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І. МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА  

МІСЦЕВОГО ІНДЕКСУ ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

 

Ідея Місцевого індексу прав людини і його концепція 

Досить часто дотримання прав людини сприймається суспільством як 

завдання, вирішення якого залежить виключно від загальнодержавної 

(національної) влади: парламенту, уряду тощо. Висока централізація державної 

влади в країні сприяла утвердженню такого уявлення. Як наслідок, люди не 

вимагають від виборних місцевих лідерів впливу на процеси реалізації прав 

людини, а місцеві ради, виконкоми і мерії не сприймають ці питання як власні, 

відсторонюються від забезпечення прав людини.  

У суспільній свідомості права людини об’єднуються у групи "важливих та 

резонансних", що заслуговують невідкладного реагування і "дрібних та 

повсякденних", з якими люди звикли миритися і чекати, що вони колись 

запрацюють. Задумаймося, наскільки ми сприймаємо порушенням прав людини 

черги в центрах надання адміністративних і соціальних послуг, майже 

стовідсотково "чоловічі" представницькі органи на місцях і стовідсотково 

"жіночі" відпустки з догляду за дитиною, відсутність пандусів та захисту 

приватної інформації (персональних даних) у комунальних підприємствах і 

організаціях. Останніми роками до цих питань додалися нові сфери: реалізація 

наданих державою гарантій для військових та звільнених з військової служби, 

системою прав, що передбачають інтеграцію вимушених мігрантів із зони 

бойових дій у місці їх проживання. Але хіба ці "дрібні" права не стосуються 

кожного, хіба суспільство не має вимагати від держави all inclusive у правах?  

У переважній більшості випадків як порушення прав людини, так і 

запобігання таким порушенням цілком можливо забезпечити місцевою громадою 

та повноваженнями органів місцевого самоврядування. Реформа  децентралізації 

ще більше підвищує роль органів місцевого самоврядування у дотриманні прав 

людини. Сучасним фокусом діяльності органів влади і недержавних організацій 

поступово стає так зване "приземлення" (від англ. "landing") прав людини до 

рівня місцевих громад з тією метою, аби права людини розглядалися ціннісною 

основою для побудови взаємовідносин на місцевому рівні. Сьогодні місцеве 

самоврядування отримує повноваження і фінансові можливості для того, щоб 

питання щодо реалізації прав людини ставилися і до цих органів. Це означає, що 

відповідальність місцевої влади перед громадами буде підвищена, а громади, у 

свою чергу, будуть брати участь у моніторингу діяльності місцевого 

самоврядування з позицій дотримання прав людини.  

Отже, права людини супроводжують повсякденне співіснування людини і 

її взаємовідносини з владними інституціями. Права людини завжди конкретні. 

Логічним є висновок, що якість реалізації прав людини можна оцінювати. 

Зацікавленими сторонами від системи місцевого моніторингу прав людини 

є, з одного боку, особи, які отримують послуги щодо реалізації їхніх прав, 

активісти місцевих громад, недержавні організації, з іншого – персонал 
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організацій, які надають послуги територіальній громаді, працівники органів 

місцевого самоврядування, місцеві виборні посадові особи. 

Практично усі недержавні організації мають власний досвід у здійсненні 

громадського контролю за діями влади, серед яких моніторинг не є новою 

формою. Проте моніторинг часто ведеться епізодично та фрагментарно, 

відповідно до програмних цілей організацій та їх проектних завдань, що в 

національному масштабі досить часто не дозволяє створити об’єктивну картину 

регіону з його специфікою, проблемами та здобутками.  

Місцевий індекс прав людини є механізмом здійснення моніторингу за 

системою індикаторів, що характеризують ставлення місцевого самоврядування 

до вирішення проблем місцевого рівня з позиції прав людини. 

Виявлені показники моніторингу підлягатимуть системному опрацюванню 

у кожній із сфер прав людини та формуванню Індексу населеного пункту з 

позицій реалізації прав людини.  

Громадською коаліцією, яка впроваджує в життя Місцевий індекс прав 

людини вагомого значення було приділено аналізові міжнародних моделей прав 

людини і їх оцінювання, узагальненню кращих іноземних та вітчизняних практик 

моніторингу прав людини на місцевому рівні, врахуванню місцевої специфіки 

розвитку повноважень місцевого самоврядування в процесі реформи 

децентралізації.  

 

Огляд підходів до системи прав людини у міжнародних стандартах  і їх 

оцінки міжнародними інституціями 

Для окреслення стандартів прав людини, ми апелюватимемо до 

міжнародного права прав людини, зокрема міжнародних договорів у межах ООН 

та регіональних договорів (Рада Європи). Природним виглядає участь місцевого 

самоврядуванні в імплементації норм міжнародних договорів, оскільки держава 

є повноцінним відповідачем за взяті зобов’язання не дивлячись на дії чи 

бездіяльність її інституції чи влади певного рівня. 

Крім того, розглядатимемо й експертні напрацювання системи Організації 

об’єднаних націй, зокрема Консультативного Комітету Ради з прав людини у 

питаннях забезпечення прав людини на рівні місцевого самоврядування. До того 

ж, звертатимемось до способів вимірювання, зокрема через індикатори 

запропоновані у Посібнику щодо індикаторів прав людини, виданого Верховним 

комісаром. Цікавитимуть нас і резолюції Конгресу місцевих і регіональних влад 

Ради Європи щодо імплементації напрямів для реалізації прав людини.  

У якості найбільш прийнятної моделі для формування системи оцінки була 

визначена Європейська хартія захисту прав людини в містах1. Цей документ 

відкритий для міст та загалом об’єднує міста ЄС. Міста України наразі не є її 

учасниками, проте закладені у ньому положення можуть бути використані для 

формування напрямів щодо забезпечення того чи іншого з прав людини на 

місцевому рівні. 

                                           
1 Європейська хартія захисту прав людини у містах. European Charter for the Safeguarding of Human Rights in 

the City, укладена у Сен-Дені 2000 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uclg-

cisdp.org/en/right-to-the-city/european-charter 
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Країни по різному визначають повноваження органів місцевого 

самоврядування у забезпеченні прав людини, що зумовлюється, в тому числі 

устроєм держави. На конституційному рівні в окремих країнах визначено 

відповідальність за забезпечення прав людини органами місцевого 

самоврядування (Австралія, Марокко, Словенія), в інших – конституційні 

зобов’язання щодо прав людини покладено на усі державні інституції (Австрія, 

Боснія і Герцеговина, Литві, Німеччині, Іспанії). Серед конституційних функцій 

муніципалітетів Індії визначено: реалізація ініціатив із залучення громадян до 

місцевих процесів; соціальний захист та удосконалення правосуддя2.   

Відрізняються й визначені законом повноваження органів місцевого 

самоврядування. У Сербії на місцевий рівень покладено повноваження із 

забезпечення та просування прав національних меншин та етнічних груп. 

Місцеві органи Словенії повинні, згідно із законом, забезпечувати врахування 

гендерного компоненту у всіх сферах. В Ірландії законодавство чітко не визначає, 

які із прав людини забезпечуватимуть муніципалітети, однак говориться про 

необхідність сприяння соціальній інтеграції3.  

Україна сьогодні, як вже зазначалося, проходить процес децентралізації. 

Було оновлено конституційні основи місцевого самоврядування на позиціях 

ратифікованої ще у 1998 році Європейської хартії4, прийнято низку законів та 

інших нормативно-правових актів, які створюють правові та фінансові основи 

децентралізації влади. Бачення проведення децентралізації було закладене у 

Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні5, Державній стратегії регіонального розвитку на 

період до 2020 року6 та інших документах. Водночас процес децентралізації 

виявився складним і неоднорідним: необхідні системні зміни у законодавство 

ухвалюються складно, процес добровільного об’єднання територіальних громад 

супроводжується подоланням стереотипів звичного порядку речей як серед 

населення, так і серед органів влади. Закон України "Про місцеве 

самоврядування" до якого з початку старту реформи внесено понад тридцять змін 

і доповнень, продовжує залишатися таким, що критикується за несистемність і 

складно функціонуючим. Тому Місцевий індекс прав людини має складне 

завдання продемонструвати у своєму вимірювальному інструменті відповідність 

міжнародно-правовим та іноземним засадам доброго врядування на місцевому 

рівні та при цьому відповідати національним реаліям співвідношення 

повноважень загальнодержавної влади та місцевого самоврядування в процесі 

                                           
2 Role of local government in the promotion and protection of human rights – Final report of the Human Rights 

Council Advisory Committee. UN General Assembly. – 2015. – p. 7. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/LocalGovernmentAndHR.aspx 

3 Там само 

4 Європейська хартія місцевого самоврядування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_036 

5 Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80 

6 Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року: постанова Кабінету Міністрів України 

від 6 серпня 2014 р. № 385 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-

%D0%BF 
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реформи, яка триває. Адже в процесі реформи, наприклад, певні сфери прав 

людини переходять із повноважень центральних органів виконавчої влади до 

органів місцевого самоврядування. Тому Індекс має бути достатньо прозорливим 

та гнучким, щоб прогнозувати ці процеси і пропонувати механізми підтримки 

реформи шляхом оцінювання зусиль місцевої влади щодо забезпечення прав 

людини, поширення кращих міжнародних та національних практик. 

Отже, внаслідок аналізу досвіду різних країн, Консультативний комітет 

Ради з прав людини ООН доходить висновку, що органи місцевого 

самоврядування переважно займаються питаннями: освіти, житла, здоров’я, 

навколишнього середовища. Інколи, до цього переліку може додаватись безпека 

та правопорядок. Слід також звертати увагу на врахування вразливих груп 

(біженців, національних та етнічних меншин, осіб з інвалідністю інше) при 

наданні послуг. Зрештою, місцеве самоврядування відіграє одну із ключових 

ролей у подоланні дискримінації не лише через забезпечення відповідних послуг, 

але й через уникнення нетерпимості у відносинах із меншинами та залучення їх 

(меншин) голосу до формування відповідних рішень7. Комітет Міністрів Ради 

Європи погоджуючись із значною роллю ОМС у забезпеченні прав людини 

звертає увагу на необхідності відповідного підвищення обізнаності у сфері прав 

людини, в тому числі фахівців органів місцевого самоврядування8. 

Для забезпечення прав людини на місцевому рівні, Консультативний 

комітет виділяє ще дві ключові речі: по-перше, участь громадян у виробленні 

рішень місцевої політики; по-друге, наявність в ОМС механізмів із захисту прав 

людини9. Імплементація другого має місце через формування відповідних 

інститутів. У містах Швейцарії функціонують офіси омбудсмана, які виступають 

у якості посередників при вирішенні скарг. Їх рішення носять рекомендаційний 

характер. У Республіці Корея створені комісії для розгляду скарг пов’язаних із 

правами людини. Комісії з прав людини Боснії та Герцеговини мають теж 

консультативний статус. У Копенгагені (Данія) створено інститут радника з прав 

людини, який консультує громадян з відповідних питань. Омбудсмени Норвегії 

відповідають за конкретні адміністративні райони. Мешканці муніципалітетів 

Нідерландів можуть подавати відповідні скарги до національних інституцій. 

Практика розгляду національним омбудсманом скарг щодо місцевого рівня 

характерна ще для низки країн10.  

Відмітимо, що процес наближення офісів омбудсманів до місцевих громад 

підтримується і в Україні. Він, зокрема закріплений у Стратегії зміцнення 

регіональної присутності Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

                                           
7 Там само. С. 7–8 

8 Комітет Міністрів Ради Європи «Роль місцевих та регіональних влад в імплементації прав людини» 2011 

CM/Cong(2011) Rec280. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&id=2376711&Site=COE&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=CAC

C9A&BackColorLogged=EFEA9C&direct=true# 

9 Role of local government in the promotion and protection of human rights – Final report of the Human Rights 

Council Advisory Committee. UN General Assembly. – 2015. – p. 8. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/LocalGovernmentAndHR.aspx 

10 Там само. С. 11 
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людини11. Стратегією передбачається присутність Офісу омбудсмана у кожній 

області, де будуть працювати два представники – регіональний представник 

Уповноваженого, державний службовець з мандатом Уповноваженого, а також 

регіональний координатор Уповноваженого із числа громадськості.  

Європейська хартія захисту прав людини на рівні міст виділяє: громадсько-

політичні права – право на політичну участь, право об’єднань, зібрань та 

демонстрацій, захист приватного та сімейного життя; право на інформацію; 

соціально-економічні права – загальне право на адміністративні послуги у 

соціальному захисті, право на працю, право на культуру, право на дім, право на 

здоров’я, право на довкілля, право на гармонійний міський розвиток, свободу 

пересування у місті, право на відпочинок, права споживачів; права пов’язані із 

демократичним врядуванням у місті – ефективність місцевих послуг, принцип 

відкритості.   

 

Огляд актуальних іноземних та вітчизняних моделей оцінки прав 

людини на місцевому рівні 

Розробляючи інструментарій Місцевого індексу прав людини було 

проаналізовано досвід методології близько двадцяти іноземних та національних 

індексів оцінювання діяльності органів влади з позиції реалізації та захисту прав 

людини. Зокрема були використані такі: 

 іноземні моделі: Human Development Index12, Social Development Index 

towns and municipalities13,  Social Progress Index14, Municipal Equality Index15, 

Human Rights Indicators16, Rule of Law indicators17, Measuring Rule of Law, Justice 

and Security programmes18, Керівництво ОБСЄ з моніторингу мирних зібрань19 та 

ін.;  

                                           
11 Стратегія зміцнення регіональної присутності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ombudsman.gov.ua/files/alena/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0

%BB%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F1.pdf 

12 Human Development Index [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2015_technical_notes.pdf 

13 Social Development Index towns and municipalities [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/indeks/en/index.html 

14 Social Progress Index [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.socialprogressimperative.org/global-

index/ 

15 Municipal Equality Index [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.hrc.org/blog/municipal-equality-

index-brief-outlines-how-cities-can-prevent-anti-transge 
16 Human Rights Indicators. A Guide to Measurement and Implementation, UN, 2012 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: www.ohchr.org/Documents/Publications/Human_rights_indicators_en.pdf 
17 Rule of Law Indicators: Implementation Guide and Project Tools. UN, 2011 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.un.org/en/events/peacekeepersday/2011/publications/un_rule_of_law_indicators.pdf 
18 Why, What and How to measure? A user’s guide to measuring Rule of Law, Justice and Security programmes. 

UNDP, 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/crisis%20prevention/UNDP_CPR_ROLMEGuide_August2014.pdf 
19 Керівництво ОБСЄ з моніторингу мирних зібрань.– Варшава: OSCE/ODIHR, 2015.– 83с. 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2015_technical_notes.pdf


І. Методологічна основа Місцевого індексу прав людини 

 

7 
 

 українські моделі: Індекс моніторингу реформ20, Рейтинг прозорості 

міст21, Індекс демократичності міст22, Індекс публічності місцевого 

самоврядування23, Ukrainian Municipal Survey24, Методологія оцінки рівня 

забезпечення доступу до публічної інформації суб'єктами владних 

повноважень25, Методологія з виміру прогресу здійснення реформ у сфері 

юстиції в Україні26, Система громадської експертизи ходу реалізації 

Національної стратегії з прав людини27 та ін. 

Наведемо коротку характеристику основних з них. 

Human Development Index (Індекс людського розвитку) використовується 

для доповіді та звіту людського розвитку в рамках Програми розвитку ООН. Його 

методологія заснована на джерелах ЮНЕСКО, Світового банку, Міжнародного 

валютного фонду та інших. Human Development Index  є сумарним показником 

досягнень в ключових аспектах розвитку людини, здоров’я людини, доступ до 

знань, гідний рівень життя та інше. Наведені напрямки були застосовані при 

формуванні системи напрямів Місцевого індексу прав людини. Водночас 

«Human Development Index» відображає тільки частину того, що передбачають 

права на розвиток людини. Він пропонує інші показники з ключових проблем 

людського розвитку, нерівності, гендерної нерівності та бідності.  

Social Development Index towns and municipalities (Індекс соціального 

розвитку міст та муніципалітетів) – інструмент оцінки, що був застосований в 

Республіці Сербія. Індекс спирається на офіційні статистичні дані ООН щодо 

досягнення Цілей розвитку тисячоліття. Індекс був створений шляхом об'єднання 

32-х показників в шість напрямів. Була застосована шкала вимірювання від 1 до 

100, що в сукупності дало змогу сформувати єдиний індекс соціального розвитку. 

Даний досвід був корисним, враховуючи вже названі Цілі сталого розвитку. 

Окрім того розробники Місцевого індексу прав людини подібно до сербських 

колег при розробці індикаторів спиралися на державні  нормативно-правові акти. 

Даний індекс актуальний також своєю різноманітністю індикаторів, що частково 

були використані у показниках Місцевого індексу прав людини. 

Social Progress Index (Індекс соціального прогресу) – індекс всесвітньої 

групи незалежних експертів розрахований на вимірювання показників 

соціальних та екологічних елементів у країнах світу. Експерти об'єднали різні 

                                           
20 Індекс моніторингу реформ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://imorevox.org/%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81/ 
21 Методологія рейтингування прозорості міст. Transparency International Ukraine, 2017 [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://ti-ukraine.org/wp-content/uploads/2017/04/Prozorist_mist_1_pr-2.pdf 
22 Індекс демократичності міст. Український незалежний центр політичних досліджень, 2016 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.ucipr.org.ua/publicdocs/Index_of_city_democracy_little.pdf 
23 Індекс публічності місцевого самоврядування, ОПОРА [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://publicityindex.org/metodologiya/ 
24 Ukrainian Municipal Survey. International Republican Institute, 2015, 2016, 2017. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://ratingpro.org/#block2 
25 Методологія оцінки рівня забезпечення доступу до публічної інформації суб'єктами владних повноважень. 

— К. : ЦПСА «Ейдос», 2016. — 76 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: eidos.org.ua/wp-

content/uploads/2016/08/prezentacia-metodologia.pdf 
26 Методологія з виміру прогресу здійснення реформ у сфері юстиції в Україні, ЄС, 2016 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.justicereformukraine.eu/uk/about-us/project-description/ 
27 Громадська платформа моніторингу Національної стратегії у сфері прав людини [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:  http://hro.org.ua/ 
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концепції починаючи від античних часів. Індекс прагне стати практичним 

інструментом, який допоможе керівникам і фахівцям в управлінні, бізнесу та 

громадянського суспільства для реалізації політики та програм, які будуть 

стимулювати швидкий соціальний прогрес. Фактично це допоміжна та 

профілактична функція дослідження яка має подібну мету як і Місцевий індекс 

прав людини. Отримані оцінки влади дозволять громадськості та іншим 

зацікавленим сторонам змінювати існуючу ситуацію без застосування насильства 

та зменшуючи рівень конфліктів в суспільстві. Social Progress Index  має три 

напрямки оцінки –  основні потреби людини, основи благополуччя та можливість 

людини. Саме у цьому інструменті було визначено підхід до класифікації прав 

людини за рівнями від базових потреб до вищих рівнів правових та соціальних 

гарантій. Подібна рівневість була використана при побудові піраміди прав 

людини у Місцевому індексі прав людини. 

Municipal Equality Index (Індекс рівності серед муніципалітетів) – система 

моніторингу відношення місцевої влади у США до вирішення прав осіб з 

нетрадиційною сексуальною орієнтацією та гендерної ідентичністю. Цей індекс 

цікавий нам своєю системою оцінювання (індикатори передбачають прямі 

конкретні висновки, видимі оцінювачам та оцінюваним). Ці висновки дають чіткі 

бали, які додаються і утворюють зрозумілий цифровий показник індексу, 

згрупований у окремі групи (напрями) щодо відношення місцевої влади до тих 

чи інших прав ЛГБТКІ спільноти. Така оцінка скрупульозно вираховується 

щорічно для 600 мегаполісів та дрібних містечок та висвітлюється на сайті 

програми. Окремої уваги команда індексу приділяє характеристиці прогресу міст 

США в тих чи ін. питаннях прав осіб з нетрадиційною сексуальною орієнтацією 

та гендерною ідентичністю, що також привабливо виглядає в сенсі мети нашого 

дослідження – не лише вимірювати стан прав у територіальних громадах, а дати 

поштовх до його покращення. 

Human Rights Indicators (Індикатори прав людини) – механізм ООН, який 

стосується оцінювання стану справ із правами людини, що засновується на 

врахуванні системи кількісних та якісних показників щодо різних груп прав 

людини з фокусом на правовому та організаційному урегулюванні, процедурі 

реалізації, фактичному стані. 

Rule of Law indicators (Індикатори застосування верховенства права) – 

система ООН, що застосовується для оцінки юрисдикційних органів та судів, 

заснована на порівнянні оцінюваної ситуації з конкретними нормами 

міжнародних стандартів з прав людини. 

Measuring Rule of Law, Justice and Security programmes (Вимір верховенства 

права, систем юстиції та безпеки) – комплексний інструмент вимірювання 

діяльності органів влади або їх конкретного сектору, що передбачає роботу із 

опитування представників органів влади, експертів та неуповноважених 

учасників оцінюваних правовідносин, вивчення громадської думки, 

опрацювання владних рішень та документів, безпосереднє спостереження за 

управлінськими процесами. 

Керівництво ОБСЄ з моніторингу мирних зібрань – інструмент, 

розроблений Офісом демократичних інституцій та прав людини ОБСЄ. При 
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оцінюванні цього напряму береться до уваги коло об’єктивних даних та 

соціологічних досліджень, які характеризують політики регулювання свободи 

мирних зібрань владою (близьке до напряму доброго врядування Місцевого 

індексу прав людини) та пропорційності і ефективності забезпечення 

правопорядку під час зібрань (близьке до напряму доброго врядування 

Місцевого індексу прав людини). Містить детальний опис збору, аналізу 

іформації, формулювання і використання звітів з моніторингу. 

Індекс моніторингу реформ (іМоРе) – система оцінювання в Україні, що  

базується на оцінці експертами змін у регуляторному середовищі за одним чи 

кількома напрямками, що стосуються сфери їхньої компетенції. Експерти 

здійснюють цей моніторинг в стислий термін, що складає два тижні. Напрями 

включають державне управління, державні фінанси, монетарну систему, бізнес 

середовище, енергетичну незалежність. Група незалежних експертів робить 

оцінку за шкалою «-5» до «5». Оцінка відображає прогрес чи регрес у процесі 

реформ.  

Рейтинг прозорості міст – інструмент, адаптований Transparency 

International Ukraine на підставі аналогічного словацького підходу для 

українських умов, який сфокусовано на аспектах антикорупційної прозорості. Ця 

модель оцінювання охоплює тринадцять сфер діяльності органів місцевого 

самоврядування, кожна з яких передбачає від п’яти до десяти чітких запитань із 

бальними відповідями типу наявне/відсутнє та якісне/недостатньо якісне. Хоча 

коло оцінювання у Розробці Місцевого індексу прав людини ширше, підхід 

прямих конкретних запитань для нас був вельми актуальним. 

Індекс демократичності міст – механізм, що розроблений Українським 

незалежним центром політичних досліджень для рейтингування підходів 

місцевої демократії, забезпечення прозорості, відкритості та підзвітності органів 

місцевого самоврядування. Цей інструмент був актуальним з кількох позицій. 

По-перше, дослідження сфокусоване на оцінюванні діяльності органів місцевого 

самоврядування саме з позицій відповідності нормам міжнародних стандартів, 

зокрема Європейської хартії місцевого самоврядування. По-друге, інструмент 

передбачає чіткі способи визначення оцінки тій чи іншій діяльності органу 

місцевого самоврядування на основі визначеного "еталону якості". По-третє, 

зосередження цього рейтингу на питаннях прозорості, підзвітності дозволило 

нам мати один з орієнтирів, що врахований при розробці індикаторів напряму 

доброго врядування. І нарешті, на відміну від інших моделей оцінювання, цей 

індекс передбачає роботу не лише у великих містах, але і у інших, що також є 

для нас актуальним. 

Індекс публічності місцевого самоврядування – ще одна українська модель, 

розроблена і системно застосована в українських реаліях впродовж 2013-2016 

років. Ідея вимірювання Індексу була напрацьована в 2011 році активістами 

Громадянської мережі «Опора». Вона заснована на підходах, що частково близькі 

до нашого напряму доброго врядування. Нами була використана також система 

методів збору інформації. Крім того, для нашої робочої групи актуальним став 

системний підхід рейтингування однакових міст впродовж кількох років, а також 
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супроводження цього інструменту моніторингу освітніми програмами для 

громадських активістів. 

Ukrainian Municipal Survey (Рейтинги міст України) – соціологічне 

дослідження International Republican Institute, розроблене для українських реалій 

на підставі іноземних моделей. Таке вимірювання здійснювалось в Україні три 

останніх роки. Виходячи із того, що ця система рейтингування заснована на 

соціологічних опитуваннях, для нас актуальним стало коло сфер і напрямів 

муніципального управління, які підлягали вимірюванню.  

Методологія оцінки рівня забезпечення доступу до публічної інформації 

суб'єктами владних повноважень – системний спосіб характеристики якості 

надання доступу до публічної інформації у органах влади. Цей інструментарій 

розроблено Секретаріатом Уповноваженого ВРУ з прав людини, Центром 

політичних студій та аналітики «Ейдос», Інститутом розвитку регіональної преси 

та Центром демократії та верховенства права. Крім актуальності тематики для 

нашого напряму доброго врядування, робочій групі Місцевого індексу прав 

людини імпонувала конкретність, візуальність та простота методів оцінювання, 

що засновуються у цій системі на підходах видимості та експерименту.  

Методологія з виміру прогресу здійснення реформ у сфері юстиції в 

Україні запропонована українським представництвом Ради Європи у 2016 році. 

Ця методологія перебуває на стадії формування та заснована на перевірених 

іноземною практикою підходах та одночасно сфокусована на проголошених 

українських реформах правосуддя, органів правопорядку, пенітенціарної сфери 

та деяких інших.  

Система громадської експертизи ходу реалізації Національної стратегії з 

прав людини28 як інша модель вимірювання якості підходів органів влади до 

впровадження пріоритету прав людини, яка сьогодні координується УГСПЛ не 

могла залишитись поза увагою розробників Місцевого індексу прав людини. У 

цій програмі вимірювання стосується передусім оцінки прогресу нормативного 

та правозастосовного підходів загальнодержавного, а не місцевого рівня. 

Дослідження виявило ряд складнощів з відпрацюванням системного механізму 

оцінки широкої сфери діяльності, що було враховано при розробці нашого 

інструментарію.  

У підсумку аналіз цих та інших інструментів оцінювання рівня реалізації 

прав людини дозволив розробникам Місцевого індексу прав людини виділити 

подібні теми та методи дослідження, засновані на кількісних показниках. 

Водночас, у порівнянні з іноземними моделями індексування органів влади нами 

відмічено складність отримання інформації від менш розвинутих в плані 

прозорості та он-лайн висвітлення органів місцевого самоврядування України. 

Причина очевидна – органи української влади недостатньою мірою ведуть 

статистику, що пов’язана з дотриманням прав людини та давала б можливість 

контролювати державу. Саме названі українські методології і, зокрема, Місцевий 

індекс прав людини спрямовані на побудову принципово іншою, 

                                           
28 Громадська платформа моніторингу Національної стратегії у сфері прав людини http://hro.org.ua/ 
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людиноцентричної ідеології та її оцінювання під час ведення обліку результатів 

діяльності місцевої влади. 

 

Попередній досвід проекту паспортизації областей  як передумова 

підготовки Місцевого індексу прав людини 

Місцевий індекс прав людини не є першою ініціативою виміру прав 

людини у діяльності органів місцевої влади, яку реалізовує Українська 

Гельсінська спілка з прав людини. У 2015-2016 роках була розроблена і 

апробована ініціатива, яка отримала назву "Місцева правозахисна 

паспортизація". Ця програма здійснювалась у поєднанні зусиль громадських 

моніторів з колективом Офісу омбудсмана. Система прав людини була об’єднана 

у групи прав людини, які застосовуються у діяльності цього авторитетного 

державного органу правозахисту: 

І. Попередження катувань і жорстокого поводження, дотримання 

процесуальних прав. 

ІІ. Дотримання соціально-економічних прав. 

ІІІ. Дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності. 

IV. Доступ до публічної інформації. 

V. Захист персональних даних. 

VI. Захист прав внутрішньо переміщених осіб (ВПО). 

VII. Захист прав мобілізованих, військових і членів їх сімей, родин 

загиблих. 

Кожний пункт перевірки за групами прав людини отримав детально 

сформульовані теги за групами прав згідно універсальної класифікації прав, що 

дозволило об’єктивно сформулювати співвіднесення повноважень місцевого 

самоврядування із універсальною класифікацією прав людини.  

Моніторинговий інструмент дістав назву Індикатори місцевої 

правозахисної паспортизації і став одним із ключових здобутків проекту. 

Система індикаторів побудована за вже згаданими сімома сферами прав людини. 

Кожна з цих сфер містить: 

• напрями моніторингу та оцінки; 

• об‘єкти моніторингу (конкретні органи, установи та організації, у яких 

відпрацьовується моніторинг); 

• джерела моніторингу (документи та дані, що свідчать про роботу органів 

влади); 

• показники успіху або неуспіху роботи із впливу на проблемну ситуацію. 

Способами збору інформації були визначені, по-перше, вивчення 

документів і наявних звітних показників як з боку органів влади, так і з боку 

громадськості, по-друге, комунікація з представниками місцевої влади та 

громадськими активістами, по-третє, попередній пошук резонансних фактів, які 

потребують оцінки і реагування (моніторинг ЗМІ, кейси місцевих громадських 

організацій, попередній збір даних); по-четверте, залучення компетентних 

експертів для моніторингових місій (з боку Офісу омбудсмана залучаються 

представники тих підрозділів, які спеціалізуються на тій чи іншій сфері, з боку 

громадськості – представники активних громадських правозахисних об‘єднань, 
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які мають певну підготовку, власні напрацювання і досвід у оцінці роботи органів 

влади).  

В межах проекту було проведено моніторинг понад десяти населених 

пунктів: друге за значенням місто-мільйонник (м.Харків), великий 

східноукраїнський промисловий центр (м.Запоріжжя), типовий 

західноукраїнський обласний центр з переважно непромисловою зайнятістю 

мешканців (м.Чернівці), три невеликих міста обласного значення від 40 до 90 тис. 

жителів з Півдня, Заходу та Центру України (м.Вознесенськ Миколаївської обл., 

м.Ковель Волинської обл., м.Умань Черкаської обл.). Так само в проекті місцевої 

правозахисної паспортизації було здійснено групу моніторингів, які проводилися 

самостійно громадськими об’єднаннями, для перевірки можливості їх працювати 

самостійно.  

Повнотекстові звіти за результатами кожної місії29, а також повний текст 

Індикаторів місцевої правозахисної паспортизації30 можна завантажити на сайті 

УГСПЛ.  

Цікаво було відмітити на підставі досвіду пілотування "правозахисної 

паспортизації", що органи місцевого самоврядування часто демонструють 

намагання сумлінно забезпечити свої завдання, показують успішні управлінські 

рішення в межах традиційно низького бюджетного фінансування. Тому 

важливим фокусом моніторингу прав людини на місцевому рівні вважаємо 

впровадження моделі рівного доброзичливого оцінювання ініціатив органів 

місцевого самоврядування щодо реалізації прав людини на противагу  

"цькуванню" місцевих чиновників громадськістю. 

 

Висновки з проекту "правозахисної паспортизації" 

Усі зазначені позиції були проаналізовані та обговорені на більш як 

п’ятидесяти практичних і наукових заходах за участю основних суб’єктів 

правозахисту, підтримки органів місцевого самоврядування та реформи 

децентралізації. За результатами обговорень команда УГСПЛ дійшла висновку, 

що правозахисна паспортизація досягла своїх цілей і одночасно дозволила 

дивитися вперед.  

Ключовими очікуваннями у розвитку цієї ініціативи стало більше 

охоплення країни моніторингом; більш лаконічний оцінний інструмент, 

придатний до самостійного оцінювання громадськими активістами; краща 

візуалізація результатів моніторингу; краща і масовіша освіта громадських 

моніторів та, як ключове завдання – більша відповідальність місцевих 

громадських інституцій за місцеві справи.  

За результатами пілотного проекту "правозахисної паспортизації" було 

визначено такі пріоритети формування інструментарію Місцевого індексу прав 

людини: 

                                           
29 Звіти за результатами моніторингів проекту "Правозахисна паспортизація областей" [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://helsinki.org.ua/activities/analityka/pravozahysna-pasportyzatsiya-oblastej-2/ 
30 Індикатори місцевої правозахисної паспортизації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2017/02/Indykatory-pasportyzatsiji-2017.pdf 

http://helsinki.org.ua/activities/analityka/pravozahysna-pasportyzatsiya-oblastej-2/
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 системний погляд на права людини на основі універсальних 

міжнародних класифікацій на противагу несистемному нагромадженню прав, 

гарантій, пільг в українському законодавстві; 

 чітка форма оцінювання, що дозволяє характеризувати індикатори за 

критерієм їх об’єктивної видимості монітором; 

  оцінний характер, що дозволяє автоматизувати і рейтингувати 

результати оцінювання населених пунктів єдиною лаконічною формою. 

Також було визначено спосіб використання кожного місцевого моніторингу 

на користь правам людини. За наслідками кожної моніторингової місії як мінімум 

декілька зацікавлених сторін мають підґрунтя для подальших дій. По-перше, 

місцева влада отримує перелік власних позитивних і негативних характеристик, 

та може працювати над покращенням своєї діяльності. По-друге, завдяки 

відкритості результатів моніторингів аналогічні структури з цього та інших 

регіонів розуміють невідворотність власного оцінювання і одночасно можуть 

мати інструментарій самооцінки, перелік критеріїв вирішення складних проблем, 

з якими стикаються кожного дня. По-третє, асоціації, що об’єднують населені 

пункти певного типу, можуть пропагувати кращі практики місцевого 

самоврядування через підхід, заснований на правах людини. По-четверте, 

спеціалізовані правозахисні інституції можуть більш конкретно вимагати 

вдосконалення підходів з реалізацією прав людини. І нарешті, місцеві громадські 

інституції та представники осіб, чиї права порушені можуть засновувати свої 

вимоги реалізації прав та обирати спосіб їх захисту на основі системного 

дослідження авторитетної громадської коаліції.  

Саме ці пріоритети були визначені нами як базові принципи оновленого 

Місцевого індексу прав людини, основи методології якого були розроблені на 

тренінгу-робочій групі, що відбулася у лютому 2017 року за участю провідних 

аналітиків сфери прав людини на місцевому рівні, які представляють 

громадськість та асоціації місцевого самоврядування; практиків з різних органів 

самоврядування, правозахисних громадських об’єднань та Секретаріату 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Експертним колом були 

визначені способи оцінювання прав людини на місцевому рівні, які складають 

інструмент "Місцевий індекс прав людини".   

 



 

ІІ. ПІРАМІДА ПРАВ ЛЮДИНИ  

МІСЦЕВОГО ІНДЕКСУ ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

 

Завдання розробки інструментарію Місцевого індексу прав людини 

Як було зазначено, на підставі аналізу міжнародних стандартів та 

національних особливостей фокусування повноважень місцевого 

самоврядування на реалізації прав і свобод людини, дослідженні широкого кола 

подібних моделей було проведено класифікацію прав і свобод людини на підставі 

їх відображення у повноваженнях органів місцевого самоврядування. 

Результатом цього постала Піраміда прав людини Місцевого індексу прав 

людини, яка визначила фокусування розробників конкретних напрямів 

індексації. 

 
 

Така систематизація дозволила сформулювати конкретні засади побудови 

розділів та напрямів, які підлягатимуть оцінці.  

 

1. Забезпечення місцевою владою базових потреб людини 

Безпека громади засновується на потребі забезпечити мешканцям 

населених пунктів стан безпеки життя і здоров’я від протиправних посягань. В 

українських умовах централізованої організації поліціювання акцент зроблено на 

програмах місцевого самоврядування з підвищення рівня громадської безпеки, 

підтримки поліцейської діяльності, безпеки у надзвичайних ситуаціях.  

Навколишнє природне середовище. Європейські міста, що приєднались 

до відповідної Хартії визначають навколишнє середовище через наступні 

компоненти. 

Добре врядування:

- право на інформацію

- участь у вирішенні 

місцевих справ

Самореалізація:

- праця та умови її реалізації

Розвиток особистості і забезпечення 

соціальних гарантій окремим верствам 

населення:

- освіта і культурний розвиток

- соціальний захист вразливих категорій

Базові потреби людини:

- безпека громади

- навколишнє природне середовище

- охорона здоров'я

- гідний рівень життя

Піраміда  

прав людини Місцевого 

індексу прав людини 
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1. Право на здорове довкілля, що передбачає баланс між промисловим 

розвитком та навколишнім середовищем. 

2. Заходи попередження забрудненню (в тому числі шумовому). 

Сприяння заходам із збереження енергії, а також гарантування видалення 

відходів та збереження зелених зон у місті. 

3. Місцева влада піклується про збереження місцевості, в тому числі 

сільської навколо міста. Крім того, радиться із мешканцями щодо змін 

ландшафту.  

4. Місцева влада розробляє стратегії підвищення освіченості щодо 

навколишнього середовища, в тому числі для поширення серед дітей31.  

Екологічні права тісно пов’язані із сферою охорони здоров’я. Зокрема, 

Комітет ООН з економічних, соціальних та культурних прав наголошує, що 

факторами забезпечення найбільш досяжного рівня здоров’я, в тому числі є: 

- доступ до адекватної питної води, інших санітарних умов проживання; 

- політика із захисту довкілля від впливу шкідливих речовин 

(радіаційних відходів, хімічних речовин та інше); 

- належні умови гігієни праці, що мінімізують рівень професійних 

захворювань32. 

Для належного забезпечення права на воду, той же Комітет визначає кілька 

умов. Наявність – необхідний обсяг води для пиття, здійснення особистої гігієни, 

прання речей, що забезпечується з урахуванням потреб тих, хто за станом 

здоров’я може потребувати води більше. Якість – вода повинна бути безпечною, 

без домішок радіоактивних або шкідливих речовин, а вода для пиття повинна ще 

й бути відповідного кольору. Доступність – включає: фізичну доступність, через 

безпосередню близькість води до домогосподарств, місць перебування або 

роботи осіб; економічну – доступ до питної води не повинен ставитись в 

залежність від інших соціальних прав; недискримінаційний, що визначає 

однаковий доступ усіх без винятку, в тому числі вразливих груп; доступ до 

інформації щодо води33.  

Серед дослідницьких питань напряму слід звернути увагу на: 

інформування щодо екологічної ситуації у громаді, в тому числі якості води; 

політику громад із запобігання надмірній шкоді довкіллю, в тому числі питання 

знищення (вивезення) відходів, зокрема сміття); залучення мешканців до 

обговорення місцевих рішень пов’язаних із навколишнім середовищем.  

Охорона здоров’я. Міжнародні та регіональні договори по різному 

називають право пов’язане із здоров’ям34, однак нормативні стандарти 

                                           
31 Стаття XVIII Європейської хартії захисту прав людини у містах. European Charter for the Safeguarding of 

Human Rights in the City, укладена у Сен-Дені 2000 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.uclg-cisdp.org/en/right-to-the-city/european-charter 

32 Загальне зауваження Комітету ООН із економічних, соціальних та культурних прав № 14(2000). – С. 7. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeID=11 

33 Загальні зауваження Комітету ООН із економічних, соціальних та культурних прав № 15(2002). – С. 6 – 8. 

– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeID=11 

34 Право на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров’я Визначено статтею 12 Міжнародного 

пакту про економічні, соціальні та культурні права. Офіційний переклад. – [Електронний ресурс]. – Режим 
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здебільшого визначають його і через доступ до послуг, і через інформування. 

Забезпечення цього права тісно пов’язане із іншими сферами, зокрема: умовами 

проживання та харчування, навколишнім середовищем, інформацією. 

Забезпечення нормативних складових цього права може братись до уваги і при 

визначенні питань індексу.  

 Наявність. Йдеться про функціонування закладів охорони здоров’я, 

відповідні програми у цій сфері, достатню кількість підготовленого персоналу, 

важливі лікарські засоби35. Під час формування індексу нами приділено уваги 

питанням забезпеченості послуг первинного рівня та відповідність 

інфраструктури для доступу до послуг рівня вторинного та вище. Крім того, сюди 

можна віднести наявність політик та програм спрямованих на превентивні або 

інші заходи36, наприклад під час надзвичайних ситуацій. 

 Доступність. Розглядається у контексті доступу кожного до програм та 

послуг без дискримінації: 

а)  фізична доступність для всіх – установи товари та послуги повинні 

знаходитись у фізичній досяжності для всіх груп населення, в тому числі 

вразливих груп (етнічних меншин, корінних народів, жінок, дітей, підлітків, осіб 

похилого віку, осіб з інвалідністю (в тому числі доступ до будівель та інформації 

маломобільних груп населення), людей, що живуть з ВІЛ). Йдеться також про 

фізичну доступність до Передумови здоров’я (безпечна питна вода, адекватні 

санітарні норми) до усіх категорій населення, в тому числі у сільській місцевості;  

б) економічна доступність (з точки зору доходів) – це забезпечення 

принципу справедливості, який трактується таким чином, що бідніші 

домогосподарства не повинні нести суттєвого фінансового тягаря порівняно із 

домогосподарствами заможнішими37.   

 Якість. Йдеться про належний фаховий рівень персоналу. 

Забезпеченість достатньою та необхідною медикаментозною базою. Звертається 

увага й на санітарні умови у яких функціонують заклади38, дотримання питань 

медичної етики та забезпечення конфіденційності інформації39. До належної 

якості можна віднести напрям залучення на місцевому рівні мешканців до 

                                           
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_042 Право на охорону здоров’я визначено статтею 11 

Європейської соціальної хартії (переглянутої). Офіційний переклад. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_062 Крім того, право на здоров’я визнано статтею 5 е) Конвенції про 

ліквідацію усіх форм расової дискримінації, статтях 11.1 та 12 Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації 

щодо жінок, статті 24 Конвенції про права дитини та статті 25 Конвенції про права осіб з інвалідністю 

35 Загальне зауваження Комітету ООН із економічних, соціальних та культурних прав № 14(2000). – С. 5. - 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeID=11 

36 Стаття XVII Європейської хартії захисту прав людини у містах. European Charter for the Safeguarding of 

Human Rights in the City, укладена у Сен-Дені 2000 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.uclg-cisdp.org/en/right-to-the-city/european-charter 

37 Там само. Крім того, коментар Комітету із соціальних прав Ради Європи 

38 Там само. С. 6 

39 Загальне зауваження Комітету ООН із економічних, соціальних та культурних прав № 14(2000). – С. 6. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeID=11 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_042
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_062
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планування та запровадження рішень у сфері здоров’я, зокрема щодо реалізації 

стратегій національного рівня40. 

Гідний рівень життя41. Комітет із соціальних прав Ради Європи звертає 

увагу держав на необхідність: «Проведення аналітичної та моніторингової 

роботи щодо рівня бідності, загроз опинитись за межею бідності та 

забезпечувати для груп, що опинились у ситуації соціального відчуження доступ 

до медичних послуг, зайнятості, необхідного навчання, в тому числі через 

залучення громадянського суспільства42. 

Заслуговує й на увагу позиція Конгресу місцевих та регіональних влад Ради 

Європи щодо бідності серед жінок, зокрема у своїй резолюції Конгрес звертає 

увагу на необхідність: ведення відповідного обліку з питань бідності серед жінок 

та її причин, зокрема освіти, доступу до медичних послуг; уникнення 

дублювання при вживанні відповідних заходів; мінімізації випадків переходу 

бідних через заходи економії до розряду хронічно бідних; безоплатне надання 

послуг у сфері репродуктивного здоров’я43. В іншій своїй резолюції, Конгрес 

пропонує заходи щодо захисту прав дітей в період економії, зокрема: враховувати 

потреби дітей під час планування послуг; виявляти дітей, які піддаються ризику 

дискримінації та спрямовувати додаткові бюджетні асигнування на протидію 

таким явищам44. 

На рівень бідності та соціального відчуження в Україні впливає й 

розвиненість інфраструктури. «Наявні в Україні інфраструктурні проблеми 

визначають специфіку бідності за умовами життя. У зв’язку з цим найбільш 

вразливим до бідності та соціального відчуження є сільське населення: 45,7 

відсотка домогосподарств потерпають через відсутність закладів, які надають 

побутові послуги; 41,8 відсотка – через незабезпеченість населеного пункту 

своєчасними послугами екстреної медичної допомоги; 28,5 відсотка – через 

відсутність поблизу закладів охорони здоров’я; кожне четверте 

домогосподарство – через відсутність регулярного щоденного транспортного 

сполучення з населеним пунктом із більш розвиненою інфраструктурою»45. 

Диференціюючи право на гідний життєвий рівень та право на соціальний 

захист, пропонуємо у цій частині звернути увагу на: оцінку потреб мешканців 

                                           
40 Там само. С. 25. Крім того, у Статті XVII Європейської хартії захисту прав людини у містах. European 

Charter for the Safeguarding of Human Rights in the City, укладена у Сен-Дені 2000 року. – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.uclg-cisdp.org/en/right-to-the-city/european-charter 

41 Стаття 11 Міжнародного пакту про Економічні, соціальні та культурні права. Стаття 30 Європейської 

соціальної хартії (переглянутої) 

42 Digest of the Case Law of the European Committee of Social Rights. – 1 September 2008. – [електронний ресурс]. 

– Режим доступу: 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168049159f 

43 Конгрес Місцевих і регіональних влад Ради Європи. «Борьба с бедностью женщин: ответственность 

местных и региональных властей». Резолюция 391 (2015). – [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&id=2401577&Site=COE&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntra

net=CACC9A&BackColorLogged=EFEA9C&direct=true 

44 Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи «Защита прав детей в период жесткой экономии». 

Резолюция 392 (2015). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&id=2437783&Site=COE&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=CAC

C9A&BackColorLogged=EFEA9C&direct=true 
45 Стратегія подолання бідності схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 березня 

2016 № 161-р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/161-2016-%D1%80 
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громади, які опинились за межею бідності; формування та ресурсне забезпечення 

місцевих програм запобігання та подолання бідності. Зрештою, мету із 

запобігання різним формам соціального виключення ставлять перед собою міста, 

учасники Європейської Хартії захисту прав людини у містах46.   

У міжнародних стандартах йдеться також про достатнє житло (окремо 

виділене право ЄСХ), харчування, одяг з позицій таких компонентів: 

а) організаційний – визначається формою житла (від наданого державою чи 

приватного до захопленого житла чи майна). Крім того, йдеться і про 

забезпечення житлом в період надзвичайних ситуацій. Особам слід забезпечити 

захист від примусового виселення, переслідування чи інших загроз. Тим, хто 

цього потребує має бути надана інформація щодо зацікавлених груп та 

можливостей отримання житла47. Нами виділено у цьому аспекті надання 

тимчасового житла, а також допомога бездомним, зокрема через відповідні 

притулки. Крім того, можемо розглянути аспект примусового виселення, у 

зв’язку із правом на власність. 

б) наявність усіх необхідних засобів та комунікацій. Йдеться про 

водопостачання, належні комунікації, в тому числі щодо водовідведення та 

видалення відходів48. Національний досвід підтверджує виклики у дотриманні 

окресленого елементу права на достатнє житло, особливо у сільській місцевості. 

Зокрема незабезпеченість цього права відчувають: «понад 50 відсотків 

домогосподарств - через неможливість забезпечення елементарних побутових 

зручностей у помешканні»49. 

в) доступність з точки зору доходів. Мається на увазі як можливості 

придбати житло, так і його утримувати50. Виходячи із українських реалій в цьому 

компоненті можливо піддати оцінці програми із енергозбереження, утеплення 

будинків, які здійснює (підтримує) орган місцевого самоврядування.  

 

2. Розвиток особистості і забезпечення соціальних гарантій окремим 

верствам населення 

Розвиток особистості бачиться нами в поєднанні права на освіту та  

культурного розвитку.  

Право на освіту51. Міжнародні та регіональні договори нормативно 

визначають це право через низку компонентів: 

- Наявність. Йдеться про навчальні заклади та програми, а також умови 

їх функціонування. Зокрема необхідним є: належні будівлі навчальних закладів, 

санітарно-гігієнічні умови у них для обох статей, професійний викладацький 

                                           
46 Частина 3 статті ХІІ Європейської Хартії захисту прав людини у містах 

47 Загальне зауваження Комітету ООН із економічних, соціальних та культурних прав № 4(1991). – С. 2. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeID=11  

48 Там само. С. 2–3 
49 Стратегія подолання бідності схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 березня 

2016 № 161-р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/161-2016-%D1%80 

50 Там само. С. 3 

51 Стаття 13 Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права. Частина 2 статті 18 

Європейської соціальної хартії (переглянутої). Стаття 28 Конвенції про права дитини. Стаття 24 Конвенції про 

права осіб з інвалідністю 
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склад з належною винагородою, навчальні матеріали та інше. Для деяких із 

закладів важливою є наявність бібліотек, комп’ютерних засобів та 

інформаційних технологій52.  Крім того, кількість дітей, що відвідують школи 

повинно наближатись до 100%, а наповнюваність класів має бути розумною53. 

- Доступність – визначається, що право на освіту реалізується кожним 

без дискримінації. Включає три складові: 

- недискримінації – освіта доступна для всіх, в тому числі найбільш 

вразливих груп. Конвенція про права дитини звертає увагу, що держави 

Учасниці: «забезпечують доступність інформації і матеріалів у галузі освіти й 

професійної підготовки для всіх дітей»54. Комітет із соціальних прав Ради Європи 

у цьому зв’язку зазначає: «Рівний доступ до освіти повинен бути забезпечений 

для всіх дітей та враховувати вразливі групи, такі як: дітей меншин; дітей 

біженців та шукачів притулку; дітей під опікою та тих, що перебувають у 

лікарнях; вагітних підлітків; дітей позбавлених свободи. Діти із цих груп повинні 

бути інтегровані до загальної системи освіти. Необхідним є створення умов, 

однак наприклад, для дітей-рома, не слід заохочувати створення спеціальних 

сегрегованих шкіл чи класів»55  Комітет з прав людей з інвалідністю пропонує 

для реалізації інклюзивного навчання забезпечити: архітектурну, 

інфраструктурну та інформаційну доступність до закладів освіти; наявність 

підготовленого персоналу, в тому числі педагогічного; наявність навчальних 

матеріалів, що відповідають потребам учнів з інвалідністю; наявність програм 

перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників56; 

- фізична доступність – розумна географічна відстань до школи включно 

із транспортним забезпеченням  або альтернативні програми здобуття освіти. 

«Початкові та середні школи повинні бути доступними, в тому числі за 

географічним розташуванням (зокрема, сільська та міська місцевість)57; 

- економічна доступність – визначається умовами держави, зокрема через 

рух до безоплатної загальної освіти. Конвенція про права дитини зазначає, що 

держави учасниці: «а) вводять безплатну й обов'язкову початкову освіту b) 

сприяють розвиткові різних форм середньої освіти, як загальної, так і 

професійної, забезпечують її доступність для всіх дітей та вживають таких 

заходів, як введення безплатної освіти та надання у випадку необхідності 

                                           
52 Загальне зауваження Комітету ООН із економічних, соціальних та культурних прав № 13(1999). – С. 3–4. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeID=11 

53 Digest of the Case Law of the European Committee of Social Rights. – 1 September 2008. – С. 120. -  

[електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168049159f 

54 Пункт d статті 28 Конвенції про права дитини. (Офіційний переклад). – [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_021 

55 Digest of the Case Law of the European Committee of Social Rights. – 1 September 2008. – С. 120. - [електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168049159f 

56 Draft Committee Rights Persons with Disabilities General Comment on the right to inclusive education. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GCRightEducation.aspx 

57 Digest of the Case Law of the European Committee of Social Rights. – 1 September 2008. – [електронний ресурс]. 

– Режим доступу: 
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фінансової допомоги»58.  У цьому контексті, комітет із соціальних прав Ради 

Європи звернув увагу України, що у школах існують виплати, які часто є 

неформальними та неврегульованими. 

- Адаптивність – освіта має відповідати потребам суспільства, що 

розвивається та відповідати потребам учнів, у межах їх культурно-соціальних 

норм59.  

Зважаючи на національний контекст, при розробці Індексу було 

зосереджено увагу на доступі дітей до дошкільної освіти, охоплення загальною 

середньою освітою.  

Культурний розвиток. Права щодо можливості культурного розвитку 

розглядаються як найближчий відповідник до забезпечення розвитку 

особистості. Мова йде не про суто про захист культурних надбань суспільства, 

індекс передбачає збереження і примноження місцевою владою культурного 

простору, забезпечення можливостей для мешканців громади мати доступ до цих 

об‘єктів з метою особистого розвитку. Для цілей індексу у цьому напрямі також 

розглядаються питання додаткової освіти, релігійного різноманіття. 

В широкому розумінні культурні права визначені Міжнародним пактом про 

економічні, соціальні та культурні права60. Реалізація культурних прав 

передбачена Конвенцією про ліквідацію расової дискримінації, Конвенцією про 

права дитини, Конвенцією про права осіб з інвалідністю61 та інших документах.  

Крім того, до розвитку міського культурного простору апелює й Європейська 

хартія захисту прав у містах.  

З позиції Комітету із економічних, соціальних та культурних прав, культура 

серед іншого охоплює: спосіб життя, мову усну та писемну літературу, музичну 

та пісенну творчість, невербальне спілкування, систему релігій та вірувань, 

церемонії та ритуали, а також спорт, ігри, природне та штучне середовище, 

традиційну кухню та інше62. Елементи цього права розглядатимуться лише у тій 

частині, забезпечення якої залежить, в тому числі від органів місцевого 

самоврядування.   

Наявність – заклади та послуги сфери культурного розвитку доступні 

кожній особі (бібліотеки, музеї, театри, кінотеатри, спортивні простори, інше) 

для її культурного збагачення. У містах проживання наявні відкриті місця для 

культурного спілкування – парки сквери, інше63. Європейська хартія захисту прав 

людини у містах пропонує містам, залучаючи культурні асоціації та приватний 

сектор просувати міський культурний простір з поваги до різноманіття. Крім 

                                           
58 Стаття 28 Конвенції про права дитини 

59 Загальне зауваження Комітету ООН із економічних, соціальних та культурних прав № 13(1999). – С. 3–4. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeID=11 

60 Пункт 1 першої частини статті 15 Пакту 

61 Стаття 30 Конвенції 

62 Загальне зауваження № 21 Комітету ООН з економічних, соціальних та культурних прав. – 2009. – С. 4. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeID=11 
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того, зазначається на необхідності публічних просторів для культурної та 

соціальної діяльності із можливістю рівного до них доступу та використання64. 

Доступність – ефективна можливість усіх мешканців як міст, так і 

сільської місцевості користуватись культурними благами без дискримінації, на 

економічно прийнятних умовах. Важливо забезпечувати доступ для осіб 

похилого віку, людей з інвалідністю та тих, що перебувають за межею бідності. 

Крім того, цей елемент стосується й можливості пошуку, отримання та 

розповсюдження інформації щодо особистого розвитку для кожного тією мовою, 

якою особа бажатиме. Мовні меншини повинні мати доступ до засобів 

самовираження та розповсюдження65.   

Прийнятність та адаптивність – місцеві програми та заходи повинні 

бути гнучкими та враховувати культурне різноманіття66. Крім того, містам 

Європи пропонується заохочувати взаємну толерантність між віруючими та 

невіруючими та між віруючими різних релігійних громад67. 

Враховуючи можливості органів місцевого самоврядування, нами 

приділено уваги: наявністю у громади відкритих місць культурного простору; 

доступ до культурних та освітніх заходів та програм, в тому числі у сільській 

місцевості; реалізація права на участь у культурному житті меншин.  

Соціальний захист68 залежить від можливостей і потреб суспільства та 

забезпечується державою як правило для вразливих категорій населення. Тому 

оцінці підлягатиме реалізація органами місцевого самоврядування законодавчо 

визначених програм соціальної допомоги та соціального захисту. 

У Коментарі Комітету із економічних, соціальних та культурних прав 

реалізація права на соціальне забезпечення трактується через наявність 

відповідних національних програм із надання грошових допомог, відповідних 

пільг при користуванні послугами, в тому числі охорони здоров’я та забезпечення 

доступу до цих програм без дискримінації та з урахуванням соціальних ризиків 

для певних категорій. Соціальне забезпечення, соціальний захист включає: право 

не бути об’єктом свавільних та необґрунтованих обмежень у користуванні 

системою соціального забезпечення; право на рівний доступ до програм 

адекватного захисту у разі соціальних викликів та надзвичайних ситуацій69.   

Цей напрям передбачає доступ до благ як у  грошовій, так і натуральній 

формі та володіння ними без дискримінації з метою забезпечення захисту у 

випадках: а) відсутності доходів від праці через захворювання, інвалідність, 

                                           
64 Стаття XV Європейської хартії захисту прав людини у містах 

65 Загальне зауваження № 21 Комітету ООН з економічних, соціальних та культурних прав. – 2009. – С. 6. – 
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вагітність та пологи, безробіття, похилого віку або смерті когось із членів сім’ї; 

б) недоступності медичних послуг через їх надмірну вартість; в) недостатнього 

розміру допомоги на сім’ю, в тому числі на утримання осіб, які потребують 

допомоги.  

Комітет із соціальних прав Ради Європи визначає право на користування 

послугами соціальних служб через мережу відповідних послуг для поновлення 

або підтримки благополуччя осіб, які цього потребують. Соціальні послуги 

включають зокрема: консультування, поради, реабілітацію та інші форми 

підтримки від соціальних робітників; послуги із допомоги вдома (соціальна 

допомога вдома, особиста гігієна, харчування); послуги у стаціонарних закладах; 

послуги у надзвичайних соціальних ситуаціях; послуги у ситуаціях домашнього 

насилля, сімейної медіації, догляду за дітьми та інше. Держави можуть залучати 

приватний сектор, інші організації для надання соціальних послуг70.  

Підтвердження пропонованих дослідницьких проблем знаходимо у Хартії 

із захисту прав людини у містах, підписанти якої визначають соціальну політику 

як одну з вирішальних у захисті прав людини та гарантують забезпечення цих 

прав у межах визначених повноважень71. 

Викликами національної системи соціального захисту залишається її 

перевантаження спадком Радянської соціальної політики та численними 

популістичними нормами. «Водночас до сьогодні не відбулося розділення 

правових норм на ті, що гарантують соціально-економічні права, та ті, що 

надають певні привілеї в зв’язку із зайняттям певної посади чи особливими 

заслугами. А це в свою чергу заважає ефективному здійсненню змін щодо всієї 

системи соціального забезпечення. Загалом система соціального забезпечення 

залишилася занадто громіздкою із  фінансового невиправданою системою пільг 

та соціальних виплат та із неефективно розгалуженою мережею державних 

закладів соціального захисту, що більш відповідає традиціям і підходам 

радянської моделі, ніж європейським підходам у цій сфері»72. 

Проблеми здійснення заходів соціального захисту визнаються й Урядом: 

«Система соціальної підтримки вразливих верств населення потребує 

удосконалення у частині посилення її впливу на зменшення масштабу бідності. 

Програмами соціальної підтримки охоплено 58,3 відсотка бідного населення, при 

цьому лише 41 відсоток коштів соціальних програм (без урахування житлових 

субсидій) використано на задоволення потреб такого населення. Водночас серед 

отримувачів усіх видів соціальної підтримки лише 25 відсотків належало до 

бідного населення»73. 

                                           
70 Digest of the Case Law of the European Committee of Social Rights. – 1 September 2008. – С. 107–109. - 
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72 Щербатюк Максим Соціально-економічні права. // Права людини в Україні – 2016. Доповідь 

правозахисних організацій / За ред.: А. П. Бущенка, О. А. Мартиненка / Українська Гельсінська спілка з прав 
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Зважаючи на окреслені вище тенденції, категорії, визначені у стратегічних 

пріоритетах подолання бідності74 та враховуючи підхід, за яким при 

диференціації права на гідний рівень життя, соціальний захист визначатиметься 

через реалізацію на рівні громади заходів із соціальної допомоги та соціальних 

послуг окремим вразливим до ризиків бідності та соціального відчуження 

категоріям. В індексі увага зосереджуватиметься на: учасниках 

антитерористичної операції та категоріях, на які поширюється дія Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»75; внутрішньо 

переміщених особах76; особах з інвалідністю77; сім’ях з дітьми78; безпритульний 

дітях, дітях-сиротах та дітях, позбавлених батьківського піклування7980; особах 

похилого віку81; особах, що постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи82. 

 

3. Самореалізація 

Право на працю та умови її реалізації включає право кожної людини 

дістати можливість заробляти собі на життя працею, яку вона вільно обирає або 

на яку вона вільно погоджується83. Охоплює як самостійну працю та отримання 

доходів, так і роботу за наймом. Елементи права згруповані у розділи, які 

окреслюватимуться з урахуванням української специфіки завдань і можливостей 

органів місцевого самоврядування.  

Наявність – спеціальні служби для сприяння зацікавленим особам у 

пошуку та знаходженні наявних місць зайнятості; політики із запобігання 

безробіття та звільненню; наявність заходів із зменшення неформальної 

зайнятості 84. Стосовно програм зайнятості, йдеться швидше про економічну 

                                           
74 Стратегія подолання бідності схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 березня 

2016 № 161-р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/161-2016-%D1%80 
75 Статті 12 – 16 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12 
76 Частина одинадцята статті 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 

осіб». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1706-18 
77 Статті 9, 10, частина третя статті 11 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Україні». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/875-12 
78 Частина друга статті 3 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми». – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2811-12 
79 Частина друга статті 18 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і 

безпритульних дітей». – [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2623-15 
80 Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2342-15 
81 Частина п’ята статті 2 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та 

інших громадян похилого віку в Україні». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3721-12 
82 Статті 20 – 24 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/796-

12 

83 Стаття 6 Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права. Крім того, право на працю 

закріплене статтею 1 Європейської соціальної хартії (переглянутої) 

84 Зауваження загального характеру Комітету ООН з економічних, соціальних та культурних прав № 18 

«Право на працю». – 2005. – С. 5 - 6. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeID=1 
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політику держави, яка спрямовується на збільшення рівня зайнятості85. Крім 

того, міжнародними та регіональними організаціями у праві на працю 

оцінюється й наявність програм професійної освіти.  

Доступність – відкритість ринку праці для кожного: 

1) заборона дискримінації за будь-якою ознакою у доступі до зайнятості та 

збереженні робочого місця, запровадження у разі потреби відповідних програм 

(зокрема для сприяння жінкам, молоді, особам з інвалідністю, особам похилого 

віку, мігрантам); 

2) фізична доступність, в тому числі осіб з інвалідністю до місць праці та 

створення необхідного розумного пристосування; 

3) можливість пошуку, отримання та розповсюдження інформації щодо 

зайнятості, включно із функціонуючими онлайн системами та іншими 

напрямами86.  

Якість – належні умови праці та забезпечення прав працівників87. 

З урахуванням національних особливостей, пропонуємо обмежити оцінку 

забезпечення права на працю на рівні громади: 1) програмами та політиками 

активної зайнятості (наприклад, залучення інвестицій на умовах створення 

робочих місць), в тому числі сприяння самозайнятості та свободі 

підприємництва; 2) заходами із попередження скорочення зайнятості та масовим 

звільненням; 3) програмами професійно-технічної підготовки. Ці питання 

підтверджують у своїх зобов’язаннях міста, що приєднались до Європейської 

Хартії захисту прав людини у містах «Місцеві влади рухаються до створення 

повної зайнятості у межах своїх можливостей. Щоб забезпечити досяжність 

цілей цього права, учасники (міста-підписанти) заохочують відповідність попиту 

та пропозиції на ринку праці, в тому числі через освітні програми із оновлення 

професійних навичок та розвивають заходи із безробітними»88.  

 

4. Добре врядування 

Підходи до якісного публічного управління виступають як чільна група 

оцінювання зусиль органів місцевої влади щодо реалізації прав людини в 

Місцевому індексі прав людини.  

Європейською хартією захисту прав людини у містах як свого роду 

ідеальною моделлю забезпечення прав людини на місцях виокремлюється розділ 

Права пов’язані із демократичним місцевим адмініструванням, який сформовано 

із питань ефективності публічних послуг та принципу відкритості.  

Щодо першого, то міські органи влади забезпечують ефективність 

публічних послуг та надають їх згідно із вимогами користувачів. Крім того, 

вживаючи кожен із заходів уникають різних форм дискримінації чи порушень. 

                                           
85 Digest of the Case Law of the European Committee of Social Rights. – 1 September 2008. – С. 19. - [електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168049159f 

86 Там само. С. 6 

87 Там само. С. 6 

88 Частина 2 Статті XIV Європейської Хартії захисту прав людини у містах 
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Підписанти матимуть різні варіанти оцінки своїх заходів, результати яких ними 

братимуться до уваги89.  

Що ж до відкритості, учасники Хартії гарантують відкритість процесу 

управління: «Громадяни повинні бути інформованими щодо своїх політичних та 

адміністративних прав та обов’язків, шляхом регулярної та прийнятної публікації 

муніципальних правил»90.  

При здійсненні місцевих повноважень застосовуються зобов’язання 

ясності, публічності, незаангажованості та недискримінації. Ці зобов’язання 

застосовуються у випадках:  

- укладення відповідних договорів, які стосуються сфер використання 

бюджетних коштів; 

- обрання місцевих службовців та інших офіційних осіб за принципом 

професійності та конкурсності91.  

Підписанти Хартії гарантують відкритість та суворий контроль за 

використанням бюджетних коштів92.  

Важливої уваги у міжнародних стандартах приділяють праву на участь в 

управлінні суспільними справами. Його трактування поступово змінюється, 

оскільки із розвитком технологій виникають нові форми участі93.  

На рівні ООН участь у політичному житті розглядається у контексті статті 

25 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, згідно із якою 

участь трактується у двох вимірах: право голосу та доступ до публічних послуг. 

Крім того, участь у прийнятті публічних рішень та залучення до їх вироблення 

людей з інвалідністю декларує й стаття 29 Конвенції про права осіб з 

інвалідністю.  

Привертають до себе увагу низка резолюцій Ради з прав людини, зокрема 

Резолюція щодо рівної участі у політичних та публічних справах, прийнята 2015 

року. Резолюцією визначається, що розвиток інформаційних технологій 

породжує нові форми участі. В тому числі через посередництво соціальних 

мереж, онлайн та офлайн просторів94. У іншій резолюції щодо простору 

громадськості 2013-2014 рр. Рада з прав людини закликала держави визнати 

важливу роль НУО, надавши їм можливість брати участь в обговоренні 

відповідних питань95,96.  

На рівні Ради Європи участь громадян декларується у Європейській хартії 

місцевого самоврядування, де у пункті 2 статті 3 йдеться про зібрання громадян, 

референдуми та будь-які інші форми безпосередньої участі.  Додатковим 

протоколом до Хартії (параграф 2а статті 2) зазначаються заходи для 

                                           
89 Стаття ХХІІІ Європейської хартії захисту прав людини у містах 

90 Частина 1 статті XXIV Європейської хартії захисту прав людини у містах 

91 Там само. Частина 3 

92 Там само. Частина 4 

93 «Інструменти партисипативної демократії: європейські стандарти та практики». Висновок Спеціального 

радника Уряду України з питань децентралізації. – Київ, 6квітня 2017 року (Неофіційний переклад). – С. 3. - 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Viisnovok.pdf 

94 Там само. С. 3 – 4 

95 Там само. С. 4 

96 Рекомендація CM (2007)14. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_937 
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запровадження протоколу, зокрема консультації, місцеві референдуми та інші. 

При чому, перелік можливих заходів не обмежується97.  

Форми участі та необхідні заходи наявні і в Рекомендаціях Комітету 

Міністрів державам-членам щодо участі громадян у місцевому політичному 

житті (Рекомендації Rec (2001) 19), зокрема пропонується «розвивати у найбільш 

населених містах та у сільських районах – так звану форму об’єднання сусідів», 

щоб громадяни могли більше впливати на їх місцеве середовище та місцеву 

владу98. Ці ж Рекомендації пропонують засновувати дорадчі інституції, до яких 

входили б і представники влади або виборних органів. Цим органам можна 

надати або інформаційні функції, або делегувати певні повноваження. В іншій 

(Рекомендація CM/Rec(2009)1 Комітету Міністрів державам-членам щодо 

електронного врядування) – містяться рекомендації щодо запровадження та 

розвитку електронного врядування.   

Крім того, Рада Європи запропонувала стандарти недискримінації участі 

окремих категорій у публічному житті (жінок, молоді, іноземців, осіб з 

інвалідністю, представників меншин). Декларацією про рівність жінок і 

чоловіків як основний критерій демократії було запропоновано систему квот 

мінімальної кількості кандидатів однієї статі до місцевих рад, місцевих 

виконавчих органів та різноманітних комітетів та рад, сформованих місцевими 

органами99. Рекомендаціями щодо участі осіб з інвалідністю у політичному та 

публічному житті (CM/Rec(2011)14) запропоновано урядам забезпечити таку 

участь: шляхом прийняття відповідного законодавства, яке б сприяло розвитку 

служб підтримки, щоб особи з інвалідністю могли брати участь у політичному 

житті як громадяни, що мають рівні політичні права та обов’язки100. Низка 

нормативних актів заохочує держави-члени виробляти політику та приймати 

необхідну нормативно-правову базу, яка б дозволяла молоді брати участь у житті 

держави101. Рамкова конвенція про захист національних меншин передбачає 

принципи участі осіб, які є національними меншинами у публічних справах, які 

їх стосуються102. 

Оцінюючи участь у місцевих справах, нас цікавитиме спроможність ОМС 

запропонувати інституційні механізми для різних форм такої участі. Йтиметься 

переважно про участь через консультування. Крім того, можливим інтересом 

стане запобігання дискримінації щодо осіб за певною ознакою при здійснені 

такої участі.  

                                           
97 Там само. С. 6 – 7 

98 Там само. С. 7 

99 «Інструменти партисипативної демократії: європейські стандарти та практики». Висновок Спеціального 

радника Уряду України з питань децентралізації. – Київ, 6квітня 2017 року (Неофіційний переклад). – С. 6. - 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Viisnovok.pdf 

100 Рекомендация CM/Rec (2011)14 Комитета министров государствам-членам об участии инвалидов в 

политической и общественной жизни. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://snu.ucoz.ua/news/rekomendacyy_komyteta_mynystrov_gosudarstvam_chlenam_ob_uchastyy_invalidiv_v_polyt

ycheskoy_i_obshhestvennoy_zhyzny/2015-06-27-397 

101 «Інструменти партисипативної демократії: європейські стандарти та практики». Висновок Спеціального 

радника Уряду України з питань децентралізації. – Київ, 6квітня 2017 року (Неофіційний переклад). – С. 6. - 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Viisnovok.pdf 

102 Там само. С. 7 
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Право на інформацію. Комітет ООН із прав людини посилаючись на 

пункт 2 статті 19 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права звертає 

увагу на доступ до інформації, яка надається місцевими органами влади103.  

Конвенція Ради Європи про доступ до офіційних документів визначає 

право на інформацію таким чином, що кожна із сторін гарантує кожній особі без 

жодної дискримінації за будь-якою ознакою на доступ, на її вимогу, до офіційних 

документів, що знаходяться у розпорядженні органів державної влади104. 

Конвенція покладає обов’язок на органи влади оприлюднювати інформацію 

щодо їх проблематики. Крім того, учасниці конвенції повинні інформувати про 

можливості отримання доступу до офіційних документів та забезпечити, щоб 

персонал був відповідним чином підготовлений. Конвенція зазначає на 

можливість надсилання запитів на отримання інформації у тій формі, яка є 

зручною для особи. Орган, що надає інформацію за запитом, може запропонувати 

альтернативу у доступних джерелах.  

Щодо оприлюднення інформації, конвенція зазначає: «Орган державної 

влади за власною ініціативою та у разі необхідності, вживає необхідних заходів 

щодо оприлюднення офіційних документів, яким він володіє, в інтересах 

підвищення відкритості й ефективності державного управління, а також задля 

стимулювання участі громадськості у вирішенні питань загального значення»105. 

Необхідність доступу до інформації пропагує у своїх рекомендаціях Комітет 

Міністрів Ради Європи106. 

Згідно Європейської хартії захисту прав людини у містах пропонується 

вільний (безоплатний), відкритий та легкий доступ до інформації. Маючи це на 

увазі, заохочується навчання, полегшення доступу та постійне оновлення 

навичок із інформаційних технологій107.  

Доступ до інформації переплітається із правом на повагу до приватного 

життя. Так, Європейською Хартією захисту прав людини у містах передбачено: 

«Громадяни мають право на інформацію щодо соціального, економічного, 

культурного та місцевого адміністративного життя, обмежуючись лише межею 

індивідуальної приватності та захисту дітей та молодих людей»108.  

Загалом пропонуватимемо оцінювати органи місцевого самоврядування у двох 

аспектах: 1) ініціативи із оприлюднення суспільно важливої інформації – 

функціонування інтернет-представництва, інші шляхи подання інформації; 2) 

реагування ОМС на запити щодо публічної інформації.  

                                           
103 Зауваження загального характеру Комітету ООН з прав людини № 34 «Стаття 19 Свобода поглядів і їх 

вираження». – 2011. – С. 5 – 6. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=8&DocTypeID=11 

104 Конвенція про доступ до офіційних документів . (неофіційний переклад). – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://crimecor.rada.gov.ua/komzloch/control/uk/publish/article;jsessionid=DD394411BA1FD129A5209C55F2D68391

?art_id=49046 

105 Там само 

106 Рекомендація Rec(2001) 19 Комітету міністрів Ради Європи «Про участь громадян у місцевому публічному  

житті». (Офіційний переклад). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_739 

107 Частина друга статті ХІ Європейської Хартії захисту прав людини у містах 

108 Частина п’ята статті Х Європейської Хартії захисту прав людини у містах 



 

 

 

 

Місцевий індекс прав людини (загальна методологія 
моніторингового інструменту) / А.Галай (ред.), Б.Кондратюк, 
О.Мартиненко, Б.Мойса.– К.: УГСПЛ, 2018.– 29 с. 

 
 
 
 
 
Публікація характеризує концепцію ініціативи правозахисних 

моніторингів Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ), 
спрямованих на рівень місцевих громад. 

Правозахисні моніторинги УГСПЛ сьогодні об’єднані у проект 
Національний індекс прав людини, та складаються з моніторингів 
виконання Національної стратегії з прав людини та Місцевого індексу 
прав людини. Сайт проекту – http://hro.org.ua   

Місцевий індекс прав людини – заснований для підтримки і вірного 
розвитку реформи децентралізації. Вірний, з точки зору команди проекту, 
означає – такий, що базується на засадах пріоритету прав людини в усіх 
сферах її взаємин з державою. 

Розробка методології Місцевого індексу прав людини була 
реалізована за участю експертів Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини, спільноти практик місцевого розвитку Швейцарсько-
українського проекту DESPRO, об’єднань місцевого самоврядування та 
широкого кола інших зацікавлених інституцій. 

 

 

 

 

 

 
Моніторинги виконання Національної стратегії з прав людини та Місцевого індексу прав людини було 

підтримано в рамках наступних проектів УГСПЛ: програми «Права людини в дії» за підтримки 

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. Погляди та інтерпретації, представлені у цьому виданні, не обов’язково 

відображають погляди жодної зі згаданих донорських організації чи урядів зазначених країн. 

 

 

 

 

 

http://hro.org.ua/

