порушеннями здоров’я), демонструє документи, де рекомендує навчання таким дітям  у 
спеціальних закладах або обходить питання забезпечення таких дітей засобами та/або послугами для задоволення освітніх потреб, показники 
2, 3, 4 індикатора 6 не зараховуються 

6  

4 Шляхом аналізу інформації в ЗМІ за останній рік, що передує моніторингу шукає факти публікацій із ненасильства, поваги до різноманіття у 
школах та запобіганню переслідувань учнів за певною ознакою.  
Цей показник оцінюється спільно з аналогічним, що вивчається безпосередньо у школі. 
Бал зараховується, якщо підтверджено не менш двох типів заходів за рік, що передує моніторингу. Незалежно від попереднього бал не 
зараховується, якщо були знайдені у ЗМІ повідомлення про насильство між/до дітьми/ей, переслідування або відмови у прийнятті до школи 
дітей за певною ознакою за два роки, що передують моніторингу) 

6  

 
Етап 2. 
 
5. Монітор обирає один заклад, у якому продовжуватиме проведення експерименту. Повідомляє про вибір ОМС з метою надання сприяння (адже у випадку 

ненадання доступу до безпосереднього експерименту два індикатори індексу населеного пункту будуть оцінені негативно). 
6. Домовляється із керівництвом закладу (в тому числі через посередництво ОМС) про проведення етапів експерименту у навчальному закладі. У разі відмови 

керівництва закладу, бал за індикаторами 5 та 6 не зараховується. 
7. Під час приходу до школи здійснює спостереження за питаннями з переліку. 

 
 

 



ІНСТРУМЕНТ МОНІТОРИНГУ "МІСЦЕВИЙ ІНДЕКС ПРАВ ЛЮДИНИ"                       24 
 

№ З’ясування питань безпосередньо у загальноосвітньому навчальному закладі Інд
. 

+/- 

1 Відзначає наявність пішохідних переходів поблизу входу на територію навчального закладу, працюючих світлофорів, зебри та дорожніх знаків 
"Діти" 

5  
 

2 Запитує у керівництва школи про наявність актів (висновків) компетентних органів, у яких оцінено створення у ній безпечного середовища. 
Висновок може надаватись державними чи приватними оцінними структурами за орієнтовними напрямами: системи фізичної, технологічної, 
протипожежної, біологічної безпеки, стандарти дій у випадках надзвичайних ситуацій (аварій, терактів, насильницьких злочинів тощо), процедури 
безпечного управління та попередження небезпек. У разі наявності задокументованих та не виправлених порушень (оцінюється на розсуд 
монітора, повторний висновок не вимагається), або ж відсутності таких актів за останні три роки, або ненадання керівництвом документів 
показник не зараховується. Якщо керівництво відносить такий акт до інформації з обмеженим доступом, допускається демонстрація акту з 
прихованими від монітора фрагментами акту 

5  

3 Оцінює ознаки безперешкодного доступу до школи для дітей з інвалідністю: виключно у разі дотримання усіх зазначених ознак: наявність місць 
для паркування для осіб з інвалідністю якнайближче до входу (якщо технічно є автопарковка); пологий вхід або наявність пандусу; просторі (до 
90 см завширшки) коридори (на прикладі-будь-якого); відсутність порогів до класів (на прикладі будь-якого); наявність підйомника (ліфта), якщо 
діти з фізичними порушеннями навчаються на другому і вище поверхах; доступний для маломобільних груп туалет 

6  

4 Перевіряє чи в приміщенні школи є туалет для учнів із системою водопостачання та водовідведення 5  

5 Переконується, що у школі працює медичний працівник: наявне приміщення для роботи медичного працівника; графік роботи медичного 
працівника відповідає часу перебування дітей у школі  (під час уроків + півгодини та/або група продовженого дня + півгодини) 

5  

6 З’ясовує, чи наявні та доглянуті (відсутні помітні ознаки занедбаності) спортзал, стадіон/спортивний майданчик, які закріплені за школою 5  

7 З’ясовує, чи наявний та зручний (відсутні помітні ознаки занедбаності) актовий зал або інші простори для проведення публічних заходів 5  

8 Перевіряє позиції 3-4 індикатора 6. Для цього запитує у керівництва школи про наявність рекомендованих інклюзивно-ресурсним центром форм 
підтримки дітей з особливими освітніми потребами (щодо такої дитини рекомендації мають бути обов'язково).  
Досліджується вжиття заходів щодо виконання рекомендацій: 
- якщо рекомендовано додаткову підготовку вчителів, інших фахівців, просить показати направлення на відповідне навчання 
- якщо рекомендовано залучати асистентів вчителя інклюзивного навчання, перекладача жестової мови, послуги логопеда, дефектолога – це 
досліджується через штатний розпис 
- якщо рекомендовані допоміжні засоби: підручники, в тому числі шрифтом Брайля, збільшеним шрифтом, наочність, інше, досліджуються  
бібліотечні дані про їх наявність та/або використання для навчання дітей з особливими потребами 

6  

9 Запитує у керівництва школи про проведенні впродовж року, що передує моніторингу заходи із поваги до різноманіття. За потреби просить 
показати інформаційні стенди із визначеної теми, графіки/матеріали заходів розвитку ненасильства, поваги до різноманіття та запобіганню 
переслідувань учнів за певною ознакою.  
Цей показник оцінюється спільно з аналогічним, що вивчається шляхом аналізу ЗМІ та інтернет-ресурсів. 
Бал зараховується, якщо підтверджено не менш двох типів заходів за рік, що передує моніторингу. Незалежно від попереднього бал не 
зараховується, якщо були знайдені у ЗМІ повідомлення про насильство між/до дітьми/ей, переслідування або відмови у прийнятті до школи дітей 
за певною ознакою за два роки, що передують моніторингу) 

6  
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 РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ОКРЕМИМ ВЕРСТВАМ НАСЕЛЕННЯ 

 Соціальний захист для вразливих категорій7 

№ Зміст індикатора Правова основа Метод оцінювання Пояснення оцінки 
1 (так, є, достатньо) або 0 (ні, нема, недостатньо) 

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

Рекомендація CM/Rec 
(2007) 14КМ Ради 
Європи (Щодо створення 
та діяльності неурядових 
організацій),  
Рекомендація 
ЄС "Біла книга 
Європейського 
урядування" (25.7.2001 
COM(2001) 428), 
Додатковий протокол до 
Європейської хартії 
місцевого 
самоврядування про 
право участі у справах  
місцевого органу влади 

 Аналіз відкритих 
джерел 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

Бал зараховується при наданні доказів проведення не менш як трьох – у великих 
містах, двох – у інших населених пунктах способів вираження громадської думки 
та врахування їх результатів щодо формування програм / заходів соціального 
захисту.  
Заходи можуть передбачати таке: громадські слухання, експертні обговорення; 
анкетні опитування; фокус-групи з цільовими аудиторіями; електронне опитування 
(на офіційному веб-сайті, у соціальних мережах); інше (визначається за внутрішнім 
переконанням монітора) 
 

2 Чи дбає ОМС про 
підтримку 
малозабезпечених 
осіб похилого віку? 

Ст. 9, 11 Міжнародного 
пакту про економічні, 
соціальні та культурні 
права, ст. 23, 30 
Європейської соціальної 
хартії, п.п. 3, 4 пункту "а" 
ч.1 ст. 34 ЗУ "Про 
місцеве 
самоврядування",  ст. 17, 
24, 25, 35, 31, 40, 42 45 
ЗУ "Про основні засади 
соціального захисту 
ветеранів праці та інших 
громадян похилого віку в 
Україні" 

 Аналіз відкритих 
джерел 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

Бал зараховується при наданні доказів вживання ОМС протягом останнього 
календарного року перед моніторингом фінансово підкріплених системних заходів 
з підтримки осіб похилого віку. У великих містах для отримання балу вважається 
достатнім мати не менше трьох, в інших населених пунктах не менше двох типів 
заходів. Фінансова підкріпленість означає наявність фінансового плану такої 
форми соціального захисту у місцевому бюджеті, системність – планування таких 
заходів на рік.  
Приклади заходів: надання продуктів харчування, матеріальної допомоги особам 
похилого віку; призначення грошової допомоги особам, які здійснюють догляд за 
самотніми громадянами похилого віку; проведення ремонтів житла, придбання 
будівельних матеріалів; організація безоплатного харчування малозабезпечених 
громадян похилого віку; надання за рахунок місцевого бюджету ритуальних послуг 
у зв’язку з похованням самотніх малозабезпечених громадян; залучення до 
культурного життя громади; інше (визначається за внутрішнім переконанням 
монітора) 

                                                           
7 Основний автор к.п.н., доц. Богдан Мойса, Українська Гельсінська спілка з прав людини 
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3 Чи сприяє ОМС 
наданню послуг 
догляду особам, які 
цього потребують? 

Ст. 14, 15 23  
Європейської соціальної 
хартії, ст. 5 ЗУ "Про 
соціальні послуги",  
ст. 36, 37, 38 ЗУ "Про 
основні засади 
соціального захисту 
ветеранів праці та інших 
громадян похилого віку в 
Україні", ч.2 ст. 4, ст. 38 
ЗУ "Про основи 
соціальної захищеності 
інвалідів в Україні", 
п. 1, 2, наказу 
Мінсоцполітики від 
03.09.2012 № 537 "Про 
затвердження Переліку 
соціальних послуг, що 
надаються особам, які 
перебувають у складних 
життєвих обставинах і не 
можуть самостійно їх 
подолати", 
постанова Кабінету 
Міністрів України від 
29.12.2009 № 1417 
"Деякі питання 
діяльності 
територіальних центрів 
соціального 
обслуговування 
(надання соціальних 
послуг)" 

 Аналіз відкритих 
джерел 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

Бал зараховується у разі вживання ОМС заходів щодо отримання особами, які 
потребують стороннього догляду, у великих містах не менше трьох, в інших 
населених пунктах не менше двох послуг з такого переліку: догляд вдома; денний 
догляд; підтримане проживання; паліативний/хоспісний догляд; догляд 
стаціонарний. 
Послуги догляду можуть бути надані як у самій громаді, так і шляхом вирішення 
питань надання послуг догляду для її жителів у інших населених пунктах.  У цьому 
разі вжиті заходи оцінюються фактами (функціонування, створення, надання 
послуг тощо) та документами, що передбачають передачу коштів на фінансування 
зазначених заходів за останній календарний рік, що передує моніторингу. 
 
Довідково.  
Особи, що потребують стороннього догляду – особи похилого віку, особи з 
інвалідністю І групи та із найважчим (з позиції інвалідності) станом здоров’я, 
наслідком чого є ускладненим самообслуговування, та збільшується залежність 
від інших осіб у виконанні життєво важливих соціально-побутових функцій. 
 
Визначення термінів послуг догляду наведені у ЗУ "Про соціальні послуги" та у 
наказі Мінсоцполітики від 03.09.2012 № 537 

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

Ст. 20 Конвенції ООН 
про права осіб з 
інвалідністю, 
ст. 27, 35 ЗУ "Про основи 
соціальної захищеності 
інвалідів в Україні", 

 Аналіз відкритих 
джерел 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування 

Бал зараховується при наданні доказів організації ОМС протягом останнього 
календарного року перед моніторингом у великих містах не менше трьох, в інших 
населених пунктах не менше двох послуг супроводу та безперешкодного доступу 
людей з інвалідністю. 
Приклади послуг: 



ІНСТРУМЕНТ МОНІТОРИНГУ "МІСЦЕВИЙ ІНДЕКС ПРАВ ЛЮДИНИ"                       27 
 

П. 15, 16 Наказу 
Мінсоцполітики від 
03.09.2012 № 537 "Про 
затвердження Переліку 
соціальних послуг, що 
надаються особам, які 
перебувають у складних 
життєвих обставинах і не 
можуть самостійно їх 
подолати" 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

- організація транспортного перевезення людей з інвалідністю: 1) або через 
Територіальний центр, у якому наявний транспорт; 2) або адмініструється послуга 
надана приватним перевізником; 3) або фінансується громадська організація, яка 
забезпечує послугу; 
- фізичний супровід людей з інвалідністю – здійснюється шляхом: 1) або 
фінансуванням громадської організації, яка наймає фахівців, в тому числі через 
механізм громадських робіт; 2) або соціальними службами, які безпосередньо 
наймають фахівців; 
- послуга перекладу жестовою мовою – переважно надається через фінансування 
громадської організації, яка наймає фахівців; 
- обладнання під’їздів та сходових площадок в будівлях, де мешкають особи з 
інвалідністю спеціальними засобами і пристосуваннями – оцінюються рішення 
виконкому, прийняті на підставі вивчення потреб із видатками на: розробку 
проектно-кошторисної документації, проведення реконструкційних будівельних 
робіт; 
- інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).  
Довідково. Послуги супроводу визначено Наказом Мінсоцполітики від 03.09.2012 
№ 537   

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

Ст. 26 Конвенції ООН 
про права осіб з 
інвалідністю, 
ст. 36 ЗУ "Про основи 
соціальної захищеності 
інвалідів в Україні", 
Ст. 1, 25, 37 ЗУ "Про 
реабілітацію інвалідів в 
Україні". 
Ч. 1 ст. 12 ЗУ "Про статус 
ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту", 
П. 2 Постанови КМУ від 
12.07.2017 № 497 "Про 
затвердження Порядку 
використання коштів, 
передбачених у 
державному бюджеті для 
здійснення заходів із 
психологічної 
реабілітації учасників 

 Аналіз відкритих 
джерел 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

Бал зараховується при наданні доказів вживання ОМС протягом останнього 
календарного року перед моніторингом фінансово підкріплених системних заходів 
з реабілітації осіб з порушеннями здоров’я. У великих містах вважається достатнім 
мати не менше чотирьох, у інших населених пунктах – трьох напрямів. Фінансова 
підкріпленість означає наявність фінансового плану такої форми соціального 
захисту у місцевому бюджеті, системність – планування таких заходів на рік. 
Приклади реабілітаційних послуг: створення реабілітаційних установ або 
спрямування до установ в інших населених пунктах чи установ вищого рівня; 
надання послуг у медичних закладах; виїзд фахівців за місцем проживання особи; 
надання фінансової підтримки громадським організаціям, що надають 
реабілітаційні послуги; забезпечення за рахунок місцевого бюджету технічними та 
іншими засобами реабілітації, засобами медичного призначення; інше 
(визначається за внутрішнім переконанням монітора). 
Ці заходи можуть бути реалізовані як у самій громаді, так і шляхом вирішення 
питань надання послуг реабілітації для її жителів у інших населених пунктах або 
установах іншого рівня підпорядкування.  У цьому разі вжиті заходи оцінюються 
фактами (функціонування, створення, надання послуг тощо) та документами, що 
свідчать про спрямування осіб з порушеннями здоров’я до установ за останній 
календарний рік, що передує моніторингу. 
Довідково: 
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антитерористичної 
операції" 

1. Види реабілітаційних послуг: визначені Законом України "Про реабілітацію 
інвалідів в Україні". 
2. До осіб з порушеннями здоров’я пропонується відносити: осіб з інвалідністю; 
учасників бойових дій; цивільних осіб, що постраждали внаслідок проведення 
антитерористичної операції; осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про 
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської 
катастрофи"; осіб, що набули порушень здоров’я внаслідок надзвичайних 
ситуацій, техногенних катастроф та інших осіб, стан здоров’я яких зумовлюватиме 
необхідність реабілітаційних послуг. 

6 Чи здійснює ОМС 
заходи підтримки  
сімей з дітьми? 

Пп. 3 п. б ч. 1 ст. 34 ЗУ 
"Про місцеве 
самоврядування", 
 ч. 3 ст. 5 ЗУ "Про 
охорону дитинства". 
ч. 9 ст. 11 Закону України 
"Про забезпечення прав і 
свобод внутрішньо 
переміщених осіб" 

 Аналіз відкритих 
джерел 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

Бал зараховується при наданні доказів вживання ОМС протягом останнього 
календарного року перед моніторингом фінансово підкріплених системних заходів 
з підтримки сімей з дітьми . У великих містах вважається достатнім мати не менше 
чотирьох, в інших населених пунктах не менше трьох напрямів. Фінансова 
підкріпленість означає наявність фінансового плану такої форми соціального 
захисту у місцевому бюджеті, системність – планування таких заходів на рік. 
Приклади напрямів підтримки: 
- 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; 
- влаштування дітей внутрішньо переміщених осіб у дошкільні та загальноосвітні 
навчальні заклади (оцінюється у громадах, де проживають внутрішньо переміщені 
діти); 
- інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора). 
Заходи можуть бути реалізовані як у самій громаді, так і шляхом вирішення питань 
їх забезпечення мешканцям громади у інших населених пунктах.  У цьому разі 
вжиті заходи оцінюються документами, що передбачають передачу коштів на 
фінансування зазначених заходів за останній календарний рік, що передує 
моніторингу 

7 Чи ОМС бере участь у 
наданні соціальних 
послуг дітям та 
молоді, що опинились 
у складних життєвих 
обставинах, в тому 
числі за наслідками 

Пп. 2.1 п. б ч. 1 ст. 34 ЗУ 
"Про місцеве 
самоврядування",  
ч. 2 ст. 23.1 ЗУ "Про 
охорону дитинства", 
ч. 4 ст. 7 ЗУ "Про 
соціальну роботу з 

 Аналіз відкритих 
джерел 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування 

Бал зараховуватиметься за наявності доказів залучення ОМС протягом 
останнього календарного року перед моніторингом до реалізації чотирьох у 
великих містах та трьох в інших населених пунктах напрямів, які здійснюються 
самостійно та у співпраці з іншими надавачами соціальних послуг: 
- діяльність "гарячої" телефонної лінії з питань подолання складних життєвих 
обставин за наслідками домашнього насильства; 
- проведення спільних із місцевими органами виконавчої влади, поліції заходів 
щодо запобігання та протидії домашньому насильству, насильству щодо дітей, 
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домашнього 
насильства? 

сім’ями, дітьми та 
молоддю", 
ч. 8 ст. 7 ЗУ "Про 
соціальні послуги", 
П. 5, п.п. 5 та 8 
Постанови Кабінету 
Міністрів України від 1 
серпня 2013 № 573 "Про 
затвердження 
Загального положення 
про центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та 
молоді", 
Постанова КМУ від 4 
жовтня 2017 № 741 "Про 
затвердження типових 
положень про заклади 
соціальної підтримки 
сімей, дітей та молоді".  

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

протидію дитячій бездоглядності зокрема у навчальних закладах, закладах 
охорони здоров’я; 
- інформування громади, в тому числі спільно із місцевими органами виконавчої 
влади в закладах освіти та охорони здоров’я, з питань пов’язаних із запобіганню 
та протидії домашньому насиллю, насиллю щодо дітей, дитячій бездоглядності; 
- організація послуг психологічної допомоги жертвам домашнього насилля, 
насилля в сім’ї, соціального супроводу таких сімей. Послуги можуть надаватись як 
безпосередньо у громаді, так і в центрах соціальних служб, соціально-
психологічної допомоги, недержавних установах; 
- організація надання послуг у Соціальному центрі матері та дитини; 
- організація соціальних послуг із ресоціалізації наркозалежної молоді; 
- інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора) 

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

Пп. 4 п. б ч. 1 ст. 34 ЗУ 
"Про місцеве 
самоврядування", 
ч. 3 ст. 5, ст. 25 ЗУ "Про 
охорону дитинства",  
ст. 4 ЗУ "Про органи і 
служби у справах дітей 
та спеціальні установи 
для дітей", 
ст. 11, 22, 39.2 ЗУ "Про 
забезпечення 
організаційно-правових 
умов соціального 
захисту дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування", 
"Типове положення про 
соціальний гуртожиток 
для дітей-сиріт та дітей, 

 Аналіз відкритих 
джерел 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

Бал зараховується при наданні доказів вживання ОМС протягом останнього 
календарного року перед моніторингом заходів із забезпечення прав дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування. У великих містах вважається 
достатнім реалізовувати не менше п’яти, в інших населених пунктах не менше 
чотирьох напрямів. 
Приклади напрямів: 
- перевірка дотримання прав дітей у закладах або сім’ях та реагування на випадки 
порушень прав; 
- участь представників органів опіки та піклування у судових слуханнях у справах, 
що стосуються прав дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського 
піклування; 
- передавання дитині-сироті або дитині, позбавленій батьківського піклування при 
досягненні нею повноліття житла, яке перебуває у її власності; 
- функціонування соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавленого 
батьківського піклування;  
- надання фінансової підтримки внутрішньо переміщених прийомних сімей, 
дитячих будинків сімейного типу (оцінюється у громадах, де наявні сім’ї); 
- надання житла дитячим будинкам сімейного типу, які вимушено або самостійно 
залишили місце проживання на тимчасово окупованих територіях та території 
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позбавлених 
батьківського 
піклування" затверджене 
Постановою КМУ від 4 
жовтня 2017 № 741 "Про 
затвердження типових 
положень про заклади 
соціальної підтримки 
сімей, дітей та молоді" 

проведення АТО (оцінюється у громадах, де наявні такі дитячі будинки сімейного 
типу); 
- поліпшення матеріально-технічних умов закладів, де перебувають діти-сироти та 
діти, позбавлені батьківського піклування; 
- інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора). 
Заходи можуть бути реалізовані як у самій громаді, так і шляхом вирішення питань 
їх забезпечення мешканцям громади у інших населених пунктах.  У цьому разі 
вжиті заходи оцінюються за документами, що передбачають передачу коштів на 
фінансування зазначених заходів за останній календарний рік, що передує 
моніторингу 

9 Чи залучає ОМС 
недержавних 
учасників до надання 
соціальних послуг? 

Ст. 7, 13 ЗУ "Про 
соціальні послуги" 

 Аналіз відкритих 
джерел 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

Бал зараховується при наданні ОМС доказів: 
- 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 

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

Ст. 14, 15, 23 
Європейської соціальної 
хартії, 
Наказ Мінсоцполітики від 
14.03.2012 № 137 "Про 
затвердження 
Методичних 
рекомендацій щодо 
надання громадянам 
соціальної підтримки за 
принципом "єдиного 
вікна" та виїзної роботи 
"мобільного соціального 
офісу" 

 Експеримент 
"Зручність соціальних 
послуг" 

Бал зараховується, якщо монітор підтвердив наявність не менше дванадцяти 
критеріїв зручності надання послуг органом соціального захисту населення: 
1) організація  послуг за місцем проживання маломобільних осіб; 2) прийом 
документів уповноваженими особами у віддалених селах, філіях; 3) можливість 
телефоном отримати інформацію про порядок отримання послуги та графік 
прийому громадян; 4) зручність інформування про графік прийому громадян та 
місця розташування секторів прийому; 5) безперешкодний доступ до приміщення 
маломобільних груп населення; 6) зручний графік прийому громадян; 7) наявність 
ідентифікаційних бейджів / жетонів у консультантів; 8) доступність інформації про 
орган соціального захисту; 9) зручність умов реєстрації; 10) вільний доступ до 
бланків заяв для отримання послуг; 11) можливість надання допомоги особам, які 
через порушення здоров’я самостійно не можуть заповнити бланки; 12) вільний 
доступ до туалетної кімнати з урахуванням потреб маломобільних груп населення; 
13) достатність та зручність місць для очікування; 14) наявність "дитячого куточку"; 
15) умови приватності під час прийняття заяв; 16) функціонування мобільних 
офісів – спільні прийоми якнайближче до місць проживання органами соціального 
захисту, центрами зайнятості, управліннями Пенсійного фонду 
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Експеримент "Зручність соціальних послуг" напряму "Соціальний захист для вразливих категорій" 
1. Обирається орган соціального захисту населення: 
- у великих містах із районним поділом – орган соціального захисту обраного району; 
- у містах обласного підпорядкування без районного поділу та ОТГ – орган соціального захисту рівня громади;  
- у районних центрах (селище міського типу, невелике місто із міськрайонним управлінням соцзахисту) та інших населених пунктах, де відсутній орган соціального 

захисту громади – районний відділ соціального захисту.  
2. Монітор розпочинає збір інформації про зручність надання соціальних послуг в Інтернеті та в ОМС, після чого здійснює телефонує у орган та відвідує його 

особисто. Аналіз зручності надання послуг монітор здійснює згідно такого переліку. 

№ Опис перевірки критеріїв зручності +/- 

Шляхом телефонного контакту з‘ясовується (у разі невпевнених відповідей посадовця, монітор на власний розсуд визначає підтвердження інформації): 

1.  Чи забезпечується можливість виїзду адміністратора за місцем проживання у разі потреби отримання послуги маломобільною особою  

2.  Чи здійснюється прийом документів (у сільських радах, філіях) уповноваженими особами у громадян, що мешкають у віддалених селах (мікрорайонах)   

3.  Чи надається фахівцями органу соцзахисту консультативна інформація щодо порядку та умов отримання послуги (наприклад, одержання субсидії на 
оплату комунальних послуг, соціальну допомогу малозабезпеченій сім’ї, соціальну допомогу по догляду за дитиною, інше (монітором обирається одна із 
послуг), перелік документів, які необхідно подати для отримання послуги 

 

Безпосередньо у органі соцзахисту населення монітор з‘ясовує: 

4.  Чи на приміщенні є вивіска, яка інформує про графік роботи та дозволяє зрозуміти як потрапити до сектору прийому громадян та отримання послуг  

5.  Чи дотримані ознаки безперешкодного доступу до органу соцзахисту маломобільних груп населення – наявність місць для паркування для осіб з 
інвалідністю якнайближче до входу; пологий вхід або наявність пандусу; просторі (до 90 см завширки) коридори; прийом на першому поверсі або наявність 
підйомника (ліфта) у разі прийому на другому поверсі) 

 

6.  Чи зручний для отримувачів послуг графік прийому громадян (не менше 40 годин на тиждень, без перерви на обід та не менше одного дня на тиждень 
працює 11 годин) 

 

7.  Чи у співробітників сектору прийому громадян наявні бейджи, жетони із назвою установи соцзахисту, прізвищем та ім’ям працівника  

8.  Чи на стендах (при вході до установи) наявна довідкова інформація: повна назва, підпорядкованість органу соціального захисту населення, його поштова 
та електронна адреса; прізвище, ім'я, по батькові керівників та відповідальних спеціалістів органу соціального захисту населення; структурний поділ та 
напрями роботи; основні принципи організації прийому населення; розклад роботи; номери телефонів, за якими можна отримати консультацію чи 
записатися на прийом; місця розташування філій (інших пунктів прийому заяв та документів); місця розташування відповідних (секторів) кімнат 

 

9.  Чи зручні умови реєстрації на прийом та отримання консультації – робоче місце консультанта обладнане зазначенням прізвища та ім’я спеціаліста, 
наявний стілець для відвідувача, в тому числі простір для особи, що користується допоміжними засобами руху 

 

10.  Чи наявні на стенді (інфобоксах) зразки та бланки документів  

11.  Чи є можливості надання допомоги особам, які через порушення здоров’я самостійно не можуть заповнити заяви  

12.  Чи надається відкритий доступ відвідувачам до туалетної кімнати з урахуванням потреб осіб з інвалідністю  

13.  Чи достатня кількість місць у секторі очікування та чи комфортною є температура повітря у секторі очікування  

14.  Чи виділено окремий куточок для перебування дітей із столиком, стільцями, книжками, тощо   

15.  Чи забезпечено умови приватності під час прийняття заяв (означає наявність міні-келій, перегородок, візуально достатньої відстані між столами для 
прийому) 

 

16.  З’ясовує у фахівців-інформаторів чи створені умови для діяльності мобільних офісів – спільний прийом фахівців соцзахисту, центрів зайнятості, 
Пенсійного фонду 
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 САМОРЕАЛІЗАЦІЯ 

 Праця та умови її реалізації8 

№ Зміст індикатора 
 

Правова основа Метод оцінювання 
 

Пояснення оцінки 
1 (так, є, достатньо) або 0 (ні, нема, недостатньо) 

1 Чи діє місцева 
програма зайнятості 
населення? 

Ст. 34 Закону України 
"Про місцеве 
самоврядування в 
Україні" 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування, або 
відкриті джерела 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

Бал зараховується при наявності затвердженої програми такого спрямування, що 
оцінюється як дієва. Спрямованість і дієвість програми визначається аналізом 
тексту документу на предмет: конкретності мети та визначення засад взаємодії 
ОМС з органами зайнятості; системності визначених заходів, зазначення їх 
виконавців та строків; виділення джерел фінансування; визначення очікуваних 
результатів виконання та способів оцінки ефективності реалізації завдань. 

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

Ст. 34 Закону України 
"Про місцеве 
самоврядування в 
Україні" 
 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування, або 
відкриті джерела 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

Бал зараховується за умови підтвердження системної діяльності з проведення 
оплачуваних громадських та тимчасових робіт, які мають економічну, соціальну 
або екологічну користь для громади. Системність та цільова спрямованість робіт 
визначається аналізом тексту відповідних рішень ОМС (наявністю реалістичної 
програми, плану з визначеними напрямами залучення, виконавцями, строками; 
звітних документів, що свідчать про повторюваність таких заходів). Оцінюваний 
період – попередній календарний рік перед моніторингом. 

3 Чи діє місцева 
програма підтримки 
підприємницької 
діяльності? 

Ст. 10 Закону України 
"Про розвиток та 
державну підтримку 
малого і середнього 
підприємництва в 
Україні" 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування, або 
відкриті джерела 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

Бал зараховується при наявності затвердженої програми такого спрямування, що 
оцінюється як дієва. Спрямованість і дієвість програми визначається аналізом 
тексту документу на предмет: мети, спрямованості питань та підбором методів їх 
реалізації, зазначенням виконавців, строків виконання; виділенням джерел 
фінансування; визначенням очікуваних результатів виконання; встановленням 
контролю та визначенням способів оцінки ефективності реалізації завдань. 

4 Чи сприяє ОМС 
зайнятості населення 
через інформування? 
 

Ст. 34 Закону України 
"Про місцеве 
самоврядування в 
Україні" 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування, або 
відкриті джерела 

Досліджуються три інституції, потреби у працівниках яких входять у інтереси ОМС: 
1) орган місцевого самоврядування; 2) бюджетна установа або організація; 
3) комунальне або приватне підприємство. Досліджуваний період – один 
календарний рік перед моніторингом. У разі якщо потреба у наймі працівників тої 
чи іншої інституції була відсутня, розглядається лише два або один факт.  
Бал зараховується за умови визнання фактів проведення ОМС інформування 
населення про потреби підприємств, установ та організацій у працівниках у 

                                                           
8 Основний експерт Юрій Вдовенко, національний радник програми U-LEAD  
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 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

великих містах – трьома, у інших населених пунктах – принаймні двома різними 
способами. Приклади способів інформування: мережа Інтернет, друковані засоби 
масової інформації, радіо/телебачення, проведення спеціалізованих заходів або 
інші (визначається за внутрішнім переконанням монітора).  
 

5 Чи є можливість 
отримання 
адміністративних 
послуг підприємцями 
через центри надання 
адміністративних 
послуг? 

Ст. 9 Закону України 
"Про адміністративні 
послуги" 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування, або 
відкриті джерела 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

Бал зараховується за умови, що принаймні чотири з шести послуг з наведеного 
переліку можуть бути отримані фізичними особами-підприємцями через центри 
надання адміністративних послуг: 
1) державна реєстрація фізичної особи-підприємця; 2) державна реєстрація змін 
до відомостей про фізичну особу-підприємця; 3) припинення підприємницької 
діяльності; 4) надання паспорту прив’язки тимчасової споруди для провадження 
підприємницької діяльності; 5) внесення змін до паспорту прив’язки тимчасової 
споруди; 6) продовження терміну дії паспорту прив’язки тимчасової споруди. 
У разі відсутності центру надання адміністративних послуг бал не зараховується. 

6 Чи ставки місцевих 
податків для бізнесу 
встановлені з 
механізмом 
стимулювання? 

Ст.ст. 6, 10, розділ ХІІ, 
XIV Податкового кодексу 
України, 
ст. 27 Закону України 
"Про місцеве 
самоврядування в 
Україні" 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування, або 
відкриті джерела 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

Бал зараховується за умови, якщо ставки принаймні три з п’яти  місцевих податків, 
що встановлені за рішенням сільської / селищної / міської ради встановлені нижче 
від максимально можливого рівня. 
Оцінюються такі податки: 1) єдиний податок для першої та 2) другої групи 
платників; плата за землю (3) земельний податок та 4) орендна плата); 5) податок 
на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки). 
Довідково. Податковий кодекс України встановлює такі межі місцевих податків, 
рішення про які приймаються ОМС:   
І. Єдиний податок:  
- для першої групи платників єдиного податку - у межах до 10 відсотків розміру 
прожиткового мінімуму;  
- для другої групи платників єдиного податку - у межах до 20 відсотків розміру 
мінімальної заробітної плати. 
ІІ. Податок на майно 
1) плата за землю: 
- земельний податок (0,3% до 3% якщо нормативну грошову оцінку землі 
проведено); 
- орендна плата (не менше ніж ставки земельного податку, але не може 
перевищувати 12% нормативної грошової оцінки) 
2) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (не більше 1,5 
відсотка розміру мінімальної заробітної плати за 1 квадратний метр бази 
оподаткування) 

7 Чи дбає ОМС про 
дотримання умов 
праці на 

Ст. 34 Закону України 
"Про місцеве 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 

Бал зараховується за умови отримання доказів здійснення контролю, що 
оцінюється як дієвий. Дієвість визначається адекватністю вжитих заходів за 
результатами виявлених невідповідностей у процесі контролю (за внутрішнім 
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підприємствах, 
установах та 
організаціях? 

самоврядування в 
Україні" 

спілкування, або 
відкриті джерела 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

переконанням монітора). Контроль може стосуватися своєчасної та у повному 
обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення 
трудових відносин. У разі відсутності такої діяльності бал не зараховується за 
замовчуванням.  

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

Ст. 32 Закону України 
"Про місцеве 
самоврядування в 
Україні" 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування, або 
відкриті джерела 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

Бал зараховується за умови наявності принаймні трьох з п’яти з перелічених 
елементів за спрямуванням професійної орієнтації молоді: 1) професійної 
інформації; 2) професійної консультації; 3) професійного добору; 4) професійного 
відбору; 5) професійної адаптації. 
Довідково. Визначення термінів наведені у п.1.5 "Положення про організацію 
професійної орієнтації населення", затвердженого Наказом № 27/169/79 від 
31.05.95.  

9 Чи фінансує ОМС 
здобуття професійно-
технічної освіти 
мешканців громади? 

Ст. 32 Закону України 
"Про місцеве 
самоврядування в 
Україні" 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування, або 
відкриті джерела 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

Бал зараховується за умови отримання доказів – забезпечення здобуття 
професійно-технічної освіти мешканцями громади за рахунок коштів відповідного 
місцевого бюджету 

10 Чи надається ОМС 
допомога 
випускникам 
професійно-технічних 
навчальних закладів 
у працевлаштуванні? 

Ст. 32 Закону України 
"Про місцеве 
самоврядування в 
Україні" 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування, або 
відкриті джерела 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

Бал зараховується за умови отримання доказів принаймні одного підтвердженого 
факту наданої допомоги у працевлаштуванні після здобуття професійної освіти за 
останні два календарні роки, що передують моніторингу 
 

11 Чи турбується ОМС 
про сталість 
місцевого персоналу 
соціально-
гуманітарної 
небізнесової сфери? 

Ст. 32 Закону України 
"Про місцеве 
самоврядування в 
Україні" 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування, або 
відкриті джерела 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

Бал зараховується за умови отримання доказів принаймні одного підтвердженого 
факту визначеної потреби та сформованого замовлення на кадри для освітніх і 
лікувальних закладів, закладів фізичної культури і спорту за останні два 
календарні роки, що передують моніторингу 
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12 Чи дбає ОМС про  
робочі місця для осіб 
з інвалідністю? 

Ст. 19 Закону України 
"Про основи соціальної 
захищеності інвалідів в 
Україні" 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування, або 
відкриті джерела 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

Бал зараховується за умови отримання доказів дотримання нормативу робочих 
місць для працевлаштування осіб з інвалідністю у розмірі 4% середньооблікової 
чисельності штатних працівників. Досліджуються дані на момент проведення 
моніторингу у двох випадково вибраних юридичних особах, які знаходяться в 
сфері управління ОМС: бюджетній установі або організації, комунальному 
підприємстві, ОМС 

  



ІНСТРУМЕНТ МОНІТОРИНГУ "МІСЦЕВИЙ ІНДЕКС ПРАВ ЛЮДИНИ"                       36 
 

 ДОБРЕ ВРЯДУВАННЯ 

 Право на інформацію9 

№ Зміст індикатора  
 

Правова основа Метод оцінювання 
 

Пояснення оцінки 
1 (так, є, достатньо) або 0 (ні, нема, недостатньо) 

1 Чи можуть мешканці 
громади дізнатися 
контактну інформацію 
ОМС за допомогою 
мережі Інтернет? 

Рекомендація Rec(2001) 
19 Комітету міністрів 
Ради Європи "Про 
участь громадян у 
місцевому публічному  
житті", 
ст. 15 ЗУ "Про доступ до 
публічної інформації", 
постанова КМУ від 
04.01.2002 № 3 "Про 
Порядок оприлюднення 
у мережі Інтернет 
інформації про 
діяльність органів 
виконавчої влади" 

 Перевірка контенту 
сайту 

Бал зараховується, якщо на сайті ОМС наявна уся наступна інформація: фактична 
адреса органу, контактний номер телефону, контактна електронна адреса, ПІП 
голови ОМС 

2 Чи можуть мешканці 
громади з 
порушеннями зору та 
слуху дізнатися 
інформацію про 
діяльність ОМС за 
допомогою мережі 
Інтернет? 

Ст. 21 Конвенції ООН 
про права осіб з 
інвалідністю, п.17 та 
додаток  постанови КМУ 
від 04.01.2002 № 3 "Про 
Порядок оприлюднення 
у мережі Інтернет 
інформації про 
діяльність органів 
виконавчої влади", 
п.7 наказу ДКІПТР та 
ДКЗІ  
від 25.11.2002 №327/225 
 "Порядок 
функціонування веб-
сайтів органів виконавчої 
влади" 

 Перевірка контенту 
сайту 

Бал зараховується у разі підтвердження принаймні трьох з наведених елементів 
доступності: 1) аудіо- та відеоматеріали повинні супроводжуватися текстом, 
еквівалентним інформації, що містить аудіо- та відеозапис; 2) інформація, 
розміщена в рухомій стрічці, графічні та мультимедійні матеріали повинні 
дублюватися за допомогою звичайного тексту; 3) розмір шрифту тексту, за 
винятком титрів, повинен змінюватися в межах до 200% без використання 
допоміжних технологій та втрати інформаційного наповнення або 
функціональності офіційного веб-сайту; 4) візуальне представлення тексту має 
коефіцієнт контрастності не менше 5:1; 5) на сайті реалізована зручна навігація за 
допомогою клавіатури комп’ютера; 6) створена альтернативна версія офіційного 
сайту з більш простою структурою, яка дублює інформацію на основному 
офіційному сайті 

                                                           
9 Основний автор Сергій Мовчан, Українська Гельсінська спілка з прав людини 
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3 Чи захищаються 
персональні дані осіб 
працівниками ОМС? 

ЗУ "Про захист 
персональних даних" 

 Експеримент 
"Персональні дані" 

Бал зараховується, якщо запитувачу надано запитувану інформацію про себе та у 
той же час не надано персональних даних інших осіб. 
Способом захисту персональних даних інших осіб буде розглядатись надання 
відповіді (документу) із наявною інформацією про запитувача та прихованням 
персональних даних інших осіб (повідомлення про неможливість їх надання, 
ретушування персональних даних інших осіб в документі) 

4 Чи забезпечена 
органом місцевого 
самоврядування 
можливість отримати 
доступ до публічної 
інформації? 

Конвенція Ради Європи 
про доступ до офіційних 
документів, 
ч. 3 ст. 19 ЗУ "Про доступ 
до публічної інформації" 

 Запит про публічну 
інформацію  

Бал зараховується, якщо відповідь на конкретний запит надіслана у встановлені 
ЗУ "Про доступ до публічної інформації" строки та надано інформацію, яка 
запитувалася. 
Для оцінки індикатора використовується запит про публічну інформацію з 
експерименту "Персональні дані" напряму "Право на інформацію" 

5 Чи ОМС ефективно 
забезпечує право 
громадян на 
звернення?  

Рекомендація Rec(2001) 
19 Комітету міністрів 
Ради Європи "Про 
участь громадян у 
місцевому публічному 
житті", ст. 5 ЗУ "Про 
звернення громадян", 
ст. 11 ЗУ "Про засади 
державної мовної 
політики" 

 Експеримент 
"Форми звернень 
громадян" 

Бал зараховується,  якщо ОМС приймає і бере на облік звернення у всі визначені 
законами способи: 1) усне звернення, що викладається під час особистого 
прийому, 2) усне звернення, що викладається за допомогою засобів телефонного 
зв’язку через визначені контактні центри, телефонні "гарячі лінії" та записується 
(реєструється) посадовою особою, 3) письмове звернення, що надсилається з 
використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне 
звернення), 4) звернення, яке подається регіональною мовою або мовою меншин, 
а також відповідь на нього надано цією ж мовою (лише в населених пунктах, де 
офіційно поширена регіональна мова). 

6 Чи ефективно 
використовується 
ОМС інформаційний 
стенд як джерело 
комунікації з 
громадою? 
 

п.1, ч.1, ст. 5 ЗУ "Про 
доступ до публічної 
інформації" 
ст. 11 ЗУ "Про засади 
державної мовної 
політики" 

 Візуальне 
спостереження 

Бал зараховується, якщо офіційний інформаційний стенд (або група стендів, що 
розміщені в одному місці) оцінюється з дотриманням усіх названих характеристик: 
- на ньому розміщено усі наведені типи інформації про діяльність органу місцевого 
самоврядування: 1) контактні телефони керівників органу місцевого 
самоврядування міста; 2) графік прийому керівництвом; 3) графіки засідання 
комісій ОМС (діючих на момент моніторингу); 4) актуальні поточні інформаційні 
повідомлення органу місцевого самоврядування (актуальність інформації 
визначається за внутрішнім переконанням монітора); 5) проекти нормативно-
правових актів, що винесені на публічне обговорення; 
- він знаходиться у відкритому доступі в робочий час, а також принаймні одну 
годину після завершення робочого часу ОМС; 
- текст усіх оголошень виглядає зручним для читання (розмір шрифту, якість друку, 
висота розміщення по відношенню до середнього людського зросту та висоти 
особи, що використовує спеціальний засіб пересування), 
- дублювання відповідної інформації регіональною мовою або мовою меншин в 
ОМС, де поширена регіональна мова (цей критерій використовується лише в ОМС, 
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де поширена регіональна мова). Використання в такому разі лише мови 
нацменшини (без тексту українською) не дозволяє виконати цю умову 

7 Чи інформується 
населення про 
майбутні рішення 
ОМС? 

ч. 3 ст. 15 ЗУ "Про доступ 
до публічної інформації" 
ч. 11 ст.59 ЗУ "Про 
місцеве самоврядування 
в Україні" 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування 

 Перевірка контенту 
сайту чи місцевих ЗМІ 

Бал зараховується, якщо проекти нормативно-правових актів, рішень органів 
місцевого самоврядування оприлюднюються ними, в тому числі на офіційному 
сайті ОМС, не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду.  
Аналіз здійснюється на основі дослідження способів оприлюднення двох останніх 
ухвалених актів місцевої ради. 
 

8 Чи може виборець 
контролювати 
голосування свого 
депутата? 

ст. 59 ЗУ "Про місцеве 
самоврядування в 

Україні", ст. 15 ЗУ "Про 
доступ до публічної 
інформації" 

 Перевірка контенту 
сайту чи місцевих ЗМІ 

 Безпосереднє 
спілкування 

Бал зараховується, якщо результати поіменного голосування на останніх двох 
засіданнях депутатів оприлюднюються на сайті органу. Як правило такі дані 
розміщуються в рубриках "Документи", "Прийняті рішення", "Результати 
поіменного голосування". У разі, якщо процедура пошуку вимагає більше 5 
переходів з головної сторінки сайту, бал не зараховується з причин нерозміщення 
інформації у зручний спосіб. 
У разі відсутності офіційного веб-сайту ОМС результати поіменного голосування 
для зарахування балу повинні бути оприлюдненні іншим способом. Інформацію 
про публікацію монітор отримує від посадових осіб ОМС 

9 Чи можуть мешканці 
громади дізнатися 
інформацію про 
поточні питання 
розгляду ради 
розгляду з метою 
участі у їх вирішенні?  

п.7, ч.1, ст. 15 ЗУ "Про 
доступ до публічної 
інформації", п.2, ч. 3, ст. 
50, ч.10 ст. 46 ЗУ "Про 
місцеве самоврядування 
в Україні" 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів  

  

Бал зараховується при наданні доказів про інформування населення щодо 2 
останніх засідань ради: про час, місце проведення та питання, що виносяться на 
розгляд, не менше як за 7 днів до проведення засідання. Доказом може слугувати 
інформація оприлюднена на офіційному сайті ОМС, у ЗМІ чи інформаційному 
стенді (бал буде зараховано у випадку оприлюднення відповідної інформації не 
менше як у 2 способи) 

 

10 Чи оприлюднена в 
доступний спосіб 
інформація про 
прийом  виборців 
депутатами місцевої 
ради? 
 

п.5 ч.1 ст. 10, ч.4 ст. 12 
ЗУ "Про статус депутатів 
місцевих рад" 

 Аналіз відкритих 
джерел 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів  

Бал зараховується при наданні доказів, що ОМС оприлюднив  інформацію про 
прийом  виборців депутатами місцевої ради (дні,  години  та  місце  прийому 
виборців). 
Приклади способів оприлюднення інформації: на сайті, на офіційному стенді ОМС, 
в ЗМІ, в інформаційних листівках ОМС, інше (визначається за внутрішнім 
переконанням монітора) 
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11 Чи забезпечена ОМС 
можливість громади 
отримати доступ до 
системи обліку 
публічної інформації? 

П.2 ч.1 ст.14 Закону 
України "Про доступ до 
публічної 
інформації", постанова 
КМУ від 21 листопада 
2011 р. N 1277 "Питання 
системи обліку публічної 
інформації" 
  

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування 

 Перевірка контенту 
сайту 

Бал зараховується, якщо органом місцевого самоврядування на власному сайті 
розміщено систему обліку публічної інформації, що містить принаймні: 1) назву 
документа; 2) ключові слова; 3) вид та дата створення документа; 4) форму та 
місце зберігання документа. 
У разі відсутності офіційного веб-сайту ОМС інформацію про знаходження у 
вільному доступі системи обліку публічної інформації монітор отримує від 
посадових осіб ОМС 

12 
 

Чи інформується 
громада про 
закупівлі, здійснювані 
ОМС? 

ст. 10 ЗУ "Про публічні 
закупівлі" 

 Експеримент 
"Закупівлі " 

Бал зараховується, якщо органом місцевого самоврядування на власному сайті 
розміщено інформацію про проведення процедури закупівлі та тендерну 
документацію, що відповідає за обсягом інформації на сайті публічних закупівель 
"Prozorro" 

13 Чи інформується 
громада про 
можливість оренди 
комунального майна? 

ст.7 ЗУ "Про оренду 
державного та 
комунального майна" 

 Перевірка контенту 
сайту 

  

Бал зараховується, якщо органом місцевого самоврядування на власному сайті 
розміщено перелік об’єктів комунального майна, які можуть бути орендовані. У 
разі, якщо процедура пошуку вимагає більше 5 переходів з головної сторінки 
сайту, бал не зараховується з причин нерозміщення інформації у зручний спосіб 
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Експерименти напряму "Право на інформацію" 
 
Експеримент "Персональні дані"  
1. Монітор  дізнається на офіційному веб-сайті або іншим чином поштову адресу ОМС для надсилання запиту.  
2. Складає запит про доступ до інформації про себе (або досягає згоди з місцевим громадським активістом щодо отримання інформації про нього). Запит повинен 
бути оформлений відповідно до ЗУ "Про захист персональних даних" та у запиті повинна запитуватися інформація не лише про запитувача, а й про інших осіб.  
3. Надсилає запит рекомендованим листом з повідомленням про вручення до ОМС (перед офіційним оголошенням про початок моніторингу). 
4. Отримує відповідь від ОМС та оцінює її за наступними пунктами: 
• Надано інформацію, що містить персональні дані запитувача 
• Відмовлено у наданні персональних даних інших осіб або персональні дані третіх осіб заретушовані у запитуваному документі. 
5. Бал зараховується лише при виконанні обох пунктів. 
 
Експеримент "Форми звернень громадян"  
1. Монітор перед офіційним оголошенням про початок моніторингу дізнається на офіційному веб-сайті або іншим чином електронну адресу ОМС для надсилання 
запиту, телефон (гаряча лінія, контактні центри тощо) для подачі такого запиту, потрапляє на прийом до обраного посадовця ОМС. 
2. Готує три різні звернення та подає їх у визначений спосіб – електронною поштою, за допомогою телефонного зв’язку, викладає суть питання під час особистого 
прийому (питання можуть стосуватись індикаторів оцінювання). 
3.  Отримує відповідь від ОМС та оцінює: термін надання відповіді та суть відповіді. 
4. У випадку якщо в ОМС використовується регіональна мова, визначена Законом України "Про засади державної мовної політики", принаймні одне звернення 
готується регіональною мовою, а також оцінюється зміст такої відповіді. 
5. Бал зараховується при дотриманні усіх таких умов: відповіді на усі звернення надано вчасно, повно (без штучного звуження чи перекручення змісту звернення, 
адресування заявника до самостійного аналізу законодавства чи іншого органу), з використанням мови звернення (якщо це офіційно визнана регіональна мова).   
 
Експеримент "Закупівлі" напряму "Право на інформацію" 
1. Монітор відкриває офіційний сайт органу місцевого самоврядування та сайт публічних закупівель "Prozorro" (https://prozorro.gov.ua) 
2. У строці пошуку на сайті https://prozorro.gov.ua монітор обирає фільтр замовник та вводить найменування органу місцевого самоврядування. 
3. На офіційному сайті органу місцевого самоврядування монітор знаходить звіти за результатами здійснених закупівель. У разі, якщо процедура пошуку вимагає 
більше 5 переходів з головної сторінки сайту, бал не зараховується з причин розміщення інформації у незручний спосіб. Важливо мати на увазі, що інформація 
про конкретні закупівлі має бути розміщена не пізніше ніж за 15 днів до дня розкриття тендерних пропозицій та звіт про укладені договори - протягом одного дня з 
дня укладення договору. 
4. Монітор порівнює інформацію з сайту https://prozorro.gov.ua та офіційного сайту органу місцевого самоврядування за останні 6 місяців перед моніторингом (якщо 
повідомлень багато – вибирається будь-який період часу і порівнюються 5 вибіркових повідомлень). 
Бал зараховується, якщо інформація на сайті органу місцевого самоврядування відповідає переліку закупівель на сайті публічних закупівель "Prozorro" з урахуванням 
фактору зручності пошуку (див. вище). 

  

https://prozorro.gov.ua/
https://prozorro.gov.ua/
https://prozorro.gov.ua/
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 ДОБРЕ ВРЯДУВАННЯ 

 Участь у вирішенні місцевих справ10 

№ Зміст індикатора  Правова основа Метод оцінювання  Пояснення оцінки 
1 (так, є, достатньо) або 0 (ні, нема, недостатньо) 

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

П.22 ч.1 ст.26, пп.1 п. "а" 
ст.27 ЗУ "Про місцеве 
самоврядування в 
Україні" 

 Аналіз відкритих 
джерел 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів  

Бал зараховується при наявності затвердженого стратегічного документу розвитку 
громади, що оцінюється як дієвий та у разі здійснення ОМС моніторингу його 
реалізації спільно з представниками громадськості.  
Дієвість стратегічного документу визначається за підсумками аналізу тексту 
документу на предмет: мети, спрямованості питань та підбором методів їх 
реалізації, зазначенням виконавців, строків виконання; виділенням джерел 
фінансування; визначенням очікуваних результатів виконання; встановленням 
контролю та визначенням способів оцінки ефективності реалізації завдань, 
моніторингу реалізації.  
Здійснення ОМС моніторингу реалізації Стратегічного документу розвитку громади 
підтверджується внесенням змін до документу на основі результатів моніторингу 
за останній рік, пропозицій громадськості або питання обговорюється з 
громадськістю для визначення його прогресу виконання 

2. Чи забезпечується 
вільний доступ 
населення до 
засідань колегіальних 
органів ОМС та 
можливість 
здійснювати їх 
відеофіксацію? 
 

П.4 ч.1 ст.3 ЗУ "Про 
доступ до публічної 
інформації", ч.17 ст.46 
ЗУ "Про місцеве 
самоврядування в 
Україні", Рекомендація 
Rec(2001) 19              
Комітету міністрів Ради 
Європи   "Про участь 
громадян у місцевому 
публічному житті" 

 Експеримент 
"Вільний доступ" 

Бал зараховується якщо за результатами проведення експерименту монітор 
отримав доступ до засідання колегіального органу ради, відповідно до Регламенту 
засідання виступив,  вільно здійснював відеофіксацію засідання, за результатами 
виступу отримав зворотній зв'язок від головуючого, наприклад: попередня 
підтримка вирішення питання, пропозиція щодо дати зустрічі спільно із 
зацікавленими сторонами, призначення відповідальних, інше (визначається за 
внутрішнім переконанням монітора) 

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

Ст.ст. 8, 9, 13 "Про 
місцеве самоврядування 
в Україні", Рекомендація 
CM/Rec(2007)14 КМ 
Ради Європи (Щодо 
створення та діяльності 
неурядових організацій), 
Рекомендація ЄС "Біла 

 Аналіз відкритих 
джерел 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування 

Бал зараховується при наданні доказів залучення ОМС представників 
громадськості (громадських об’єднань чи інших організацій) до формування 
місцевої політики не менше як в три способи (за останній календарний рік перед 
моніторингом).  
Наприклад: включалися до складу конкурсних комісій з призначення керівників 
комунальних підприємств, установ, організацій, закладів; брали участь в підготовці 
та реалізації грантових проектів;  долучалися до організації та проведення 
масових заходів на території громади; працюють в дорадчих органах ОМС; 

                                                           
10 Основний автор Юлія Лозюк, фасилітатор Спільноти практиків місцевого розвитку проекту DESPRО 
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книга Європейського 
урядування" (25.7.2001 
COM(2001) 428), 
Додатковий протокол до 
Європейської хартії 
місцевого 
самоврядування про 
право участі у справах  
місцевого органу влади 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів  

обговорювали важливі для громади проекти рішень: на засіданнях постійних 
комісій ради, пленарних засіданнях, виконкому, через різні форми консультацій з 
громадськістю запропоновані ОМС, інше (визначається за внутрішнім 
переконанням монітора). 
Обов’язковою умовою є участь представників більше ніж однієї організації 
громадянського суспільства 

4. Наскільки широко 
ОМС передбачає 
практикування 
демократії участі у 
вирішенні справ 
місцевого значення? 
 

Ст.ст. 8, 9, 13 "Про 
місцеве самоврядування 
в Україні", 
Рекомендація "Біла 
книга Європейського 
урядування" (25.7.2001 
COM(2001) 428), 
Рекомендація Rec(2001) 
19 Комітету міністрів 
Ради Європи  "Про 
участь громадян у 
місцевому публічному 
житті", Додатковий 
протокол до 
Європейської хартії 
місцевого 
самоврядування про 
право участі у справах  
місцевого органу влади 

 Аналіз відкритих 
джерел 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

Бал зараховується при наявності затвердженого Статуту територіальної громади, 
в якому передбачено не менше трьох форм демократії участі: загальних 
обговорень, громадських слухань, внесення місцевих ініціатив, електронних 
петицій, інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора) 

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

Ст.13 "Про місцеве 
самоврядування в 
Україні" 
Рекомендація Rec(2001) 
19 Комітету міністрів 
Ради Європи  "Про 
участь громадян у 
місцевому публічному 
житті" 

 Аналіз відкритих 
джерел 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

Бал зараховується при наданні доказів проведення не менше чотирьох відкритих, 
загальних зустрічей з населенням (громадських слухань, загальних зборів, 
громадських обговорень) за останній календарний рік перед моніторингом 
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6. Чи враховує ОМС 
пропозиції 
громадськості в своїх 
рішеннях?  

Ст. 8 ЗУ "Про місцеве 
самоврядування в 
Україні", Рекомендація 
Rec(2001) 19              
Комітету міністрів Ради 
Європи  "Про участь 
громадян у місцевому 
публічному  житті" 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів 

Бал зараховується при наданні доказів врахування не менш як двох пропозицій 
громадськості у прийнятих ОМС рішеннях за останній календарний рік перед 
моніторингом 

7. Чи забезпечив ОМС 
умови для подання 
електронної петиції? 

Ст. 23-1 ЗУ "Про 
звернення громадян", 
Рекомендація Rec(2001) 
19 Комітету міністрів 
Ради Європи "Про 
участь громадян у 
місцевому публічному     
житті" 

 Аналіз відкритих 
джерел 

Бал зараховується, якщо ОМС виконав усі умови:  
1) на офіційному веб-сайті розмістив рубрику подання електронних петицій,  
2) оприлюднив порядок розгляду електронних петицій,  
3) ця система діє на засадах безоплатності, недопущення зловживання правом 
(напр. підписання електронної петиції без ідентифікації громадянина, голосування 
кілька разів тощо) 

8. Чи залучає ОМС 
населення до 
процесу управління 
місцевим бюджетом 
та чи інформує про 
його виконання? 

Ст. 75 ЗУ "Про місцеве 
самоврядування в 
Україні", Рекомендація 
Rec (1998)12 Комітету 
міністрів Ради Європи 
про нагляд за діяльністю 
органів місцевої влади 

 Аналіз відкритих 
джерел 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів  

Бал зараховується при наданні доказів: 
1) збирання ОМС пропозицій населення щодо напрямів фінансування або щодо 
проведення відбору ініціатив громадськості для їх фінансування з місцевого 
бюджету;  
2) періодичного, але не рідше як два рази на рік, інформування громади будь-яким 
доступним способом про виконання місцевого бюджету 

9. Чи забезпечив ОМС 
доступність 
адміністративних 
послуг для 
населення? 
 

Ст.4, п.2 ч.2 ст.6,  ч.11 ст. 
9 ЗУ "Про 
адміністративні послуги", 
Рекомендація Rec(2001) 
19 Комітету міністрів 
Ради Європи        "Про 
участь громадян у 
місцевому публічному                      
житті" 

 Експеримент 
"Адміністративні 
послуги" (Етап 1) 

Бал зараховується, якщо монітор підтвердив наявність не менше п’яти критеріїв 
доступності надання адміністративних послуг: оприлюднення інформації (порядок 
надання адміністративних послуг, час роботи, опис способу проїзду); під’їзні шляхи 
та місця безкоштовного паркування;  вказівні знаки; вивіска; безперешкодний 
доступ до приміщення (пандус, ліфт, кнопка виклику тощо);  можливість оплатити 
адміністративний збір в органі або поруч (термінал, банк);  зручний для 
отримувачів послуг графік роботи (не менше 40 годин на тиждень, без перерви на 
обід та не менше одного дня на тиждень до двадцятої години); можливість 
отримання послуги через Інтернет; можливість виїзду адміністратора за місцем 
проживання у разі отримання послуги маломобільною особою 

10. Чи забезпечив ОМС 
якісне надання 
адміністративних 
послуг населенню? 

Ст.4, ч.2 ст.6,  ч.10 ст. 9 
ЗУ "Про адміністративні 
послуги", Рекомендація 
Rec(2001) 19 Комітету 

 Експеримент 
"Адміністративні 
послуги" (Етап 2) 

Бал зараховується, якщо монітор підтвердив наявність не менше семи критеріїв 
якості надання адміністративних послуг: 1) передбачена можливість попередньої 
реєстрації; 2) впроваджено електронну чергу; 3) на інформаційних стендах 
(інфобоксах) розміщені зразки документів та інформація в обсязі, достатньому для 



ІНСТРУМЕНТ МОНІТОРИНГУ "МІСЦЕВИЙ ІНДЕКС ПРАВ ЛЮДИНИ"                       44 
 

 міністрів Ради Європи        
"Про участь громадян у 
місцевому публічному                      
житті" 

отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги; 4) безкоштовно 
надані бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за 
адміністративною послугою (або можливо отримати бланки з веб-сайту 
адміністративного органу); 5) час очікування прийому/консультації зайняв не 
більше 1 години; 6) персонал продемонстрував готовність допомогти отримувачеві 
послуги в оформленні документів; 7) персонал дотримувався принципу рівності; 
8) персонал спілкувався ввічливо, з повагою та розумінням; 9) в зручному місці 
розміщена скринька для висловлення зауважень і пропозицій щодо якості надання 
адміністративних послуг 

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

Ст.4, ч.11 ст. 9 ЗУ "Про 
адміністративні послуги", 
Рекомендація Rec(2001) 
19              Комітету 
міністрів Ради Європи   
"Про участь громадян у 
місцевому публічному  
житті" 

 Експеримент 
"Адміністративні 
послуги" (Етап 3) 
 

Бал зараховується, якщо монітор підтвердив створення не менше чотирьох  умов 
для комфортного перебування отримувачів адміністративних послуг у великих 
містах, та трьох – в інших населених пунктах: 1) передбачено "дитячий куточок"; 
2) температура в приміщенні є комфортною; 3) облаштовано та надається 
відкритий доступ відвідувачам до туалетної кімнати з урахуванням просторою 
потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями; 4) зона очікування простора 
та наявна достатня кількість стільців для тих, хто очікує отримання послуги 

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

Ч.5 ст.10 ЗУ "Про 
місцеве самоврядування 
в Україні", Рекомендація 
Rec(2001) 19              
Комітету міністрів Ради 
Європи "Про участь 
громадян у місцевому 
публічному житті" 

 Аналіз відкритих 
джерел 

 Запит про публічну 
інформацію або 
безпосереднє 
спілкування 

 Вивчення наданих 
для ознайомлення 
документів  

Бал зараховується при наданні доказів коригування ОМС штатної структури своїх 
підрозділів відповідно до завантаженості підрозділів та потреб громадян, тобто 
вжиття заходів для прискорення отримання послуг (принаймні раз за останні два 
роки перед моніторингом вносилися зміни до рішень ОМС про штатний розпис 
власних виконавчих органів, комунальних підприємств, на підставі обґрунтувань у 
пояснювальних  записках, тезах, доповідях, протоколах тощо)  
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Експерименти напряму "Участь у вирішенні місцевих справ" 
 
Експеримент "Вільний доступ"  
1. Монітор  дізнається на офіційному веб-сайті або запитує в посадових осіб ОМС про дату та час найближчого засідання постійної комісії ради, пленарного засідання.  
2. В регламенті вивчає порядок надання слова на засіданні, щоб його ініціювати у визначений спосіб. 
3. Готує виступ. Виступ на засідання має підняти проблемне для громади питання, за можливості варіанти його вирішення. Наприклад, виступ може стосуватися 
пропозиції співпраці для ОМС через  залучення грантових коштів на місцевий проект. 
4. Перед засіданням монітор повідомляє секретаріат про свій виступ та про бажання здійснювати його відеофіксацію на смартфон. 
5. Виступає на засіданні. 
 

Експеримент "Адміністративні послуги"  
1. Обирається орган надання адміністративних послуг (монітор шукає інформацію в Інтернеті або запитує в посадових осіб ОМС).  
 
Етап 1.  
2. Монітор розпочинає збір інформації про орган надання адміністративних послуг в Інтернеті та в ОМС, після чого відвідує його особисто. Аналіз доступності 
адміністративної послуги монітор здійснює згідно такого переліку.   

№ Опис перевірки критеріїв доступності +/- 

1 Монітор перевіряє розміщення інформації про орган надання послуг (порядок надання відповідних адміністративних послуг, режим доступу до 
приміщення, наявність сполучення громадського транспорту, під’їзних шляхів та місць паркування) не менше, ніж у три способи: на веб-сайті органу 
надання послуги та веб-сайті ОМС,  стендах в ОМС,  з’ясовує у відповідальної особи, чи ОМС доводив інформацію до населення через ЗМІ, здійснював 
безкоштовну роздачу друкованих інформаційно-довідкових матеріалів, розмістив в населеному пункті інформаційні банери тощо. 

 

2 Відзначає, чи розміщено на під’їзді до органу надання послуг вказівні знаки, а на приміщенні вивіска, яка дозволяє зрозуміти де знаходиться вхід в 
приміщення 

 

3 Перевіряє, чи на приміщенні є вивіска, яка інформує про графік роботи та дозволяє зрозуміти як потрапити в приміщення  

4 Монітор перевіряє, чи є під’їзні шляхи та місця паркування біля органу надання послуг або неподалік   

5 Монітор з’ясовує, чи забезпечено безперешкодний доступ до приміщення для всіх груп населення, зокрема і для людей з особливими потребами  
(пандус, ліфт, кнопка виклику, тощо).    

 

6 Монітор з’ясовує в консультанта, чи забезпечена можливість на місці або неподалік оплатити адміністративний збір (через термінал, банк)  

7 Монітор перевіряє чи зручний для отримувачів послуг графік роботи (не менше 40 годин на тиждень, без перерви на обід та не менше одного дня на 
тиждень працює до двадцятої години) 

 

8 Перевіряє, чи на веб-сайті є можливість отримати принаймні деякі послуги онлайн   

9 Монітор з’ясовує в консультанта, чи забезпечується можливість виїзду адміністратора за місцем проживання у разі отримання послуги маломобільною 
особою 

 

 
Етап 2.  
3. Для оцінки якості, монітор на веб-сайті або на стенді в органі надання адміністративних послуг обирає адміністративну послугу. Це може бути: надання копії 
рішення міської ради, витягу з протоколу пленарних засідань сесії міської ради, витягу з протоколу засідання постійної комісії міської ради, результатів поіменного 
голосування за рішення міської ради або пропозицію; видача довідки про реєстрацію місця проживання фізичних осіб, інше. 
4. Оцінка якості здійснюється згідно такого переліку. 
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№ Опис перевірки критеріїв якості +/- 

1 Монітор запитує в консультанта, чи передбачена можливість попередньої реєстрації на прийом: на веб-сайті, через термінал, по телефону.  

2 Монітор відмічає наявність електронної черги  

3 Монітор перевіряє наявність на стенді (інфобоксах) зразків документів та інформації в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без 
сторонньої допомоги 

 

4 Направляючись в орган надання адміністративних послуг перевіряє, чи розміщені на веб-сайті бланки заяв та інших документів, необхідних для 
звернення за адміністративною послугою, а в самому органі просить надати такі бланки безкоштовно 

 

5 Вимірює час очікування прийому/консультації в адміністратора (не більше 1 години)  

6 При отримуванні безкоштовних бланків, монітор перевіряє готовність персоналу допомогти в оформленні документів  

7 Чекаючи в черзі монітор з’ясовує чи персонал дотримується принципу рівності усіх громадян: ніхто не проходить поза чергою, ставлення персоналу до 
всіх однакове    

 

8 Монітор, після прийому/консультації оцінює, чи ввічливо, з повагою та розумінням  спілкується персонал  

9 Монітор перевіряє чи в зручному місці розміщена скринька для висловлення зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг  

 
Етап 3.  
5. Для оцінки комфортного перебування отримувачів послуг в органі надання адміністративних послуг, монітор підчас перебування відмічає створення умов згідно 
такого переліку. 

№ Опис перевірки критеріїв якості +/- 

1 Монітор відмічає, чи передбачено "дитячий куточок"  

2 Монітор оцінює, чи температура в приміщенні є комфортною для перебування  

3 Перевіряє, чи надається відкритий доступ відвідувачам до туалетної кімнати з урахуванням просторою потреб осіб з обмеженими фізичними 
можливостями 

 

4 Оцінює, чи зона очікування є просторою та у ній розміщена достатня кількість стільців для тих, хто очікує отримання послуги  

 

 


