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Публікація демонструє результати моніторингу дотримання прав людини на місцевому рівні 
у місті Долина Івано-Франківської області за інноваційним інструментом Місцевий індекс прав 
людини. 

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

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

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

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

оцінювання. За результатами кожного моніторингу місцева влада має перелік рекомендацій до 
покращення власної діяльності; ОМС з цього та інших регіонів бачать невідворотність власного 
оцінювання і одночасно – інструментарій самооцінки, перелік способів вирішення складних 
проблем, з якими стикаються щодня; місцеві громадські інституції та представники осіб, чиї права 
порушені мають контрольний перелік вимог до місцевої влади та можуть обрати спосіб захисту прав 
мешканців місцевої громади. 

Розробка методології Місцевого індексу прав людини була реалізована за участю експертів 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, спільнот експертів науковців та практиків 
місцевого самоврядування й різних галузей прав людини. Було опрацьовано сучасні міжнародні 
моделі прав людини і їх оцінювання, узагальнено кращі іноземні та вітчизняні практики моніторингу 
прав людини на місцевому рівні, враховано специфіку розвитку повноважень місцевого 
самоврядування в процесі реформи. 

Моніторинг проведено ГС "Мережа правового розвитку" в рамках грантового проекту 

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

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

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

 
 
Долина - місто районного значення, на Бойківщині, центр Долинського району Івано-Франківської 
області України, адміністративний центр Долинської районної ради. Умовно Долину ділять на 

декілька частин. Серед них Стара Долина, Загір'я, Брочків, Городок.  

Засноване  м. Долина в 979 році. 
Місто Долина розташоване на відстані 58 км від обласного центру — міста Івано-Франківськ. 
Відстань від м. Долини до: Львова — 111 км; Тернополя — 180 км; Чернівців — 220 км; 
Ужгорода — 225 км; Києва — 716 км; Варшави — 648 км; Будапешту — 690 км;  
Міста побратими:  Немодлін (Польща), Нова Сажина (Польща), Гродзіск Влкп. (Польща), Прерія 
Вілидж (США), Новоград-Волинський (Укр.), Рубіжне (Україна), Саки (АР Крим, Укр.), Орхей 

(Молдова) 
 
Через Долину протікають річки Тур'янка,  Сівка, Саджавка. Окрасою міста є Долинське озеро, яке 
займає площу 25 га. Середня глибина водойми 2,5 м.  
Станом на 01.01.2017 року чисельність населення м.Долина становить 20 619 осіб. 
Площа м.Долина – 27 км2  
 

 
 

Органом місцевого самоврядування є Долинська міська рада, яка обирається раз на  
5 років в кількості 26 депутатів. 
Код ЄДРПОУ: 04054317 
Адреса: просп. Незалежності, 5, м. Долина, Івано-Франківська області. 
Поштовий індекс: 77500 
Час роботи міської ради: пн-пт 08:00-17:00, обідня перерва 12:00-13:00 

Сайт: http://rada.dolyna.info  
Ел-пошта: rada.dolyna.info@gmail.com 
Телефон: (03477) 2-70-30, факс (03477) 2-70-35 
Мер міста: Гаразд Володимир  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://rada.dolyna.info/mista-pobratymy/nemodlin
http://rada.dolyna.info/mista-pobratymy/nova-sazhyna
http://rada.dolyna.info/mista-pobratymy/hrodzisk-wielkopolski
http://rada.dolyna.info/mista-pobratymy/preriya-vilydzh
http://rada.dolyna.info/mista-pobratymy/preriya-vilydzh
http://rada.dolyna.info/mista-pobratymy/novohrad-volynskyj
http://rada.dolyna.info/mista-pobratymy/rubizhne
http://rada.dolyna.info/mista-pobratymy/saky
http://rada.dolyna.info/mista-pobratymy/orhej
http://rada.dolyna.info/mista-pobratymy/orhej
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0)
http://rada.dolyna.info/
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Фото: адміністративна будівля Долинської міської ради 

На території міста Долина функціонують: 

 

 школи – 8 

 дитячі садочки – 6 

 позашкільних навчальних закладів - 6 

 поліклініка – 3 

 лікарні – 3 

 аптеки – 21 

 стоматологія – 9 

 пожежно - рятувальні частини - 3 

 комунальні підприємства – 8 

 підприємства - 8 

 

 ОСББ - 37 

 будинки культури – 4 

 пам’ятки архітектури -14 

 бібліотеки – 4 

 спортивні клуби - 5 

 музей – 2 

 готелі- 6 

 торгівельні магазини - 23  

 ЗМІ- 3 

 машрути громад. транспорту - 18  
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ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ МОНІТОРИНГУ ЗА НАПРЯМАМИ 

РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ : БАЗОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ 

НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: БЕЗПЕКА ГРОМАДИ 

 

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

порядку ? 

         Рішенням Долинської міської  ради від 12.04.2018 року  за №1140-37/2018  прийнято 
Програму співробітництва Долинського відділення поліції Калуського відділу поліції ГУНП  в Івано-
Франківській області з населенням м. Долина на2018-2020роки, залучення громадян до 

профілактики правопорушень, боротьби зі злочинністю на 2018 – 2020 роки із орієнтовним обсягом 
фінансування з міського бюджету 300 000 гривень.  В другому півріччі  2018 року передбачено 
надання коштів на суму 100 000 грн.  
         Програма розроблена  з метою підвищення ефективної роботи Долинського ВП Калуського 
ВП ГУНП в Івано-Франківській області  в боротьбі із злочинністю виявлення та вивчення причин та 
умов які сприяють вчиненню злочинів, а також  шляхів їх подолання та проведення ефективних 

попереджувально-профілактичних заходів. 
        Для досягнення мети Програми, її реалізації має бути виконано ряд завдань: посилення 
боротьби з організованою злочинністю, активізація   профілактики злочинності; створення 

атмосфери суспільної нетерпимості до проявів злочинності; послаблення дії криміногенних 
факторів; недопущення втягнення у злочинну діяльність нових соціальних груп, особливо 
неповнолітніх; створення надійних перешкод посиленню кримінального насильства; виявлення та 
недопущення незаконного обігу зброї, проявів пияцтва та алкоголізму, інших супутніх характерних 

для злочинності явищ.  Окремим розділом Програми передбачено перелік заходів, обсяг 
фінансування Програми. До прикладу, одним із пріоритетних завдань є профілактика злочинності 
на території м. Долина, проведення оперативно-профілактичних відпрацювань з метою здійснення 
роз’яснювальної роботи серед молоді, населення, осіб, звільнених з місць позбавлення волі. 
Надання громадянам міста практичної допомоги з виїздом на місце.  Одним і єдиним необхідним 
заходом для виконання цього пріоритетного  завдання є  придбання газоаналізатора – алкотестера 
«Драгер 6820» на який на 3 роки передбачено 150 000 гривень.  Очікуваним результатом від 

вжиття такого заходу є забезпечення належної мобільності підрозділів поліції з метою 
попередження правопорушень та розкриття злочинів.  Проаналізувавши вказаний пріоритетний 
напрям діяльності, можна зробити висновок що заходи передбачені цим напрямом не в повній мірі 
призводять до настання очікуваних результатів.     
       Другим із двох   пріоритених напрямів діяльності  є забезпечення діяльності груп швидкого 

реагування на заяви та повідомлення громадян на території  м. Долина, для виконання якого 

програмою передбачено придбання паливно-мастильних матеріалів із фінансуванням терміном на 
3 роки 150 000 гривень по 50000щороку..  

Бюджетні асигнування обидвох напрямів діяльності програми здебільшого 
спрямовуватимуться на поліпшення матеріально-технічної спроможності  Долинського ВП 
Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області . Тому Програму співробітництва Долинського 
відділення поліції Калуського відділу поліції ГУНП  в Івано-Франківській області з населенням м. 
Долина, залучення громадян до профілактики правопорушень, боротьби зі злочинністю на 2018 – 

2020 роки не можна вважати достатньо дієвою. 
22 грудня 2017 року рішенням Долинської міської ради за № 996-34/2017 затверджено Програму 
забезпечення пожежної безпеки в м. Долина на 2018-2019 роки . Програма спрямована на 
здійснення узгоджених заходів щодо забезпечення захисту населення м. Долина, навколишнього 
природного середовища, об’єктів з масовим перебуванням людей від пожеж, підвищення рівня 
протипожежного захисту та утворення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері 
пожежної безпеки. Передбачено фінансування програми з місцевого бюджету 900000грн на 

придбання широкого спектру протипожежного обладнання, а також  
придбання автомобіля АД-30.   Програма містить конкретні строки виконання заходів – одні заходи в 2018р., 
інші в 2019 році. Контроль за виконанням даного рішення покладено на постійну комісію міської ради з питань 
житлово-комунального господарства, благоустрою та екології. Програма містьть конкретні строки виконання 

заходів – одні заходи в 2018р.,інші в 2019 році. Монітори вважають,  що Програма забезпечення пожежної 

безпеки в м. Долина на 2018-2019 роки  містить достатньо інформації, щоб вважати її  дієвою.  
  
Отже, враховуючи, наявність затверджених програм такого спрямування, а також той факт, що  
програмами передбачено виконавців програми, контроль забезпечення виконання програм,  строки 
виконання програми, які частково конкретизовані, визначено  очікувані результати, виділено 

фінансування з місцевого бюджету для реалізації програми, в  сукупності проведеного аналізу 
змісту програм моніторами прийнято рішення про зарахування балу. 
 

 Зараховано 1бал 

  

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

громадської безпеки та громадського порядку? 

          В проаналізованому монітором проекті рішення про Програму співробітництва Долинського 

відділення поліції Калуського відділу поліції ГУНП  в Івано-Франківській області з населенням м. 

http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-prohramu-spivrobitnytstva-dolynskoho-viddilennya-politsiji-kaluskoho-viddilu-politsiji-hunp-v-ivano-frankivskij-oblasti-z-naselennyam-m-dolyna-zaluchennya-hromadyan-do-profilaktyky-pravoporu/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-prohramu-spivrobitnytstva-dolynskoho-viddilennya-politsiji-kaluskoho-viddilu-politsiji-hunp-v-ivano-frankivskij-oblasti-z-naselennyam-m-dolyna-zaluchennya-hromadyan-do-profilaktyky-pravoporu/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-prohramu-zabezpechennya-pozhezhnoji-bezpeky-m-dolyna-na-2018-2019-roky/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-prohramu-zabezpechennya-pozhezhnoji-bezpeky-m-dolyna-na-2018-2019-roky/
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Долина, залучення громадян до профілактики правопорушень, боротьби зі злочинністю на 2018 – 

2020 роки немає жодної інформації  про обговорення проекту програми із громадськістю,  

проведення консультацій із населенням.  Також, немає жодного доказу, який би свідчив про 

вивчення  думки громадськості під час розробки завдань та заходів програми. Тому,  зважаючи на  

відсутність інформації щодо врахування думки громади під час розробки  програми співробітництва 

Долинського відділення поліції Калуського відділу поліції ГУНП  в Івано-Франківській області з 

населенням м. Долина, залучення громадян до профілактики правопорушень, боротьби зі 

злочинністю на 2018 – 2020 роки, бал не зараховується . 

 

Бал не зараховано 

 

3. Чи були впроваджені на час моніторингу місцевою владою сучасні технічно-

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

Під час проведення моніторингу вивчалися та аналізувались складові впровадження технічно-

інформаційної систем реагування на тривожні події в м.Долина . 

Вивчення та аналіз цього  індикатору дало наступні результати: 

1. В місті Долина запроваджено цілодобовий телефон гарячої лінії реагування на тривожні 

події : 0 (800) 50-10-89; +38(03477) 2-80-80 

2. З 17 листопада 2016 року в місті почала свою роботу загальноміська система 

відеоспостереження. На території всього міста в режимі онлайн   на сьогодні працюють 18 

відеокамер. Ця система відеоспостереження допомагає поліцейським оперативніше 

ідентифікувати і знайти крадія, порушника правил дорожнього руху чи хуліганів, які 

знищують комунальне майно.   

 
Фото : виведення камер відеоспостереження в м.Долина  на загальний  монітор 

Варто також зауважити, що рішенням Долинської міської ради  №823-29/2017 від 17.08.2017 року 
затверджено Порядок надання відеоматеріалу, отриманого з системи відеоспостереження м.Долина 
. Так, відповідно до вказаного порядку, відеоматеріал, що знаходиться на сервері є службовою 
інформацією та може надаватись третім особам виключно у випадках та на підставі: ухвали суду, 

що набрала законної сили, щодо надання у розпорядження суду фрагменту відеозапису; запиту 
слідчого про надання відеоматеріалу в рамках кримінального провадження; іншим державним 
органам, уповноважених на те законом, у разі проведення оперативно-розшукових заходів; 
адвокатського запиту (оформленого відповідно до чинного законодавства); звернення 
постраждалих чи учасників ДТП, свідків-очевидців скоєння невстановленими особами 
адміністративного правопорушення в сфері дорожнього руху чи завдання шкоди майну запитувача; 
коли відеоматеріал містить жахливі факти каліцтва чи летальні випадки даний відеоматеріал 

надається тільки прямим родичам чи силовим структурам в рамках кримінального провадження. 
  

1.  За ініціативи міського голови з метою налагодження конструктивного діалогу між 

жителями та органами виконавчої влади міста створено геоінформаційний портал “Міський Контакт-

http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-poryadok-nadannya-videomaterialu-otrymanoho-z-systemy-videosposterezhennya-v-m-dolyna/
http://dolyna.bissoft.org/
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Центр”. Портал надає долинянам можливість: отримувати інформацію про діяльність органів влади; 

контролювати своєчасність та якість робіт, що виконуються на об’єктах міського господарства; 

повідомляти про виявлені порушення; вказувати на незаконне розміщення об’єктів; пропонувати 

додаткові роботи з благоустрою подвір’їв; оцінювати роботу державних установ; підтверджувати 

чи спростовувати відповіді службовців про вирішення проблем. За допомогою камер 

відоеспостереження безперервне життя міста в реальному часі відслідковують позмінно 4 

диспетчери, які складають щоденні звіти, оперативно співпрацюють з екстреними службами. У 

випаду аварійних ситуацій, ДТП, адміністративних чи кримінальних   правопорушень знають, куди 

адресувати своє повідомлення: до рятувальників,  комунальних служб, викликати швидку чи 

поліцію.    

 
Фото: диспетчер Долинського  «Міського Контакт-Центру» реєструє звернення. 

 

В громадських місцях м. Долина, де зосереджено найбільше скупчення людей  

встановлено 3 тривожні кнопки «Термінового виклику» Про її місце знаходження 

сповіщає наклейка-вказівник з написом «Терміновий виклик ». Всі кнопки виклику 

виведені  на пульт централізованого спостереження . 

(https://www.guard.np.gov.ua/novini/zavdyaki-knopkam-termnovij-viklik-mlcz-na-vano-

frankvshhin-zlochini-vdatsya-rozkriti-po-garyachix-sldax)  

Інші подібні складові систем реагування на тривожні сигнали та інформаційно-технічні 

системи у місті відсутні. 

 Таким чином з різноманітних варіантів у м. Долина запроваджено  4 технічно-інформаційні 
системи (телефон гарячої лінії, загальноміська система відеоспостереження, геоінформаційний 

портал «Міський Контакт-Центр», 3 тривожні кнопки виклику), які є достатніми при формуванні 
комплексної системи безпеки на місцевому рівні, тому моніторами прийнято рішення про  
зарахування балу. 

Довідка. Бал за цим індикатором 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). 
     

Зараховано 1 бал 

 

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

кампанії, спрямовані на вироблення навичок поведінки населення у надзвичайних 

ситуаціях? 

У м. Долина протягом останнього року  проведено ряд  інформаційно-просвітницьких  
заходів з учнями навчальних закладів міста  з основ пожежної безпеки, безпеки на дорозі,  безпеки 
дітей,  безпеки в інтернеті, безпеки людей з інвалідністю  підтвердженням  чого є інформація, яка 

розміщена на сайті міста, зокрема : 
- 24.05.2017 року у м. Долині Івано-Франківської області   відбулось комплексне 

відпрацювання протипожежного стану. Разом з працівниками Долинського РВ У ДСНС в області, 

http://dolyna.bissoft.org/
https://www.guard.np.gov.ua/novini/zavdyaki-knopkam-termnovij-viklik-mlcz-na-vano-frankvshhin-zlochini-vdatsya-rozkriti-po-garyachix-sldax
https://www.guard.np.gov.ua/novini/zavdyaki-knopkam-termnovij-viklik-mlcz-na-vano-frankvshhin-zlochini-vdatsya-rozkriti-po-garyachix-sldax
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соціальні працівники, депутати міської ради здійснювали обходи мешканців м. Долина, перевіряли 
протипожежний стан житлових будинків, нагадували людям правила безпеки життєдіяльності та 

роздавали їм застережливі листівки, відвідано 20 житлових будинків де в більшості проживали 

поодинокі люди похилого віку,  неблагополучні сім’ї і багатодітні сім’ї та вказано власникам на 
недоліки які були виявлені при огляді.   http://rada.dolyna.info/novyny/kompleksne-profilaktychne-
vidpratsyuvannya-4/  

- 24.10.2017 року в Долинський  НВК №2 завітали   рятувальники Долинського РВ У ДСНС в 
Івано-Франківській області в рамках проведення Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності. В 
ході проведення Тижня знань учням доведено основні вимоги  правил пожежної безпеки та безпеки 

життєдіяльності у побуті, при виникненні пожежі у квартирі, при експлуатації побутових газо-  та 
електроприладів, під час подорожі до лісу, при користуванні предметами побутової хімії та 
піротехнічними засобами, при виявленні маловідомих предметів, радіаційна безпека і захист 
населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Загалом згадали про всі небезпеки 
http://rada.dolyna.info/novyny/tyzhden-znan-z-osnov-bezpeky-zhyttjediyalnosti-u-nvk-2/ 

- 13.11.2017 року відбулись ініційовані міським головою м. Долина  Володимиром Гараздом 

громадські обговорення Схем організації дорожнього руху по вулицях Хмельницького-Міцкевича-
Данила Галицького (відтинок дороги державного значення Н-10) Р-21 та по вулиці 
Обліски(відтинок дороги державного значення Р-21). Долинська міська рада, розробивши в числі 
перших в Україні відповідні схеми організації руху, спільно із Службою автомобільних доріг в першу 

чергу  ставить на меті забезпечити безпеку мешканців та гостей міста на дорозі згідно європейських 
норм безпеки   (http://rada.dolyna.info/novyny/misto-prahne-bezpechnoho-ruhu-na-dorohah-
derzhavnoho-znachennya/)  

- з 16 по 20 квітня 2018 року у Долинському районі в тому числі в м.Долина  проходив 
Тиждень знань з основ  безпеки життєдіяльності в дошкільних та загальноосвітніх закладах району 
відповідно до Тематичного плану. Під час проведення Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності 
у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах Долинського району працівниками 
Долинського РВ УДСНС  в Івано-Франківській області  учням  було доведено інформацію по 
правилам безпеки життєдіяльності, а саме: небезпека вдома й на вулиці;основні правила 
поведінки: у побуті; при виникненні пожежі в будинку; при експлуатації побутових газо-  та 

електроприладів; поблизу водоймищ; під час грози; при  виявленні вибухонебезпечних предметів. 
Дітям було роздано  застережливі листівки (http://rada.dolyna.info/novyny/tyzhden-znan-z-osnov-
bezpeky-zhyttjediyalnosti-2/).  

- В травні 2018 року  Долинськими рятувальниками спільно з працівниками відділу інспекції 
Долинської міської ради та представниками ЗМІ було проведено рейд по основних вулицях міста 
Долина, щодо  встановлення реального стану утримання добудинкових та міжбудинкових під’їздів 

та проїздів. (http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-polozhennya-pro-viddil-inspektsiji-
miskoji-rady/)  

- 29 травня 2018 року в Долині відбувся семінар із забезпечення реалізації одного із 
принципів верховенства права в Україні, а саме принципу доступності. В рамках цього заходу 
представником ООН в Україні Петром Поліщуком   здійснено перевірку врахування потреб осіб з 
інвалідністю та маломобільних груп населення в м.Долина з метою забезпечення безпеки людей з 
інвалідністю. За результатами перевірки встановлено, що   в місті Долина набудовано багато 

пандусів, однак низький відсоток  з них – правильні, оскільки  на складний пандус візочник не 
заїде.  В більшій мірі м.Долина має доступну інфраструктуру, що забезпечить безпеку людей з 
інвалідністю. Слід вдімітити безпечний піднятий перехід та встановлений пандус біля дитячого 
садочку «Сонечко», а також  біля музею міста. 

З іншими категоріями населення за напрямками безпека людей похилого віку, безпека в 
Інтернеті, заходів Долинською міською радою за останній рік  не проводилося.  

Таким чином, проведені інформаційно-просвітницькі кампанії, які спрямовані на  

вироблення навичок поведінки населення  у надзвичайних ситуаціях здійснювався щонайменше у 
4 напрямах зокрема цивільний захист, безпека на дорозі, безпека дітей, безпека людей з 

інвалідністю,  тому монітори вважають за необхідне зарахувати бал за вказаним індикатором.   
 

Зараховано 1 бал 

 

 

5. Чи здійснюються місцевою владою заходи щодо запобігання правопорушень у 

взаємодії з поліцією (сommunity policing) та органами пробації ? 

 

Під час  дослідження  питання  за вказаним індикатором  моніторами вивчалися всі можливі 

форми співпраці між поліцією та  громадою міста Долина та співпраці органів пробації з громадою 

міста Долина,    в результаті чого  було встановлено наступне: 

- про проведену роботу працівниками Долинського відділення поліції  ГУНП в Івано-Франківській 

області на території міста Долини, керівник відділення поліції  щороку звітує на сесії Долинської 

міської ради  . Однак,  станом на час проведення моніторингу    звітування  керівника Долинського 

відділення поліції про роботу за останній 2017 рік  не проводилось.  

http://rada.dolyna.info/novyny/kompleksne-profilaktychne-vidpratsyuvannya-4/
http://rada.dolyna.info/novyny/kompleksne-profilaktychne-vidpratsyuvannya-4/
http://rada.dolyna.info/novyny/tyzhden-znan-z-osnov-bezpeky-zhyttjediyalnosti-u-nvk-2/
http://rada.dolyna.info/novyny/misto-prahne-bezpechnoho-ruhu-na-dorohah-derzhavnoho-znachennya/
http://rada.dolyna.info/novyny/misto-prahne-bezpechnoho-ruhu-na-dorohah-derzhavnoho-znachennya/
http://rada.dolyna.info/novyny/tyzhden-znan-z-osnov-bezpeky-zhyttjediyalnosti-2/
http://rada.dolyna.info/novyny/tyzhden-znan-z-osnov-bezpeky-zhyttjediyalnosti-2/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-polozhennya-pro-viddil-inspektsiji-miskoji-rady/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-polozhennya-pro-viddil-inspektsiji-miskoji-rady/
http://rada.dolyna.info/novyny/pryntsyp-dostupnosti-ochyma-ekspertiv/
http://rada.dolyna.info/novyny/pryntsyp-dostupnosti-ochyma-ekspertiv/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-informatsiyu-pro-provedenu-robotu-pratsivnykamy-dolynskoho-viddilennya-politsiji-hunp-v-ivano-frankivskij-oblasti-za-2015-rik
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-informatsiyu-pro-provedenu-robotu-pratsivnykamy-dolynskoho-viddilennya-politsiji-hunp-v-ivano-frankivskij-oblasti-za-2015-rik
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- ініціативи з питань превенції правопорушень за різними напрямками (флешмоби, розробка 

інформаційно-методичних матеріалів тощо)   відсутні. 

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

- системних зустрічей між мешканцями громади м. Долина та поліцією не проводиться; 

- відповідно до п.3.2 Положення «Про відділ інспекції Долинської міської ради, яке затверджене 

05.10.2017 року рішенням Долинської міської ради №871-31/2017, відділ відповідно до покладених 

на нього завдань  співпрацює з правоохоронними органами та державною службою з надзвичайних 

ситуацій.   

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

громадою м.Долина та поліцією та враховуючи наявність лише 1 форми співпраці, моніторами 

прийнято рішення не зарахування балу. 

 

Бал не зараховано  

 

6. Чи актуальні плани евакуації, тимчасового переселення мешканців у разі 

надзвичайних ситуацій ? 

 

01 серпня 2017 року Долинською районною державною адміністрацією розроблено та 

затверджено план проведення евакуації населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру Долинського району, який поширюється на територію міста 

Долина, як місто районного значення.   

         Однак, копію цього плану монітору  не вдалось отримати, адже як повідомив перший 

заступник голови  Долинської районної державної адміністрації, голова районної комісії з питань 

евакуації Віктор Громиш,  що  інформація, яку містить план евакуації належить до інформації із 

обмеженим доступом «Для службового користування 

22 грудня 2017 року рішенням Долинської міської ради за № 996-34/2017 затверджено 

Програму забезпечення пожежної безпеки в м. Долина на 2018-2019 роки  . Програма спрямована 

на здійснення узгоджених заходів щодо забезпечення захисту населення м. Долина, 

навколишнього природного середовища, об’єктів з масовим перебуванням людей від пожеж, 

підвищення рівня протипожежного захисту та утворення сприятливих умов для реалізації 

державної політики у сфері пожежної безпеки. 

         На жаль, ненадання Плану проведення евакуації у межах інформації, що є відкритою, не 

дозволяє прослідкувати спрямованості та ефективності визначених ним заходів.  

        В той же час,  розроблення та  затвердження  плану евакуації  у ІІ півріччі  2017 році,  

затвердження пояснювальної записки до плану проведення евакуації населення в разі виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Долинського району та 

затвердження програми забезпечення пожежної безпеки в м. Долина на 2018-2019 роки  свідчить 

про інтерес  міської та районної влади до питань евакуації мешканців громади м. Долина, а отже 

команда моніторів вважають за необхідне зарахувати бал за цим індикатором. 

 

http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-polozhennya-pro-viddil-inspektsiji-miskoji-rady/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-prohramu-zabezpechennya-pozhezhnoji-bezpeky-m-dolyna-na-2018-2019-roky/
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Фото:   пояснювальна записка до плану евакуації 

 

Зараховано 1 бал 
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33%

Результати "Безпека громади"

Зараховано 4 бали
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ : БАЗОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ 

НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 

1. Чи діє місцева програма охорони довкілля? 
 

Долинською міською радою 30.11.2017 прийнято рішення  №952-33/2017 Про програму 
«Екологічні заходи на 2018 рік»   
По програмі передбачено фінансування у розмірі 6905161,5тис. грн.  
Мета Програми – покращити якість екологічної ситуації в м. Долина через розширення та 

вдосконалення мережі збору побутового сміття. 
Основними заходами програми передбачено: 

   

 
Будівництво колектору фекальної каналізації на вул. Шевченка і вул. Привокзальна в м. Долина 
Івано-Франківської області (ділянка колектору від К1-камера відключення №2) (нове 
будівництво) 

 

 
Будівництво колектору фекальної каналізації на вул. Шевченка і вул. Привокзальна в м. Долина 
Івано-Франківської області (ділянка колектору від К2 – К11) (нове будівництво) 

 

 
Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Обліски в м. Долина Івано-Франківської області 
(ділянка напірного колектору від КНС №2 по вул. Міцкевича до будинку №117 Д) 

 

 Полігон ТПВ для м. Долина на землях Рахинського лісництва. Реконструкція  

 

Реконструкція існуючих очисних споруд з встановленням необхідних споруд потужністю 150 
м³/добу для очищення стічних вод по вул. Шептицького, 69 в м. Долина. 
 
Виконавцем програми є Комунальне підприємство «Комунгосп». 

 
Відповідно до рішення міської ради від 22.12.2017 р.№ 1004-34/2017«Про міський 
бюджет на 2018 рік» а на Екологічні заходи на 2018 рік передбачено 220000,00грн., а 
відповідно із із змінами передбачено також на Будівництво каналізаційного колектора по 
 вул. Івасюка 980000грн. 
 

Таким чином, враховуючи те,  що Програма  «Екологічні заходи на 2018 рік» передбачає мету,  

актуального виконавця - Комунальне підприємство «Комунгосп», строки виконання протягом 
 2018 року , а також виділено фінансування на реалізацію Програми у загальному   
розмірі 6905161,5тис. грн., а тому Програму «Екологічні заходи на 2018 рік» слід оцінювати   
як дієву, що дозволяє моніторам зарахувати бал за цим індикатором. 
Примтіка. Бал за цим індикатором 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. 
 980000,00 
 980000,00 
 

 

 

Зараховано 1 бал 

 

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

 
 При проведенні аналізу сайту http://rada.dolyna.info/ та віснику міської ради за 2017рік на 

предмет наявності інформації про розробку програми «Екологічні заходи на 2018 рік»  не виявлено 
такої інформації, що дає підстави робити висновок про не залучення громади до процесу прийняття 
програми та загалом до процесу розробки програм/ініціатив з охорони довкілля. 

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

Довідка. Бал за цим індикатором зараховується при наданні доказів врахування не менш як 
трьох – у великих містах, двох – у інших населених пунктах способів вираження громадської думки 
щодо програми з такого переліку: громадські слухання, експертні обговорення; анкетне 
опитування; фокус-групи з цільовими аудиторіями; електронне опитування (на офіційному веб-

сайті, у соціальних мережах); інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора). 
 

Бал не зараховано 

 

3. Чи здійснюється місцевий громадський контроль за дотриманням 

природоохоронного законодавства? 
 

http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-prohramu-ekolohichni-zahody-na-2018-rik/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-prohramu-ekolohichni-zahody-na-2018-rik/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-miskyj-byudzhet-na-2018-rik/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-miskyj-byudzhet-na-2018-rik/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-prohramu-ekolohichni-zahody-na-2018-rik/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-vnesennya-zmin-do-rishennya-miskoji-rady-vid-22-12-2017-1004-342017-pro-miskyj-byudzhet-na-2018-rik-2/
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 При особистому спілкуванні зі спеціалістами Долинської міської ради було встановлено, що 
громадський контроль за дотриманням природоохоронного законодавства не здійснюється, 

окремих напрямків проведення такої роботи не запроваджено, крім поодиноких випадків 

притягнення до відповідальності адміністративною комісією. Також не надано підтверджуючих 
документів, які демонструють наявність контролю та реагування за дотриманням 
природоохоронного законодавства.  

 Аналіз інформації на сайті Долинської міської ради     та віснику міської ради  за 2017- 
січень-червень 2018р. не підтверджено проведення системного громадського контролю за 
дотриманням природоохоронного законодавства, що не дає підстав для зарахування балу. 

Довідка. Бал за цим індикатором зараховується у випадку наявності документів, які 
демонструють наявність контролю та реагування на нього за дворічний період, що передує 
моніторингу. Проведення заходів контролю за дотриманням природоохоронного законодавства 
може бути здійснено державними органами та посадовими особами, фізичними та юридичними 
особами. Реагування оцінюється документами про передачу матеріалів на розгляд справ про 
адміністративні правопорушення, існуванням планів реагування на комплексні оцінки, 

врахуванням висловлених за результатами контролю побажань у прийнятих рішеннях ОМС. 
  

Бал не зараховано 

 

4. Чи забезпечується інформування населення про стан навколишнього природного 

середовища? 
 

 При проведенні аналізу за 2017 - січень-червень 2018р. сайту та віснику міської ради, при 
огляду приміщення адміністративної будівлі міської ради не було виявлено інформації про стан 
навколишнього середовища. В той же час 30.05.2018. Долинською міською радою було прийнято 
рішення  № 1207-38/2018 “Про звернення міської ради”, яким було  схвалити звернення щодо 
екологічної ситуації, що склалася внаслідок господарської діяльності НГВУ «Долинанафтогаз» ПАТ 

«Укрнафта» до Міністерства екології та природних ресурсів України . 
 

 З огляду на вказане моніторами зроблено висновок про відсутність системної роботи в 
напрямку інформування населення про стан навколишнього природного середовища в населеному 
пункті (стан навколишнього природного середовища, динаміку його змін, джерела забруднення, 
розміщення відходів чи іншої зміни навколишнього природного середовища і характер впливу 

екологічних факторів на здоров'я людей). З огляду на проведений аналіз моніторами вирішено не 
зарахувати бал. 

  

Бал не зараховано 

 

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

 
  Інших інформаційно-просвітницьких заходів за темою "Екологія" не проводилося. На сайті 

міської ради є інформаційні повідомлення про те, щоб не спалювати листя.  
   Враховуючи ситуацію на момент проведення моніторингу та недостатню кількість заходів 

в Долині по екологічній тематиці, у моніторами зроблено висновок, що екологічна тематика не є в 
пріорітетах органу місцевого самоврядування . 

Довідка. Бал за цим індикатором зараховується при наданні доказів організації ОМС або 
надання організаційної допомоги в проведенні іншими організаціями не менш ніж чотирьох заходів, 
спрямованих на екологічну просвіту та екологічне виховання громадян за останній календарний 
рік, що передує моніторингу. Приклади: функціонування еколого-просвітницьких таборів, клубів; 
проведення обговорень, круглих столів; організація екологічних виставок; друк екологічних 

часописів або видань; залучення місцевих засобів масової інформації до поширення екологічних 
знань і висвітлення кращих екологічних практик; проведення днів захисту від екологічної 
небезпеки; тренування дій у випадках екологічних надзвичайних подій, інше (визначається за 
внутрішнім переконанням монітора). У випадку кількох заходів аналогічного змісту для різних 
аудиторій або таких, що проводяться періодично, вони рахуються як один захід. 
 

Бал не зараховано 

 
6. Чи впроваджуються в населеному пункті питання роздільного збирання та 

утилізації відходів? 
 

Рішенням виконкому Долинської міської ради від 14.06.2018 № 126 “Про встановлення 
контейнерів для роздільного збору сміття” з метою створення комфортних умов для жителів міста 
доручено комунальному підприємству “Комунгосп”  встановити контейнери для роздільного збору 
сміття згідно схеми. 

 

Зараховано 1 бал   

http://rada.dolyna.info/
http://rada.dolyna.info/novyny/spalyuvannya-suhyh-roslynnyh-zalyshkiv-nebezpeka-dlya-zhyttya-zdorovya-lyudyny-ta-navkolyshnoho-pryrodnoho-seredovyscha/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-vykonkomu/pro-vstanovlennya-kontejneriv-dlya-rozdilnoho-zboru-smittya/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-vykonkomu/pro-vstanovlennya-kontejneriv-dlya-rozdilnoho-zboru-smittya/
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7. Чи місцева влада забезпечує охорону зелених насаджень? 

 

 У Долині проводяться заходи по озелененню, підтвердженням роботи у даному напрямку є 
рішення міської ради  від 30.11.2017. № 950-33/2017 “Про програму благоустрою міста Долини на 
2018 рік”, яким передбачено проведення озеленення та утримання зелених насаджень в м. Долина 
(Таблиця 3.7)  

Крім того  про такі заходи свідчить і інша інформація розміщена на сайті: 
ttp://rada.dolyna.info/novyny/novyny-z-dolynytryvaje-vlashtuvannya-vertykalnoho-ozelenennya-po-

prospktu-nezalezhnosti-ta-oblashtuvannya-klumby-bilya-pamyatnyka-tarasu-shevchenku/ 
http://rada.dolyna.info/novyny/onovlennya-miskyh-dvoriv/ 
http://rada.dolyna.info/novyny/onovlennya-miskyh-dvoriv/ 
 З огляду на системність проведених заходів та спрямованість заходів на досягнення 

конкретного результату щодо охорони зелених насаджень у населеному пункті, моніторами 
прийнято рішення про надання балу. 

Зараховано 1 бал 

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

водопостачання? 

  

З метою забезпечення доступу мешканців міста Долини до якісних послуг водопостачання 
та водовідведення, оновлення водопровідно-каналізаційної мережі по місту Долинською міською 
радою  30.11.2017р. рішенням  № 948-33/2017 затверджено програму розвитку централізованого 
водопостачання та водовідведення з фінансуванням 7470тис.грн., метою програми є безперебійне 
забезпечення всіх водоспоживачів водою потрібної якості в достатній кількості і під необхідним 
напором при найменшій витраті коштів, та передбачено провести будівництво центральних 
водогонів по вулицях міста, що не забезпечені централізованим водопостачанням.  

Подібні програми діяли в 2016 та в 2017році  
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/51457/  
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-prohramu-rozvytku-tsentralnoho-

vodopostachannya-m-dolyna-na-2016-rik/ 
 

У вказаних програмах йдеться про те, що якість води, що отримується із підземних вод, її 
кількісний склад не завжди задовольняють мешканців міста. Особливо це стосується мешканців 
старої частини міста і промислової зони. Це свідчить про те, що міська рада здійснює контроль за 
якістю води. 

 
З огляду на вищенаведене моніторами прийнято рішення зарахувати бал за вказаним 

індикатором. 
  

  Зараховано 1 бал   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50%

50%

Результати "Навколишнє природне середовище"

Зараховано 4 бали

Не зараховано 4 бали

http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-prohramu-blahoustroyu-mista-dolyny-na-2018-rik/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-prohramu-blahoustroyu-mista-dolyny-na-2018-rik/
http://rada.dolyna.info/novyny/novyny-z-dolynytryvaje-vlashtuvannya-vertykalnoho-ozelenennya-po-prospektu-nezalezhnosti-ta-oblashtuvannya-klumby-bilya-pamyatnyka-tarasu-shevchenku/
http://rada.dolyna.info/novyny/novyny-z-dolynytryvaje-vlashtuvannya-vertykalnoho-ozelenennya-po-prospektu-nezalezhnosti-ta-oblashtuvannya-klumby-bilya-pamyatnyka-tarasu-shevchenku/
http://rada.dolyna.info/novyny/onovlennya-miskyh-dvoriv/
http://rada.dolyna.info/novyny/onovlennya-miskyh-dvoriv/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-prohramu-rozvytku-tsentralizovanoho-vodopostachannya-ta-vodovidvedennya-m-dolyna-na-2018-rik/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-prohramu-rozvytku-tsentralizovanoho-vodopostachannya-ta-vodovidvedennya-m-dolyna-na-2018-rik/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/51457/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-prohramu-rozvytku-tsentralnoho-vodopostachannya-m-dolyna-na-2016-rik/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-prohramu-rozvytku-tsentralnoho-vodopostachannya-m-dolyna-na-2016-rik/
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ : БАЗОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ 

НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

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

 

Долинською міською радою не розроблялась та не затверджувалась програма, яка 

направлена на розвиток охорони здоров’я територіальної громади, що було встановлено 
моніторами під час проведення аналізу офіційного сайту Долинської міської ради та отриманої усної 
інформації від посадових осіб Долинської міської ради.  Той же час, в інших розділах місцевих 
програм міста Долина також не передбачався напрям охорони здоров’я.   

Зважаючи на відсутність  затвердженої програми направленої на розвиток охорони здоров’я 
територіальної громади м. Долина,  моніторами вирішено не зараховувати бал за вказаним 
індикатором.   

 

 
 

Фото: Всі програми затверджені Долинською міською радою 

 

Бал не зараховано 

  

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

 

Проаналізувавши  офіційний сайт  Долинської міської ради , моніторами було встановлено, 

що на території міста Долина протягом останнього календарного року систематично відбуваються 

заходи спрямовані на пропаганду здорового способу життя , що проводяться за ініціативи 

керівництва та депутатів Долинської міської ради, зокрема: 

   16 серпня 2016 року рішенням  № 378-13/2016  Долинської міської ради затверджено 

Програму розвитку «Джиу джитсу» в місті Долині на 2016 -2020 роки, яка передбачає  створення 

належних умов для розвитку та популяризації таких масових видів спорту як східні єдиноборства 

Джиу-джитсу, організації змістовного дозвілля за місцем проживання та в місцях масового 

відпочинку які стануть основою поліпшення здорового способу життя та рухової активності жителів 

територіальної громади м. Долина. 

   30 листопада 2017 року рішенням  № 935-33/2017   Долинської міської ради  затверджено 

звіт про хід виконання у 2017 році програми розвитку «Джиу джитсу» в місті Долині на 2016-2020 

роки   

 

      11 серпня 2017 року виконкомом Долинської міської ради прийнято: 

- рішення №149, яким вирішено затвердити програму відзначення дня міста Долина, яка 

передбачає проведення  в міському парку змагання з триатлону, богатирських ігор, пляжного 

волейболу, спортивно-розважальних заходів, по вул.Чорновола змагання серед ролерів,  

велопробігу вулицями міста,  в ПК «Прометей» шахового турніру, футбольного матчу за участю 

місцевої ФК «Нафтовик»  

http://rada.dolyna.info/
http://rada.dolyna.info/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-prohramu-rozvytku-dzhyu-dzhytsu-v-misti-dolyni-na-2016-2020-roky/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-hid-vykonannya-ta-utochnennya-prohramy-rozvytku-dzhyu-dzhytsu-v-misti-dolyni-na-2016-2020-roky-2/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-hid-vykonannya-ta-utochnennya-prohramy-rozvytku-dzhyu-dzhytsu-v-misti-dolyni-na-2016-2020-roky-2/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-vykonkomu/pro-vidznachennya-dnya-mista-dolyny-6/
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- рішення №153, яким вирішено доручити комунальному підприємству «Комунгосп»  провести 

встановлення 4 дитячих спортивних майданчиків відповідно до схем в м. Долина після 

погодження охоронних зон інженерних комунікацій  

 

 11 лютого 2018 року в м.Долина за розпорядженням №15 міського голови м.Долина 

В.Гаразда від 09.02.2018 року, спільно з РЦФЗН «Спорт для всіх», Івано-Франківською обласною 

федерацією футболу та Асоціацією футболу учасників АТО в Івано-Франківській області проведено  

турнір з міні-футболу серед ветеранів (вікова категорія 40+) під лозунгом «Грай чесно – живи 

достойно».  

 17 квітня 2018 року в Долинському НВК №2  Долинської міської ради до Всесвітнього 

дня здоров’я   перед початком занять за керівництва заступника директора Любові Дожджаник та 

педагога-організатора Світлани Ягилович було проведено «Руханку»в якій взяли участь 144 учні 

1-4 класів та їх класні керівники. Пізніше  на «Руханку» вийшли 35 вихованців дошкільних груп 

з їх вихователями   

 14 червня  2018 року у ПК «Прометей» м.Долина  за ініціативи Долинської міської ради 

відбувся ІІ командний турні з шахів юнацьких збірних  Калуського та Долинського районів. 

http://rada.dolyna.info/novyny/druzhnya-zustrich-shahistiv/ 

З огляду на те, що Долинською міською радою систематично проводяться заходи спрямовані 

на розвиток охорони здоров’я громади в м.Долина, монітори вважають за необхідне зарахувати бал 

за цим індикатором.  

 

Зараховано 1 бал 

 

3.Чи ОМС забезпечував проведення інформаційно-просвітницьких заходів 

профілактики захворювань? 

 

Згідно  інформації отриманої   при особистому спілкуванні з спеціалістами ОМС , у зв’язку з 

відсутністю медичних комунальних закладів підпорядкованих Долинській міській раді, 

профілактика захворювань здійснюється Долинською центральною районною та міською лікарнями  

які підпорядковані Долинській районній раді.   Під час проведення аналізу офіційного сайту 

Долинської міської ради    моніторами не виявлено інформації про проведення ОМС заходів 

профілактики захворювань. 

Враховуючи відсутність інформації про забезпечення ОМС проведення інформаційної роботи 

по профілактиці захворювань, монітори вважають  не зараховувати бал за цим індикатором.   

 

Бал не зараховано 

 

 

4.Чи ОМС вживав заходи щодо забезпечення своєчасного проведення масових 

профілактичних щеплень? 

           За інформацією отриманою від спеціалістами ОМС та відкритих джерел, кошти на закупівлю 

вакцин для проведення профілактичних щеплень Долинською міською радою не виділялись через 

відсутність медичних комунальних закладів, які підпорядковані Долинській міській раді, програми 

щодо проведення масових профілактичних щеплень міською владою не приймались. Аналіз сайту 

Долинської міської ради показав, що пропаганда своєчасного профілактичного щеплення на сайті 

не здійснювалась. 

        За повідомленням  спеціалістів Долинської  центральної районної лікарні, яка підпорядкована 

Долинській районній раді вакцини ЦРЛ  закуповують самостійно, фінансування відбувається через 

Долинську районну раду.  

        Разом з тим, Долинська районна лікарня на своєму сайті  здійснює інформування мешканців 

міста Долина та Долинського району про наявність вакцини в закладі охорони здоров’я (Вакцинація 

дівчаток від папіломавірусу, Всесвітній тиждень імунізації), проводить пропаганду своєчасного 

профілактичного щеплення (Нова небезпека для України – епідемія кору, Кір в Долинському районі, 

Спалах кору в Україні: що треба знати про хворобу і як захистити себе, Попередження 

туберкульозу,). 

http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-vykonkomu/pro-vstanovlennya-dytyachyh-sportyvnyh-majdanchykiv/
http://rada.dolyna.info/doc/rozporyadzhennya/pro-provedennya-futbolnoho-turniru-pamyati-vojiniv-zahyblyh-u-ato/
http://rada.dolyna.info/doc/rozporyadzhennya/pro-provedennya-futbolnoho-turniru-pamyati-vojiniv-zahyblyh-u-ato/
http://rada.dolyna.info/novyny/nasha-ruhanka-vesela/
http://rada.dolyna.info/novyny/nasha-ruhanka-vesela/
http://rada.dolyna.info/novyny/druzhnya-zustrich-shahistiv/
http://rada.dolyna.info/
http://rada.dolyna.info/
http://dolyna-crl.if.ua/
http://dolyna-crl.if.ua/view_news.php?id=178
http://dolyna-crl.if.ua/view_news.php?id=178
http://dolyna-crl.if.ua/view_news.php?id=193
http://dolyna-crl.if.ua/view_news.php?id=184
http://dolyna-crl.if.ua/view_news.php?id=198
http://dolyna-crl.if.ua/view_news.php?id=198
http://dolyna-crl.if.ua/view_news.php?id=186
http://dolyna-crl.if.ua/view_news.php?id=186
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Фото: Відомості з ЄДР про Долинську центральну районну лікарню 

 
Фото : інформація про закупівлю  Долинською ЦРЛ вакцини через Державні закупівлі.   

Проведений аналіз за вказаним індикатором показав, що Долинською міською радою не  

вживаються заходи спрямовані для забезпечення своєчасного проведення масових профілактичних 

щеплень. Однак,  з  огляду на те, що заходи, які спрямовані для забезпечення своєчасного 

проведення масових профілактичних щеплень (Нова небезпека для України – епідемія кору, Кір в 

Долинському районі, Спалах кору в Україні: що треба знати про хворобу і як захистити себе, 

Попередження туберкульозу),  інформування населення міста про наявність вакцини в закладі 

охорони здоров’я (Вакцинація дівчаток від папіломавірусу, Всесвітній тиждень імунізації), графіків 

та місця проведення профілактичного щеплення вживались  Долинською центральною районною 

лікарнею неодноразово тому прийнято рішення   про зараховування балу за вказаним індикатором. 

У якості рекомендації органу місцевого самоврядування пропонується більше приділяти уваги цій 

сфері.  

 

Зараховано 1 бал 

 

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

лікування інфекційних хвороб ? 

 

http://dolyna-crl.if.ua/view_news.php?id=184
http://dolyna-crl.if.ua/view_news.php?id=198
http://dolyna-crl.if.ua/view_news.php?id=198
http://dolyna-crl.if.ua/view_news.php?id=198
http://dolyna-crl.if.ua/view_news.php?id=186
http://dolyna-crl.if.ua/view_news.php?id=178
http://dolyna-crl.if.ua/view_news.php?id=193
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Протягом останнього календарного року перед моніторингом коштів з місцевого 

бюджету на закупівлю ліків для лікування інфекційних хвороб з бюджету не виділялося, оскільки 

як повідомив  керівник фінансового відділу Долинської міськради  закупівля соціальних ліків  

місцевою владою не  здійснюється   через відсутність підпорядкованих медичних закладів охорони 

здоров’я .  

В той же час,  згідно інформації отриманої із сайту Долинської ЦРЛ,  районною лікарнею 

частково вживались заходи спрямовані на інформування мешканців міста та району про можливість 

скористатись соціально -доступними ліками,  а також на сайті районної лікарні опубліковано реєстр 

лікарських засобів вартість яких підлягає відшкодуванню.   

Проте, зважаючи на відсутність інформації, яка б підтверджувала виділення ОМС коштів з 

моніторами прийнято рішення не зараховувати бал за цим індикатором.  

 

Бал не зараховано 

 

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

відпуск лікарських засобів окремим групам пацієнтів? 

 

 За  інформацією  отриманою під час спілкування з працівниками фінансового відділу 

Долинської міської ради з місцевого бюджету міста Долина кошти на безоплатний та пільговий 

відпуск лікарських засобів окремим групам пацієнтів не виділялись у звязку з відсутністю 

комунальних медичних закладів у віддані Долинської міськради.   

 За повідомленням в  спеціалістів Долинській ЦРЛ, безоплатний відпуск лікарських засобів 

людям з інвалідністю, чорнобильцям, учасникам АТО та іншим пільговим категоріям кгромадян 

провадиться за рецептами лікарів  через місцеві аптеки незалежно від місця проживання цих дітей, 

а витрати, пов'язані з оплатою вартості лікарських засобів, беруть на себе місцеві заклади охорони 

здоровя . 

З огляду на відсутність доказів, які б підтверджували факт, що Долинська міська рада  

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

окремим групам пацієнтів, моніторами прийнято рішення не зараховувати бал за цим індикатором  

. 

 

 Бал не зараховано  

 

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

перебування пацієнтів в закладах охорони здоров’я? 

 

Під час  відвідування моніторами Долинської центральної районної лікарні медичних закладів 

допомоги було встановлено, що палати неврологічного відділення лікарні без належного ремонту, 

натомість в приймальному  відділенні лікарні чітко видно проведення ремонту, ліфт закритий на 

колодоку, на  дверях ліфту повідомлення, що він   працює тільки для важкохворих в супроводі .  

   
Фото: Ліфт Долинської ЦРЛ   Фото:  В приміщенні приймального відділення ЦРЛ 

За інформацією отриманою в Долинській міській раді, кошти з місцевого бюджету на 

забезпечення комфортних умов перебування пацієнтів в закладах охорони здоров’я не виділялись, 

http://dolyna-crl.if.ua/view_news.php?id=223
http://dolyna-crl.if.ua/view_news.php?id=223
http://dolyna-crl.if.ua/view_news.php?id=202
http://dolyna-crl.if.ua/view_news.php?id=202
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через відсутність відповідної місцевої програми охорони здоровя та підпорядкуваних комунальних 

медичних закладів охорони здоровя.  

Натомість Долинською  міською радою засновано МБО «Благодійний фонд Долини», для 

забезпечення діяльності якого 25.01.2018 року рішенням  міської ради    № 1054-35/2018  на 2018 

рік затверджено цілу програму  «Підтримки Міжнародної Благодійної Організації «Благодійний Фонд 

Долини» на 2018 рік».  Фонд здійснює залучення міжнародної благодійної допомоги для медичних 

та освітніх установ м.Долина. Так в травні 2018 року завдяки діяльності фонду було отримано 

гуманітарну допомогу від Асоціації медичної та благодійної допомоги Франція – Україна, зокрема  

зроблено  дороге та якісне покриття, обладнано кімнату матері та дитини, отримано медикалізовані 

ліжка у лічницях.    

Проте,  враховуючи відсутність виділення коштів з місцевого бюджету на забезпечення 

комфортних умов перебування пацієнтів в закладах охорони здоров’я бал за цим індикатором не 

зараховано. 

 

Бал не зараховано 

 

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

закладу охорони здоров’я та лікаря? 

 

Велика кількість мешканців міста Долина отримують первинну  вторинну медичну допомогу 

в Долинській центральній районній лікарні, яка є медичним закладом районного підпорядкування 

Долинській районній раді.    

При відвідуванні моніторами Долинської центральної районної лікарні встановлено, що всі 

лікарі без винятку обслуговують мешканців м.Долина.  Тому право на вільний вибір лікаря  

забезпечується.  

Моніторами було встановлено, що в лікарні діє амбулаторне та стаціонарне відділення, 

стоматологічна поліклініка, сателітний центр нефрології та діалізу, міська дитяча лікарня 

Долинської центральної районної лікарні. У медичному закладі працюють сімейні лікарі,  лікарі-

терапевти, які надають первинну та вторинну медичну допомогу. 

ОМС не вживає заходів впливу щодо забезпечення права людини на вільний вибір закладу 

охорони здоров’я та лікаря, оскільки для цього відсутня необхідінсть, що було зясовано  після 

проведеного моніторами експерименту «Вибір лікаря», в результаті якого монітору як пацієнту  без 

документів реєстрації вдалось легко без жодних проблем записатись на прийом до лікаря та 

замінити  запропонованого початкового лікаря. 

Зважаючи на викладене, моніторами прийнято рішення зарахувати бал за цим індикатором.   

 

Зараховано 1 бал 

 

 

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

лікування? 

При проведенні експерименту "безоплатніст медицини" монітор звернувся в приймальне 

відідлення Долниської ЦРЛ із запитанням можливості отримання медичної допомоги та порядку 

поміщення його на стаціонарне відділення  Долинської ЦРЛ. Працівнику приймальні було задано 

запитання: "Чи потрібно сплачувати якійсь кошти при лікуванні на стаціонарі та при огляді лікарем 

?", на що працівник пиймального відділення  монітору повідомила, що за перебування в стаціонарі 

кошти не сплачуються, а ліки пацієнту необхідно буде купувати за свої кошти за винятком тих які 

передбачені безкоштовно.  

http://rada.dolyna.info/novyny/dopomoha-medychnym-zakladam-vid-blahodijnoho-fondu/
http://rada.dolyna.info/novyny/dopomoha-medychnym-zakladam-vid-blahodijnoho-fondu/
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Фото: проведення експерименту «Безоплатність медицини» 

В той же час на інформаційному стенді  в приймальному відділенні лікарні не було жодної 

інформації про необхідність оплати обов’язкові грошових внесків чи іншої спонсорська допомоги за 

надання лікування. 

  
Фото:інформаційний стенд в ЦРЛ            

Враховуючи відсутність факту вимагання у закладі охорони здоров’я обовязкових грошових 

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

індикатором. 

Зараховано 1 бал 

 

10. Чи ОМС забезпечив проведення дезінфекційних заходів у місцях масового 

відпочинку населення? 

 

       За результатами аналізу звіту про виконання програми благоустрою м.Долина на 2017 рік КП 

Комунгосп Долинської міської ради,   а також  сайту Долинської міської ради,  інформації про 

проведення  дезінфекційних заходів у місцях масового відпочинку населення не виявлено.   

Бал не зараховано 

 

http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-vykonannya-prohramy-blahoustroyu-mista-dolyny-na-2017-rik/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-vykonannya-prohramy-blahoustroyu-mista-dolyny-na-2017-rik/
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11. Чи ОМС передбачив заходи з надання паліативної допомоги для жителів громади? 

 Після  проведеного дослідження за вказаним індикатором, монітором зясовано, що   

Долинської міською радою заходів з надання паліативної допомоги для жителів громади не 

вживалось. Паліативну допомогу мешканці міста отримують в Івано-Франківському обласний 

клінічний центр паліативної допомоги, що знаходиться в м. Івано-Франківськ, по вул. 

Новаківського, 8. 

Бал не зараховано 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36%

64%

Результати "Охорона здоров'я"

Зараховано 4 балів

Не зараховано 7 балів

http://palliative.if.ua/ua/contact/
http://palliative.if.ua/ua/contact/
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: БАЗОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ 

НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: ГІДНИЙ РІВЕНЬ ЖИТТЯ 

1.         Чи діють місцеві програми (проекти) подолання бідності? 

У Долинській міській раді на 2018рік не затверджували міську цільову програму соціального 
захисту населення чи інші програми вказаного спрямування, хоча така програма діяла в 
2017році http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-prohramu-sotsialnoho-zahystu-v-

m-dolyna-na-2017-rik/ 
 

 

Бал не зараховано  

 
2. Чи дбає ОМС про виявлення і підтримку сімей/осіб, що опинились у складних 

життєвих ситуаціях? 

Бал не зараховано, оскільки не підтверджено не менше чотирьох заходів цього 
спрямування, як от існування «гарячої лінії» для осіб, що за рівнем доходів потрапили за межу 
бідності; проведення інформаційних кампаній про соціальні послуги, які може отримати особа, що 
за рівнем доходів потрапили за межу бідності;заслуховування щорічних звітів про роботу з такими 
особами тощо. 
 

Бал не зараховано 

 
3. Чи передбачає ОМС фінансування заходів соціальної допомоги з подолання 
бідності? 
 
Долинська міська рада передбачає фінансування заходів соціальної допомоги з подолання бідності 
відповідно  до Положення про порядок надання одноразових матеріальних допомог, затвердженим 

рішенням міської ради від 26.11.2015. № 27-2/2015.  
Долинська міська рада здійснює фінансування осіб, що опинились у складних життєвих ситуаціях 
відповідно   до Положення про порядок надання одноразових матеріальних допомог, затвердженим 
рішенням міської ради від 26.11.2015. № 27-2/2015.  
Так рішенням виконавчого комітету від 16.03.2018  № 76 «Про надання матеріальної допомоги» 
виділено одиноким, перестарілим та людям з інвалідністю, які обслуговуються територіальним 
центром до Великодніх свят надано одноразову адресну грошову допомогу одиноким, перестарілим 

та людям з інвалідністю, які обслуговуються територіальним центром згідно із списком на що 

виділено  11000,00 грн., в тому числі на допомогу 10000,00 грн., поштові витрати 1000,00 грн. 
Також виділяється матеріальна допомога учсникам АТО та іншим категоріям осіб: 
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-vykonkomu/pro-nadannya-materialnoji-dopomohy-30/ 
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-vykonkomu/57589/ 
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-vykonkomu/pro-nadannya-materialnoji-dopomohy-27/ 
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-vykonkomu/pro-nadannya-materialnoji-dopomohy-28/ 

 
Окремим пунктом у рішенні міської ради від 23.12.2016. № 558-20/2016 «Про програму діяльності 
комунального підприємства «Управління комунального майна» Долинської міської ради на 2017 
рік» на ремонт житла воїнів АТО  передбачено 100 тисяч гривень. 
Великодні дарунки одиноким http://rada.dolyna.info/novyny/velykodni-darunky-dlya-odynokyh/ 
Дарунки до Святого Миколая http://rada.dolyna.info/novyny/sohodni-mykolaj-zavitav-do-ditej-
uchasnykiv-ato/ 

Допомога надається також на лікування та на ліквідацію наслідків пожежі 
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-nadannya-odnorazovoji-hroshovoji-dopomohy-63/ 
Враховуючи здійснення міською радою заходів з подолання бідності у чотирьох напрямах: 

матеріальна допомога одиноким та сім’ям у складних життєвих обставинах; матеріальна допомога 
на лікування; передбачення коштів на ремонт житла учасникам АТО; допомога на поховання, - 
моніторами прийнято рішення про зарахування балу. 

 
 

Зараховано 1 бал 

 
4. Чи надається ОМС допомоги в отриманні житла? 

 
Долинською міською радою ведеться квартирний облік громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов 
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-vykonkomu/60049/ 
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-vykonkomu/pro-kvartyrni-pytannya-55/ 
http://rada.dolyna.info/aktualno/do-uvahy-vsih-hromadyan-yaki-perebuvayut-na-kvartyrnomu-
obliku-hromadyan-yaki-potrebuyut-pokraschennya-zhytlovyh-umov-pry-vykonavchomu-komiteti-
dolynskoji-miskoji-rady/ 

http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/49301/ 

 

http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-prohramu-sotsialnoho-zahystu-v-m-dolyna-na-2017-rik/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-prohramu-sotsialnoho-zahystu-v-m-dolyna-na-2017-rik/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-polozhennya-pro-nadannya-adresnoji-hroshovoji-dopomohy-hromadyanam-mista/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-polozhennya-pro-nadannya-adresnoji-hroshovoji-dopomohy-hromadyanam-mista/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-polozhennya-pro-nadannya-adresnoji-hroshovoji-dopomohy-hromadyanam-mista/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-polozhennya-pro-nadannya-adresnoji-hroshovoji-dopomohy-hromadyanam-mista/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-vykonkomu/pro-nadannya-materialnoji-dopomohy-29/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-vykonkomu/pro-nadannya-materialnoji-dopomohy-30/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-vykonkomu/57589/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-vykonkomu/pro-nadannya-materialnoji-dopomohy-27/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-vykonkomu/pro-nadannya-materialnoji-dopomohy-28/
http://rada.dolyna.info/novyny/dolynyanam-vojinam-ato-miska-rada-profinansuje-remont-zhytla/
http://rada.dolyna.info/novyny/velykodni-darunky-dlya-odynokyh/
http://rada.dolyna.info/novyny/sohodni-mykolaj-zavitav-do-ditej-uchasnykiv-ato/
http://rada.dolyna.info/novyny/sohodni-mykolaj-zavitav-do-ditej-uchasnykiv-ato/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-nadannya-odnorazovoji-hroshovoji-dopomohy-63/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-vykonkomu/60049/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-vykonkomu/pro-kvartyrni-pytannya-55/
http://rada.dolyna.info/aktualno/do-uvahy-vsih-hromadyan-yaki-perebuvayut-na-kvartyrnomu-obliku-hromadyan-yaki-potrebuyut-pokraschennya-zhytlovyh-umov-pry-vykonavchomu-komiteti-dolynskoji-miskoji-rady/
http://rada.dolyna.info/aktualno/do-uvahy-vsih-hromadyan-yaki-perebuvayut-na-kvartyrnomu-obliku-hromadyan-yaki-potrebuyut-pokraschennya-zhytlovyh-umov-pry-vykonavchomu-komiteti-dolynskoji-miskoji-rady/
http://rada.dolyna.info/aktualno/do-uvahy-vsih-hromadyan-yaki-perebuvayut-na-kvartyrnomu-obliku-hromadyan-yaki-potrebuyut-pokraschennya-zhytlovyh-umov-pry-vykonavchomu-komiteti-dolynskoji-miskoji-rady/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/49301/
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З метою повної і об’єктивної підготовки питань з квартирного обліку та надання жилих приміщень 
створено комісію з житлових питань: http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-vykonkomu/pro-

stvorennya-komisiji-z-zhytlovyh-pytan-3/ 

 
Виконавчим комітетом приймаються рішення про закріплення права на проживання та збереження 
житла за дітьми.Для обстеження житла воїнів АТО створено відповідну комісію для реалізації 
Положення про механізм надання житла категорії громадян, які потребують термінового надання, 
поліпшення житлових умов». 
 

Проводиться робота з метою забезпечення жителів міста Долини, які належать до категорії осіб, що 
відповідають вимогам Порядку безоплатного отримання у власність земельних ділянок на 
територіях зарезервованих рішенням міської ради для певної категорії осіб 
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-poryadok-vyznachennya-kandydativ-na-pravo-
vlasnosti-zemelnyh-dilyanok-v-zhytlovomu-masyvi-po-vul-zoryana-bilinskoho/ 
Враховуючи ведення обліку потребуючих житла, сприяння у придбанні житла учасникам АТО, 

зберігання житла для дітей-сиріт та заходи із надання земельних ділянок потребуючим, моніторами 
прийнято рішення про зарахування балу.  
 

Зараховано 1 бал 

 
5. Чи сприяє ОМС технологічному покращенню умов проживання жителів громади? 
Долинська міськарада рішенням ід 20.04.2017. № 681-24/2017 затвердила Програму проведення 

заходів із утеплення багатоквартирних житлових будинків на 2017 рік.  
 
Згідно звіту про виконання Програми проведення заходів із утеплення багатоквартирних житлових 
будинків на 2017 рік вбачається системність заходів  технічного переоснащення житла  

 
 

Зараховано 1 бал 

 

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

Жодної інформації про надання допомога бездомним особам та мешканцям ромських 
поселень моніторами не здобуто. 

 

Бал не зараховано 

 
7. Чи ОМС сприяє якісному отриманню громадою послуг, що надаються 

підприємствами житлово-комунального госпдарства? 
 
З метою сприяння якісному отриманню послуг, що надаються підпримствами ЖКГ проводиться 
регулярне заслуховування звітів підприємств, що надають послуги, а також висвітлення їх поточної 
діяльності на сайті міської ради:   

http://rada.dolyna.info/novyny/novyny-z-dolynypratsivnyky-kp-komunhosp-rozpochaly-nanesennya-

dorozhnoji-rozmitky-po-vulytsi-oblisky/ 
http://rada.dolyna.info/novyny/novyny-z-dolyny-elektryky-kp-komunhosp-usuvayut-nespravnosti-
merezhi-vulychnoho-osvitlennya-v-rajoni-vulyts-pylypchenka-nova/ 

http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-vykonkomu/pro-stvorennya-komisiji-z-zhytlovyh-pytan-3/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-vykonkomu/pro-stvorennya-komisiji-z-zhytlovyh-pytan-3/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-vykonkomu/63916/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-vykonkomu/63916/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/49301/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/49301/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-poryadok-vyznachennya-kandydativ-na-pravo-vlasnosti-zemelnyh-dilyanok-v-zhytlovomu-masyvi-po-vul-zoryana-bilinskoho/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-poryadok-vyznachennya-kandydativ-na-pravo-vlasnosti-zemelnyh-dilyanok-v-zhytlovomu-masyvi-po-vul-zoryana-bilinskoho/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-prohramu-provedennya-zahodiv-iz-uteplennya-bahatokvartyrnyh-zhytlovyh-budynkiv-na-2017-rik/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-prohramu-provedennya-zahodiv-iz-uteplennya-bahatokvartyrnyh-zhytlovyh-budynkiv-na-2017-rik/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/zvit-pro-vykonannya-prohramy-provedennya-zahodiv-iz-uteplennya-bahatokvartyrnyh-zhytlovyh-budynkiv-na-2017-rik/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/zvit-pro-vykonannya-prohramy-provedennya-zahodiv-iz-uteplennya-bahatokvartyrnyh-zhytlovyh-budynkiv-na-2017-rik/
http://rada.dolyna.info/novyny/novyny-z-dolynypratsivnyky-kp-komunhosp-rozpochaly-nanesennya-dorozhnoji-rozmitky-po-vulytsi-oblisky/
http://rada.dolyna.info/novyny/novyny-z-dolynypratsivnyky-kp-komunhosp-rozpochaly-nanesennya-dorozhnoji-rozmitky-po-vulytsi-oblisky/
http://rada.dolyna.info/novyny/novyny-z-dolyny-elektryky-kp-komunhosp-usuvayut-nespravnosti-merezhi-vulychnoho-osvitlennya-v-rajoni-vulyts-pylypchenka-nova/
http://rada.dolyna.info/novyny/novyny-z-dolyny-elektryky-kp-komunhosp-usuvayut-nespravnosti-merezhi-vulychnoho-osvitlennya-v-rajoni-vulyts-pylypchenka-nova/
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http://rada.dolyna.info/novyny/nachalnyk-kp-komunhosp-vitalij-yusyp-pratsyujemo-schodenno-dlya-
lyudej/ 

Також проводяться громадські слухання щодо встановлення справедливих тарифів 

http://rada.dolyna.info/novyny/27-bereznya-vidbulys-hromadski-sluhannya-propozytsij-schodo-
zminy-taryfiv-na-vodopostachannya-ta-vodovidvedennya/ 
http://rada.dolyna.info/doc/rozporyadzhennya/pro-provedennya-hromadskyh-sluhan-z-
obhovorennya-pytannya-pro-pohodzhennya-taryfu-na-posluhy-z-perevezennya-pasazhyriv/ 
Приймаються рішення про встановлення тарифів http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-
vykonkomu/pro-vstanovlennya-taryfu-na-vyrobnytstvo-teplovoji-enerhiji-2/ 

 
Міська рада визначає управителів багатоквартирного будинку, де не створено ОСББ 
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-vykonkomu/pro-zatverdzhennya-rezultativ-konkursu-z-
vyznachennya-upravytelya-bahatokvartyrnoho-budynku/ 
 
Враховуючи зазначені заходи за переконанням монітора слід  зарахувати бал. 

 

Зараховано 1 бал  

 
8.Чи сприяє ОМС доступ до системи послуг(соціальних,медичних, адміністративних) 

через організацію зручного транспортного сполучення? 
 
Від найближчої зупинки до ЦНАПу, ЦРЛ, відділу соцзахисту не більше 300м. 

Доїхати о цих закладів можна без пересадки, оскільки будь-який маршрут проходить повз цих 
закладів. Розклад руху дотримується, відхилення становлять не більше 10хв. 

 

http://rada.dolyna.info/novyny/nachalnyk-kp-komunhosp-vitalij-yusyp-pratsyujemo-schodenno-dlya-lyudej/
http://rada.dolyna.info/novyny/nachalnyk-kp-komunhosp-vitalij-yusyp-pratsyujemo-schodenno-dlya-lyudej/
http://rada.dolyna.info/novyny/27-bereznya-vidbulys-hromadski-sluhannya-propozytsij-schodo-zminy-taryfiv-na-vodopostachannya-ta-vodovidvedennya/
http://rada.dolyna.info/novyny/27-bereznya-vidbulys-hromadski-sluhannya-propozytsij-schodo-zminy-taryfiv-na-vodopostachannya-ta-vodovidvedennya/
http://rada.dolyna.info/doc/rozporyadzhennya/pro-provedennya-hromadskyh-sluhan-z-obhovorennya-pytannya-pro-pohodzhennya-taryfu-na-posluhy-z-perevezennya-pasazhyriv/
http://rada.dolyna.info/doc/rozporyadzhennya/pro-provedennya-hromadskyh-sluhan-z-obhovorennya-pytannya-pro-pohodzhennya-taryfu-na-posluhy-z-perevezennya-pasazhyriv/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-vykonkomu/pro-vstanovlennya-taryfu-na-vyrobnytstvo-teplovoji-enerhiji-2/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-vykonkomu/pro-vstanovlennya-taryfu-na-vyrobnytstvo-teplovoji-enerhiji-2/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-vykonkomu/pro-zatverdzhennya-rezultativ-konkursu-z-vyznachennya-upravytelya-bahatokvartyrnoho-budynku/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-vykonkomu/pro-zatverdzhennya-rezultativ-konkursu-z-vyznachennya-upravytelya-bahatokvartyrnoho-budynku/
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Зараховано 1 бал 

 

 
 

 

62%

38%

Результати "Гідний рівень життя"

Зараховано 5 балів

Не зараховано 3 балів
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ : РОЗВИТОК  ОСОБИСТОСТІ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ 

ГАРАНТІЙ ОКРЕМИМ ВЕРСТВАМ НАСЕЛЕННЯ 

НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: ОСВІТА ТА КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК 

 

1. Чи діє місцева програма з розвитку освіти? 

За результатами проведеного моніторингу офіційного сайту Долинської міської ради  
встановлено, що  Програма розвитку освіти Долинською міською радою не розроблялась та не 
затверджувалась. 30 травня 2018 року рішенням сесії Долинської міської ради № 1190-38/2018 

затверджено  Положення «Про відділ освіти Долинської міської ради» на підставі чого утворено 
Відділ освіти, який  є виконавчим органом Долинської міської ради.   

В той же час, Долинською міською радою затверджувалась довгострокова Програма 
Обдаровані діти м. Долина» на 2016-2020 роки, метою якої є систематизація   досвіду   педагогічних   
працівників   міста,   які працюють з обдарованими дітьми; оптимізація  діяльності закладів освіти міста 
з розвитку обдарованості дітей та молоді; підтримка та стимулювання обдарованих дітей, що 

навчаються в закладах освіти міста  та педагогічних працівників, які з ними працюють. Вказана 
Програма розроблена на 4 роки та передбачає ряд завдань спрямованих на розвиток освіти в місті 
серед яких вивчення і поширення досвіду роботи педагогічних працівників міста, які досягли успіхів в 

роботі з обдарованою молоддю; створення сприятливих умов для відбору навчання й виховання 
обдарованих дітей; забезпечення цілісності процесу розвитку дитячої обдарованості. Крім того, 
Програмою передбачено фінасування з місцевого бюджету, визначення очікуваних результатів 
виконання та встановлення контролю за виконанням.    

Таким чином,  затверджена Долинською міською радою Програма Обдаровані діти м. Долина» 

на 2016-2020 роки, хоч всі напрямки освіти  мешканців міста не включає, однак  за своєю 

специфікою на розвиток освіти в  місті Долина  все ж таки впливає. Разом з тим, ця Програма є 

дієвою, що було визначено 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. 

 

 
 

Фото: Всі програми затверджені Долинською міською радою 

Отже, незважаючи на наявність в м.Долина дієвої довгострокової Програми Обдаровані діти м. 

Долина» на 2016-2020 роки, моніторами  прийнято рішення не зараховувати бал за цим 

індикатором, в силу того, що вказана Програма не охоплює різні сфери освіти  мешканців міста,  а 

тільки одну, яка стосується обдарованих дітей.   

Бал не зараховано 

 

2. Чи відповідає мережа навчальних закладів та кількісний склад педагогічного 

персоналу потребам громади? 

Під час проведення моніторингу за вказаним індикатором, моніторами проводився експеримент 

«Дитсадок» в рамках якого проведено наступну роботу: 

Спочатку  отримано інформацію в ОМС про  перелік дошкільних навчальних закладів у м.Долина, 

які підпорядковані ОМС:   

http://rada.dolyna.info/
http://rada.dolyna.info/priorytety/miski-prohramy/
http://rada.dolyna.info/priorytety/miski-prohramy/
http://rada.dolyna.info/priorytety/miski-prohramy/
http://rada.dolyna.info/priorytety/miski-prohramy/
http://rada.dolyna.info/priorytety/miski-prohramy/
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ДНЗ «Зірочка»за адресою вул.Грушевського 25, м.Долина, 

ДНЗ  «Росинка» за адресою вул.Грушевського 13, м.Долина, 

ДНЗ   «Сонечко» за адресою вул.О.Грицей 4А, м.Долина, 

ДНЗ «Золота рибка» за адресою вул. Бандери 6, м.Долина,  

Навчально-виховний комплекс №2 за адресою вул.Івасюка 14, м.Долина 

 
Фото: Дошкільні навчальні заклади міста Долина 

Після чого монітором обрано дошкільний навчальний заклад «Зірочка» по вул. Грушевського 25, в 
м. Долина та з’ясовано контактні телефони завідувача ДНЗ Гуменюк Галини Михайлівни -  (03477) 
2-63-54 

 
  

    
 

      
 

Фото: Дошкільний навчальний заклад «Зірочка» по вул. Грушевського 25, м.Долина 

Обравши дошкільний навчальний заклад монітор зателефонував до керівництва садочку «Зірочка» 

як клієнт з підростаючою дитиною, що наперед цікавиться її влаштуванням до цього дитячого 

садочку з метою з’ясування на яких умовах є можливість влаштувати дитину до вказаного ДНЗ. Під 

час телефонної розмови керівник садочку повідомила про можливість влаштувати дитину до 

дитячого садочку,  для цього спочатку необхідно звернутись до громадської приймальні Долинській 

міській раді, що знаходиться на 1 поверсі адмін. будівлі міськради за адресою пр. Незалежності 5, 

адже відповідно до рішення № 975-28/2013 Долинської міської ради від 21.02.2013 р. з 01 квітня 

2013 року  в м. Долина впроваджено загальний міський електронний реєстр дітей на поступлення 

до ДНЗ міста Долина - http://dity.dolyna.info . В той же час, керівник ДНЗ «Зірочка» повідомила, 

що в у кожна група в середньому складає 25 дітей.  

http://dity.dolyna.info/
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Після цього монітором здійснено візит до громадської приймальні Долинської міської ради з метою   

з’ясування на яких умовах є можна зареєструвати  дитину до вказаного ДНЗ через електронний 

реєстр.  

 

 
Фото : Монітор з’ясовує  можливість реєстрації дитини до ДНЗ через електронний реєстр 

громадської приймальні Долинської міської ради. 

 

В ході експерименту   з’ясовано, що електронна реєстрація в дошкільні навчальні заклади  в 
м. Долина здійснюється  на підставі Положення про порядок загальної міської електронної 
реєстрації дітей до поступлення у дошкільні навчальні заклади м. Долина, яке затверджене 

рішенням №975-28/2013   Долинської міської ради від 21.02.2013 року.  
В громадській приймальній повідомили, що  для того, щоб зареєструвати дитину в 

дошкільний навчальний заклад необхідно вчинити наступні дії: 
- Вибрати один дитячий садок. Взяти оригінали та копії паспорта та свідоцтва про 

народження дитини. 

- Прийти з документами в громадську приймальню та внести дані до реєстру. 

-  Отримати реєстраційну картку та слідкувати на сайті  http://dity.dolyna.info за подоланням 

прохідного бар’єру.. 

Період очікування на черзі триває від  06 місяців до  12 місяців максимально .  

Згідно інформації отриманої  з Порталу відкритих даних міста Долина на території міста 

функціонують  8 загальноосвітніх шкіл,  6 дитячих садочків та 9 позашкільних навчальних закладів, 

середня наповнюваність класів  загальноосвітніх шкіл, які розташовані  в м.Долина складає 25 

учнів на клас. 

http://dity.dolyna.info/
http://opendata.dolyna.if.ua/osvita/
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Фото: Фактична мережа класів Долинської школи І-ІІІ ступенів №7 

В школах та дошкільних навчальних закладах міста достатня кількість педагогічного персоналу, 

свідченням чого є відсутність вакансій педагогічного персоналу. 
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Фото: Інформація про вакансії на сайті Долинської ЗОШ №5 

 

Враховуючи наявність всіх 3 умов із переліку за вказаним індикатором моніторами прийнято 

рішення зарахувати бал.  

В  

Зараховано 1 бал   

 

3. Чи зручним є розташування закладів освіти у громаді? 

Оскільки, загальноосвітні навчальні заклади освіти не підпорядковуються Долинській міській раді 

, а підпорядковані Долинській районній раді, тому 

 За вказаним індикатором дослідження  здійснювався  дошкільного навчального закладу освіти м. 

Долина та шкільного навчального закладу, що розташований  в м.Долина,  проте підпорядкований 

Долинській районній раді.  

 Дошкільний навчальний заклад   «Сонечко»  розташований за адресою  по вулиці Оксани Грицей  

4А, в місті Долина, відстань до найближчої громадської зупинки по вул. Міцкевича 32, становить 

190 метрів.  
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Фото: Відстань від дитячого садочку до найближчої громадської зупинки. 

 

Найбільш віддалена будівля знаходиться по вул.Чкалова 6а, м.Долина відстань від якої до 

найближчої громадської зупинки по вул.А.Шептицького 76  в м.Долина становить 56 метрів. 

 
Фото: Відстань від найбільш віддаленої будівлі до найближчої громадської зупинки 

 

Загальна відстань від дитячого садочку «Сонечко» до найбільш віддаленої будівлі становить 2,2 

км. Загальний пішохідний шлях від найбільш віддаленої будівлі до найближчої громадської зупинки 

(до будинку)  та  від  громадської зупинки (найближчої біля садочку)  і до самого дитячого садочку 

становить 246 метрів.   
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Фото: загальна відстань від дитячого садочку «Сонечко» до найбільш віддаленої будівлі 

 

Долинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 Долинської районної ради Івано-Франківської 

області розташована  в м.Долина по вул.С.Бандери,12 (Котляревського 3,). 

 
Фото: Долинська ЗОШ №7 

Найбільш віддалена будівля знаходиться по вул.Нафтовиків 47 , м.Долина  відстань від якої до 

місцезнаходження школи №7 становить 700 метрів. 
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Фото: відстань від Долинської ЗОШ №7  до найбільш віддаленої будівлі 

За результатами проведених експериментів «Дитячий садок» та «Школа» підтверджено зручність 

розташування дослідженого дошкільного та шкільного навчальних  закладів   у громаді, зважаючи 

на це прийнято рішення  зарахувати бал за вказаним індикатором. 

 

Зараховано 1 бал   

 

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

Під час проведення аналізу відкритих даних розміщених на офіційному сайті Долинської міської 

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

примусових  внесків батьківських грошових внесків на заклад освіти.  

За повідомленням  працівників ОМС добровільно-примусові батьківські грошові внески  на 

дошкільні дитячі заклади не збираються, оскільки всі дошкільні навчальні заклади  м.Долина 

повністю фінансуються бюджетом міста.  

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

час телефонної розмови з керівником дитячого садочку «Зірочка» монітор висловлював готовність 

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

жодного сумніву  повідомила, що  зарахування дитини  до дитячого садочку проводиться 

безкоштовно виключно  через громадську приймальну Долинської міської ради за допомогою 

електронної реєстрації на підставі Положення про порядок загальної міської електронної реєстрації 

дітей до поступлення у дошкільні навчальні заклади м. Долина, яке затверджене рішенням №975-

28/2013   Долинської міської ради від 21.02.2013 року, іншого способу не передбачено.  

Таким чином зважаючи на відсутність  підтверджуючих відомостей про проведення ОМС кампаній 

спрямованих на відмову від добровільно-примусових  внесків батьківських грошових внесків на 

заклад освіти,   за вказаним індикатором підтверджено тільки одну з двох умов вжиття заходів для 

дотримання права на безоплатну освіту. Зважаючи на це, моніторами прийнято рішення не 

зараховувати бал за цим індикатором.   

 

Бал не зараховано 

 

5. Чи створено умови для безпечного та комфортного перебування дитини в школі? 

 

Дослідження за індикатором створення умов безпечного та комфортного перебування дитини в 

школі здійснювалось на базі Долинської ЗОШ №4 Долинської районної ради, що розташована по 

вул. Обліски 16, в м.Долина. 

Проведений моніторинг показав: 

1. Відсутність світлофорів та дорожніх знаків "Діти" поблизу.  
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2. За повідомленням заступника директора школи, Долинська ЗОШ №4   має актуальний висновок 

компетентних органів щодо створення у ній безпечного середовища.  

3. Наявність внутрішнього туалету для учнів, обладнаного системами водопостачання та 

водовідведення.  

     

      
Фото: внутрішні туалети для учнів Долинської ЗОШ №4 

 

4. За інформацією отриманою від заст.директора школи,  в школі працює медичний працівник, 

режим роботи якого відповідає часу перебування учнів у школі, однак поспілкуватись з 

мед.працівником не було можливості, так як на час проведення моніторингу в школі вже 

розпочались літні канікули. 
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5.Комфортний температурний режим у навчальному закладі. 

  
Фото: температура в навчальному класі Долинської  ЗОШ №4 

 6. Згідно інформації з Порталу відкритих даних  м.Долина, матеріальна база Долинської  ЗОШ №4 

складає 2 спортзали, 2 спортивні майданчики і  одне футбольне поле. Проте станом на час 

проведення моніторингу спорзали були зачиненні, у зв`язку із літніми канікулами. 

 
Фото: Спортивний майданчик на території Долинської ЗОШ №4 

7. Наявність у школі доглянутих місць у приміщенні навчального закладу для проведення публічних 

заходів. 

http://opendata.dolyna.if.ua/osvita/shkola-4/
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Фото: Актовий зал Долинської ЗОШ №4 

 

Таким чином зважаючи на наявність 6 з 7 умов для безпечного та комфортного перебування 

дитини у школі, моніторами прийнято рішення зарахувати бал за цим індикатором. 

Зараховано 1 бал 

 

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

В рамках проведеного моніторингу за вказаним індикатором встановлено наступне: 

 в дошкільних навчальних закладах та шкільних навчальних закладах розташованих у 

м.Долина забезпечується безперешкодний доступ дітей з інвалідністю, що підтверджується 

наявністю пандусів при вході до навчального закладу. 

 
Фото: Пандус при вході до Долинської  ЗОШ  №5 

 інклюзивно-ресурсні центри на сьогодні на території громади м.Долина відсутні; 

 персонал, який працює в дошкільних навчальних закладах не підготовлений для виховання 

дітей з особливими освітніми потребами, через відсутність інклюзивно-ресурсного центру.  

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

здійснюється викладання предметів мовою національних меншин. 

 

Аналіз індикатора «Чи вживаються заходи із запобігання та протидії дискримінації в здобутті освіти 

в частині що стосується загальноосвітніх шкіл?» моніторами не проводився з тієї причини, що всі 

школи, які знаходяться на території міста підпорядковані Долинській районній раді, з огляду на це 

Долинська міська рада юридично не може втручатись у діяльність загальноосвітніх навчальних 

закладів, що підпорядковані Долинській районній раді.    

Через відсутність не менше 4 критеріїв, які б підтверджували вжиття заходів із запобігання та 

протидії дискримінації в здобутті освіти моніторами вирішено не зараховувати бал за цим 

індикатором. 

   

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

територіальної громади? 

За результатами проведеного моніторингу за вказаним індикатором встановлено наступне: 

1. ОМС створені умови для розвитку дітей не менше як у трьох типах позашкільної освіти (спорт, 

мистецтво, література, туризм, краєзнавство, патріотичне виховання, оздоровлення, екологія та 

інші)  Так,  згідно інформації з офіційного сайту Долинської міської ради на території міста Долина 

функціонують: 4 будинки культури, 5 спортивних клубів, 2 музеї, 6 позашкільних навчальних 

закладів, серед яких :  Долинський районний будинок дитячої та юнацької творчості, Долинська 

дитяча художня школа,  Долинська районна станція юних техніків Долинської районної ради Івано-

Франківської області, Долинська дитячо-юнацька спортивна школа Долинської районної ради 

Івано-Франківської області, Долинська дитяча школа естетичного виховання імені Мирослава 

Антоновича, Долинський підлітковий клуб “Прометей” Долинської районної ради Івано-

Франківської області, Долинська автомобільна школа Товариства сприяння обороні України, 

Долинський районний центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”, Долинський шаховий 

клуб, Асоціація Футбольний клуб Нафтовик-Долина, Долинський районний центр фізичного 

здоров’я населення “Спорт для всіх” 

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). Зокрема, Рішенням Долинської міської ради від 06.04.2016. № 171-6/2016 прийнято 

Програму Розвитку футболу в Долинському районі та місті Долині на 2016-2020 роки головною 

метою, якої  являється приведення системи аматорського футболу в регіоні у відповідність до 

потреб жителів району та міста, сприяння його подальшому розвитку, забезпечення оздоровлення 

різних верств населення, підвищення рівня проведення змагань і досягнення високих спортивних 

результатів ;  Рішенням Долинської міської ради від 30.11.2017 року № 937-33/2017 затверджено 

Програму підтримки діяльності комунального закладу “Долинський муніципальний духовий 

оркестр” на 2018 рік, метою якої є підтримка діяльності комунального закладу «Долинський 

муніципальний духовий оркестр», ціллю утворення якого є діяльність направлена на розвиток 

музичного мистецтва в місті, підвищенню патріотизму та любові до рідного краю, створення 

відповідних умов для відпочинку населення та гостей міста, пропаганди та популяризації кращих 

музичних творів вітчизняної та світової культури; 

Рішенням Долинської міської ради від 22.12.2017 року  № 998-34/2017 затверджено Програму 

діяльності комунального закладу «Долинський міський центр культури, спорту та туризму» на 2018 

рік, метою програми є задоволення потреб населення міста у змістовному дозвіллі та культурному 

розвитку, стимулювання та координація туристичних процесів в місті, управління ними, 

популяризація існуючого та створення нового туристичного продукту та забезпечення послідовного 

зростання темпів розвитку туризму в місті Долині, підтримки розвитку спорту і діяльності 

спортивно-масових та патріотичних організацій та гуртків.  Ця програма  також передбачає план 

заходів з реалізації Підпрограми «Організація культурних, спортивно-масових та туристичних 

заходів». Загальний обсяг фінансування програми на 2018 рік складає 1 756 000,00 грн.; 

16 серпня 2016 року рішенням  № 378-13/2016  Долинської міської ради затверджено Програму 

розвитку «Джиу джитсу» в місті Долині на 2016 -2020 роки, яка передбачає  створення належних 

умов для розвитку та популяризації таких масових видів спорту як східні єдиноборства Джиу-

джитсу, організації змістовного дозвілля за місцем проживання та в місцях масового відпочинку які 

стануть основою поліпшення здорового способу життя та рухової активності жителів територіальної 

громади м. Долина ; 30 листопада 2017 року рішенням  № 935-33/2017   Долинської міської ради  

затверджено звіт про хід виконання у 2017 році програми розвитку «Джиу джитсу» в місті Долині 

на 2016-2020 роки;   

3. Виділяється фінансова допомога для обдарованих дітей шкільного віку на участь в змаганнях, 

конкурсах, що пітверджується  прийнятим 06.04.2016 року Долинською міською радою  

рішенням  №178-6/2016, Про затвердження Програми «Обдаровані діти м. Долина на 2016-2020 

роки з метою відзначення кращих учнів міста за значні досягнення у навчанні, мистецькій 

діяльності, спорті, організації пізнавальних екскурсій та заходів .  

З огляду на те, що в міською радою в м.Долина створені умови для розвитку дітей  у трьох 

типах позашкільної освіти,  ОМС щорічно протягом двох років, що передують моніторингу виділяє 

фінансування (з місцевого бюджету на зміцнення матеріально-технічної бази позашкільної освіти), 

придбання спортивного інвентарю, інструментів, матеріалів для творчості, Долинською міською 

радою  виділяється фінансова допомога для обдарованих дітей шкільного віку на участь в 

змаганнях, конкурсах,  моніторами прийнято рішення зарахувати бал за цим індикатором. 

Зараховано 1 бал   
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8. Чи сприяє ОМС участі громади у культурному житті, дозвіллі та відпочинку? 

 

В місті Долина за підтримки міської ради створені та  функціонують  наступні об’єкти культурного 

призначення : 

- Долинський краєзнавчий музей Тетяни і Омеляна Антоновичів «Бойківщина», який  є 
першим державним музеєм, що присвячений самобутньому культурному надбанню Бойківського 
краю . 

  
Фото : Долинський краєзнавчий музей Тетяни і Омеляна Антоновичів «Бойківщина» 

Комунальний заклад Долинської міської ради  “Долинський муніципальний духовий оркестр”, який 

створено з метою  збагачення мистецької палітри національної культури, сприяння формуванню 

цивільної і патріотичної позиції громадян, усвідомлення причетності до героїчної історії і культури 

України, відповідальності за збереження історичної і культурної спадщини своєї країни, а також 

подальшому розвитку духової музики і розповсюдженню традицій оркестрового музикування, 

збільшенню кількості духових оркестрів, підвищенню творчого потенціалу існуючих оркестрів на 

основі обміну досвідом роботи керівників творчих колективів різних регіонів України та зарубіжжя. 

 

 
Фото: Долинський муніципальний духовий оркестр 

Комунальний заклад «Долинський міський центр культури, спорту та туризму», який створений з 

метою  змістовного дозвілля та культурному розвитку, стимулювання та координація туристичних 

процесів в місті, управління ними, популяризації існуючого та створення нового туристичного 

продукту та забезпечення послідовного зростання темпів розвитку туризму в місті Долині, 

підтримки розвитку спорту і діяльності спортивно-масових та патріотичних організацій та гуртків. 

Долинською міською радою систематично здійснюється підтримка заходів розвитку культури 

гостьового та тимчасового типу, зокрема: 

http://rada.dolyna.info/byudzhetni-ustanovy/muzej-bojkivschyna/
http://rada.dolyna.info/komunalni-pidpryjemstva/munitsypalnyj-duhovyj-orkestr/
http://rada.dolyna.info/komunalni-pidpryjemstva/komunalnyj-zaklad/
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3 червня 2018 року в 17 год. 00 хв. в Будинку техніки м.Долина за підтримки Долинської міської 

ради  проведено  Великий концерт Долинського естрадно-духового оркестру.  

23-24 червня 2018 року за підтримки міської ради   в м.Долина буде проводитись загальноміський 

захід присвячений святкуванню дня молоді.  У програмі – міжнародні спортивні змагання з боксу, 

футбольний матч чемпіонату області, шаховий турнір, волейбол, бадмінтон. Сюрприз до Дня молоді 

– чудовий концерт на стадіоні “Нафтовик”.   

 

Долинська міська рада фінансово та організаційно підтримує ініціативи громадських інституцій в 

проведені культурних заходів, організації комунікативних майданчиків, тощо зокрема:   

В грудні 2017 року в м.Долина  ДНЗ «Зірочка» Долинської міської ради взяв участь у проведенні 

Всесвітнього патріотичного флеш-мобу «Українська єдність».  

З нагоди 204-ої річниці  в березні 2018 року з дня народження Тараса Григоровича Шевченка 

комунальний заклад «Долинський міський центр культури, спорту та туризму» Долинської міської 

ради організував акцію поетичного марафону біля Будинку техніки в м.Долина. 

З 02 травня 2018 по 31 липня 2018 року Долинською міською радою оголошено конкурс на кращі 

проекти громадського бюджет . В рамках конкурсу Долинська міська рада приймає заявки на 

конкурс кращих проектів Громадського бюджету, що буде реалізований у 2019 році за кошти 

міського бюджету.   

 Отже, враховуючи за вказаним  індикатором наявність  дотримання 3 критеріїв сприяння 

Долинською міською  радою участі громади у культурному житті, дозвіллі та відпочинку, моніторами 

вирішено зарахувати баз за цим індикатором. 

  

 Зараховано 1 бал  

 

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

особистого чи культурного розвитку? 

Під час проведення дослідження за вказаним індикатором  проведено аналіз  відкритих джерел, 

зокрема сайту http://rada.dolyna.info  та вивчено надані для ознайомлення документи про 

проведені  заходи у сфері культурного та особистого розвитку за ініціативи та участі Долинської 

міської ради, моніторами не виявлено інформації, яка б свідчила, що ОМС  вживаються  заходи із 

запобігання та протидії дискримінації у сфері особистого чи культурного розвитку, тому прийнято 

рішення не зараховувати бал за вказаним індикатором. 

  

Бал не  зараховано  

 

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

розвиток? 

Під час проведення дослідження моніторами здобуто інформацію, яка підтверджує, що Долинська 

міська рада вживає заходи щодо доступу до інформації, спрямованої на особистий розвиток, що 

підтверджується наступними прикладами доступу до інформації, спрямованої на особистий 

розвиток: 

- Розроблено мобільний додаток «OpenCity», який дає змогу об’єднувати зусилля мешканців, 
органів влади, громадських організацій та місцевих спільнот для поліпшення середовища свого 

проживання. Інформація автоматично спрямовується у відповідні служби місцевих органів влади. 
За статусом сигналу користувач може спостерігати у цьому додатку, або на порталі opencity.in.ua 

Мобільний додаток створений в рамках проекту “Відкрите місто: посилення участі громадян у 
розвитку місцевої громади”, що є ініціативою Фонду Східна Європа і виконується за фінансової 
підтримки Фонду Ч.С. Мотта та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). 
- Розроблено мобільний додаток “Долина для туристів”, який дає змогу ознайомитись із 
різноманітними заходами та подіями в місті, тут можна знайти телефони першої необхідності, а за 

допомогою карти – туристичні об’єкти, готелі, ресторани, аптеки, банківські відділення та інші. 
Також можна слідкувати за новинами сайту міської ради. В додатку створено 20 категорій, більше 
90 цікавих пунктів, а також 20 точок на карті міста, на основі яких було прокладено 3 туристичні 
маршрути..  
Додаток доступний в для мобільних платформ в Google Play та App Store Проект реалізовано за 
підтримки Estonian Development Cooperation, Reach-U, e-Governance Academy, Sweden, Mobi Lab та 

Долинської міської ради. 
- На офіційному сайті Долинської міської ради  в розділі Корисна інформація /корисні об’єкти 
розміщена інформація всі точки вільного доступу до мережі WiFi в м.Долина.   Також в цьому розділі 
доступна інформація про місцезнаходження всіх спортивних майданчиків, дитячих майданчиків, 
парковок і велопарковок. 
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- В березні 2018 року з нагоди 204 річниці дня народження Тараса Григоровича Шевченка 
комунальний заклад «Долинський міський центр культури, спорту та туризму» Долинської міської 

ради організував акцію поетичного марафону біля Будинку техніки в м.Долина. 

-   Наприкінці травня 2018 року  м.Долина приймала книжковий фестиваль До гостинної 
світлиці Долинської просвітянської організації зі своїми виданнями приїхали представники семи 
видавництв, завдяки котрим долиняни поповнили свої домашні бібліотеки багатьма цікавими 
новими виданнями. А фонди Долинської центральної бібліотечної системи завдяки щедрому 
дарункові директора Mediason Ltd Владислава Сукенника поповнилися книжками Віктора Вікарчука 
«Словник простих слів».  

Враховуючи дотримання трьох умов індикатора, моніторами прийнято рішення про зарахування 
балу.  
  

Зараховано 1 бал   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

44%
56%

Результати "Освіта і культурний розвиток"

Зараховано 4 бали

Не зараховано 5 балів

http://rada.dolyna.info/novyny/kobzar-ne-prosto-chytaly-a-nathnenno-deklamuvaly/
http://rada.dolyna.info/novyny/dolyna-pryjmala-knyzhkovyj-festyval/
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ 
ГАРАНТІЙ ОКРЕМИМ ВЕРСТВАМ НАСЕЛЕННЯ                 

 НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДЛЯ ВРАЗЛИВИХ КАТЕГОРІЙ 

 

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

Під час моніторингу не здобуто доказів врахування Долинською міською радою потреб 
громади під час формування програм/заходів соціального захисту 

 

Бал не зараховано  

 

2.Чи дбає ОМС про підтримку малозабезпечених осіб похилого віку? 

Долинська міська рада здійснює фінансування вказаних осіб згідно Положенням про порядок 

надання одноразових матеріальних допомог, затвердженим рішенням міської ради від 26.11.2015. 

№ 27-2/2015. Положення визначає порядок надання адресної грошової допомоги громадянам міста, 

у яких виникли складні життєві ситуації. Адресна грошова допомога малозабезпеченим громадянам 
міста Долина, у яких виникли складні життєві ситуації або які потрапили в екстремальну ситуацію 
та у випадках зазначених у п.6 даного Положення, надається в межах витрат, передбачених на ці 

цілі міським бюджетом. До визначення екстремальної ситуації підлягає:  пожежа та інше стихійне 
лихо, внаслідок якого заподіяно значної шкоди майну постраждалих чи їх здоров’ю;  тяжка або 

продовж тривалого періоду хвороба, оперативне лікування, які потребують значних фінансових 
витрат чи від’їзду на лікування до іншого міста;  інші непередбачені надзвичайні обставини. 
 
Так рішенням виконавчого комітету від 16.03.2018  № 76 «Про надання матеріальної допомоги» 
виділено одиноким, перестарілим та людям з інвалідністю, які обслуговуються територіальним 
центром до Великодніх свят надано одноразову адресну грошову допомогу одиноким, перестарілим 

та людям з інвалідністю, які обслуговуються територіальним центром згідно із списком на що 
виділено  11000,00 грн., в тому числі на допомогу 10000,00 грн., поштові витрати 1000,00 грн. 
 
Також надано одноразову адресну грошову допомогу інвалідам, які є особами похилого віку м. 
Долина, які обслуговуються територіальним центром з нагоди проведення Всеукраїнської 
благодійної акції «Милосердя»:http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-vykonkomu/pro-nadannya-
materialnoji-dopomohy-28/ 

 

А також надається адресна грошова допомога іншим категоріям громадян, в тому числі особам 
похилого віку http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-nadannya-odnorazovoji-hroshovoji-
dopomohy-67/ 
 
Також надаються продуктові Великодні дарунки одиноким http://rada.dolyna.info/novyny/velykodni-
darunky-dlya-odynokyh/ та дарунки до Святого Миколая http://rada.dolyna.info/novyny/sohodni-

mykolaj-zavitav-do-ditej-uchasnykiv-ato/ 
 
Бал зараховується при наданні  доказів вживання ОМС протягом останнього календарного року 
перед моніторингом фінансово підкріплених системних заходів з підтримки осіб похилого віку. Для 
отримання балу вважається достатнім мати не менше двох типів заходів. 
 

 

Зараховано 1 бал 

 
3.Чи сприяє ОМС наданню послуг догляду особам, які цього потребують? 

 
Доказів вживання Долинською міською радою заходів щодо отримання особами, які потребують 
стороннього догляду не менше двох послуг з такого переліку: догляд вдома; денний догляд; 

підтримане проживання; паліативний/хоспісний догляд; догляд стаціонарний не знайдено.  
Таку допомогу жителі міста можуть отримати через територіальний центр Долинської районної ради 
та в м. Івано-Франківську в Обласному клінічному центрі паліативної допомоги. 

 
 

Бал не зараховано 

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

Доказів надання Долинською міською радою не менше двох послуг супроводу та безперешкодного 

доступу людей з інвалідністю не здобуто. 
Таку допомогу жителі міста можуть отримати через територіальний центр Долинської районної ради 

 

Бал не зараховано 

 

http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-polozhennya-pro-nadannya-adresnoji-hroshovoji-dopomohy-hromadyanam-mista/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-polozhennya-pro-nadannya-adresnoji-hroshovoji-dopomohy-hromadyanam-mista/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-polozhennya-pro-nadannya-adresnoji-hroshovoji-dopomohy-hromadyanam-mista/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-vykonkomu/pro-nadannya-materialnoji-dopomohy-29/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-vykonkomu/pro-nadannya-materialnoji-dopomohy-28/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-vykonkomu/pro-nadannya-materialnoji-dopomohy-28/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-nadannya-odnorazovoji-hroshovoji-dopomohy-67/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-nadannya-odnorazovoji-hroshovoji-dopomohy-67/
http://rada.dolyna.info/novyny/velykodni-darunky-dlya-odynokyh/
http://rada.dolyna.info/novyny/velykodni-darunky-dlya-odynokyh/
http://rada.dolyna.info/novyny/sohodni-mykolaj-zavitav-do-ditej-uchasnykiv-ato/
http://rada.dolyna.info/novyny/sohodni-mykolaj-zavitav-do-ditej-uchasnykiv-ato/
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5.Чи вживаються ОМС заходи із  надання реабілітаційних послуг особам з 
порушеннями здоровя? 

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

порушеннями здоров’я, що підтверджується наступним: 
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-efektyvne-vykorystannya-komunalnoho-majna-
mista-mizhnarodnym-blahodijnym-fondom-invalidiv-nadiya-e/ 
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-prohramu-pidtrymky-mbo-blahodijnyj-fond-dolyny-
na-2018-rik/ 
Одна каких заходів не достатньо для зарахування балу. 

 

Бал не зараховано 

 
6.Чи здійснює ОМС заходи підтримка сімей з дітьми? 

Проаналізувавши сайт Долинської міської ради та Вісник міської ради достатніх прикладів напрямів 
підтримки Долинською міською радою сімей з дітьми як от: 

 - надання за кошти місцевого бюджету фінансової допомоги сім’ям у зв’язку із народженням 
дитини; - ваучери на оплату лікарських засобів та медичних послуг; - харчування немовлят та 
надання засобів гігієни для немовлят; - безкоштовне харчування учнів І – IV класів та учнів 
вразливих груп; - пільговий проїзд учнів до місця навчання і додому не здобуто, тому підстав для 

зарахування балу не має. 

Бал не зараховано 

 

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

 
Проаналізувавши сайт Долинської міської ради та Вісник міської ради не здобуто доказів залучення 
Долинської міської ради  протягом останнього календарного року перед моніторингом до самостійно 
та у співпраці з іншими надавачами соцільних послуг: - діяльності "гарячої" телефонної лінії з 
питань подолання складних життєвих обставин за наслідками домашнього насильства; проведення 

спільних із місцевими органами виконавчої влади, поліції заходів щодо запобігання та протидії 
домашньому насильству, насильству щодо дітей протидію дитячій бездоглядності зокрема у 
навчальних закладах, закладах охорони здоров’я; - здійснення, в тому числі спільно із місцевими 
органами виконавчої влади інформування громади, зокрема в закладах освіти та охорони здоров’я 
з питань пов’язаних із запобіганню та протидії домашньому насиллю, насиллю щодо дітей, дитячій 
бездоглядності;  організацію послуг психологічної допомоги жертвам домашнього насилля, насилля 

в сім’ї, соціального супроводу таких сімей.  
 

Бал не зараховано 

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

 

Долинська міська рада протягом останнього календарного року перед моніторингом проводила ряд 
заходи із забезпечення прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

1. 4.06.2018 Про закріплення права на проживання та збереження житла за дітьми Рішення 
виконкому, № 141; 
15.06.2017 Про закріплення права на проживання та збереження житла за дітьми Рішення 
виконкому, № 117; 

2. 26.01.2017 Про надання квартири Шах Н.І. Рішення сесії, № 605-21/2017. 

 

3. Міська рада відстоює інтереси дітей в судах http://rada.dolyna.info/novyny/yurydychnyj-
viddil-miskoji-rady-vidstoyuje-interesy-hromady-v-sudah/ 
 

4. виконавчим комітетом  забезпечується  надання пільг при взятті на квартирний облік дітей 
сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-
sesiji/pro-prohramu-sotsialnoho-zahystu-v-m-dolyna-na-2017-rik/ 
 

 
Роботав чотирьох напрямках є  достатньою підставою для зарахування балу.  
 

 

Зараховано 1 бал 

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

 
Інформації про залучення недержавних учасників Долинською міською радою для надання 

соціальних послуг не здобуто. Адже рішень залучення недержавних надавачів соціальних послуг 

http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-efektyvne-vykorystannya-komunalnoho-majna-mista-mizhnarodnym-blahodijnym-fondom-invalidiv-nadiya-e/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-efektyvne-vykorystannya-komunalnoho-majna-mista-mizhnarodnym-blahodijnym-fondom-invalidiv-nadiya-e/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-prohramu-pidtrymky-mbo-blahodijnyj-fond-dolyny-na-2018-rik/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-prohramu-pidtrymky-mbo-blahodijnyj-fond-dolyny-na-2018-rik/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-vykonkomu/63916/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-vykonkomu/pro-zakriplennya-prava-na-prozhyvannya-ta-zberezhennya-zhytla-za-ditmy-9/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-nadannya-kvartyry-shah-n-i/
http://rada.dolyna.info/novyny/yurydychnyj-viddil-miskoji-rady-vidstoyuje-interesy-hromady-v-sudah/
http://rada.dolyna.info/novyny/yurydychnyj-viddil-miskoji-rady-vidstoyuje-interesy-hromady-v-sudah/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-prohramu-sotsialnoho-zahystu-v-m-dolyna-na-2017-rik/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-prohramu-sotsialnoho-zahystu-v-m-dolyna-na-2017-rik/
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(як приклад, соціальне замовлення), закупівля соціальних послуг у недержавних надавачів 
(громадські об‘єднання, приватні особи) за рік, що передує моніторингу не приймалось. 

 

 

Бал не зараховано 

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

Для зарахування балу слід підтвердити не менше дванадцяти критеріїв зручності надання послуг 

органом соціального захисту населення. Інформація здобута підчас проведення експеременту та 
спілкування з працівниками Управління соціального захисту населення районної державної 
адміністрації :  
1) організація послуг за місцем проживання маломобільних осіб - ні;  
2) можливість телефоном отримати інформацію про порядок отримання послуги та графік прийому 
громадян - так  

3) зручність інформування про графік прийому громадян та місця розташування секторів прийому 
- ні;  
4) безперешкодний доступ до приміщення маломобільних груп населення – частково 

 
5) зручний графік прийому громадян  
6) наявність ідентифікаційних бейджів / жетонів у консультантів-так;  
7) доступність інформації про орган соціального захисту –так  
8) зручність умов реєстрації – ні, великі черги та немає умов для очікування; 
9) вільний доступ до бланків заяв для отримання послуг – так за наявності;  

10) можливість надання допомоги особам, які через порушення здоров’я самостійно не можуть 
заповнити бланки - так;  
11) вільний доступ до туалетної кімнати з урахуванням потреб маломобільних груп насесення- ні, 

високий пандус на першому поверсі. 
 12) достатність та зручність місць для очікування – ні 

http://ww2.gov.if.ua/dolynska/ua/6779.htm
http://ww2.gov.if.ua/dolynska/ua/6779.htm
http://ww2.gov.if.ua/dolynska/ua/12663.htm
http://ww2.gov.if.ua/dolynska/ua/12663.htm
http://ww2.gov.if.ua/dolynska/ua/12663.htm
http://ww2.gov.if.ua/dolynska/ua/12663.htm
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13) наявність "дитячого куточку"- ні;  
14) умови приватності під час прийняття заяв- ні;  

15) функціонування мобільних офісів – спільні прийоми якнайближче до місць проживання 
органами соціального захисту, центрами зайнятості, управліннями Пенсійного фонду- так, з деяких 
питань. 
Таким чином підстав для зарахування балу немає. 
 

Бал не зараховано 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20%

80%

Результати "Соціальний захист для вразливих категорій"

Зараховано 2 бали

Не зараховано 8 балів
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: САМОРЕАЛІЗАЦІЯ 

НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: ПРАЦЯ ТА УМОВИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 

1. Чи діє місцева програма зайнятості населення? 
 

 Долинською міською радою не приймалась програма зайнятості населення як самостійної 

програми або системи заходів у іншій програмі розвитку населеного пункту. 
 Враховуючи відсутність затвердженої програми зайнятості населення, моніторами 

прийнято рішення про недоцільність надання балу, попри наявність заходів сприяння зайнятості 
населення.  
  

Бал не зараховано 

 

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

 
 Долинською міською радою  організація оплачуваних громадських та тимчасових робіт, не 

проводиться. 
 З огляду на відсутність відповідної  програми, моніторами прийнято рішення про не 

зарахування балу. 

 

Бал не зраховано 

 
3. Чи діє місцева програма підтримки підприємницької діяльності? 

 
Долинська міська рада  30.05.2018. рішенням  № 1186-38/2018 затвердила програму посилення 

конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва. Метою цієї Програми є посилення 
конкурентоспроможності МСП м. Долина шляхом покращення інституційних засад ведення бізнесу, 
а також спрощення доступу до інструментів підвищення ефективності підприємницької діяльності. 

 http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-prohramu-posylennya-konkurentospromozhnosti-
maloho-ta-serednoho-pidpryjemnytstva-m-dolyna-na-2018-2022-roky/ 

Метою цієї Програми є посилення конкурентоспроможності МСП м. Долина шляхом 

покращення інституційних засад ведення бізнесу, а також спрощення доступу до інструментів 

підвищення ефективності підприємницької діяльності. 

Напрями діяльності визначені на підставі Акту про малий бізнес для Європи з урахуванням 

місцевих особливостей: 

1. Підтримка реалізації бізнес-потенціалу. 

2. Удосконалення адміністрування. 

3. Сприяння доступу до фінансових ресурсів. 

4. Спрощення виходу на нові ринки. 

5. Сприяння розвитку персоналу і запровадженню інновацій. 

6. Підтримка екологізації. 

Для досягнення мети Програми розроблено план дій, проекти в ньому згруповано за відповідними 

напрямами. По кожному з проектів встановлено пріоритетність, виконавців, часові рамки, 

індикатори результативності. 

 
   

Зараховано 1 бал 

 
4. Чи сприяє орган місцевого самоврядування зайнятості населення через 

інформування? 
 
 На сайті міської ради розміщено інформацію про вакансії в міській раді 

http://rada.dolyna.info/doc/rozporyadzhennya/pro-oholoshennya-konkursu-na-zamischennya-
vakantnoji-posady-2/ 

http://rada.dolyna.info/doc/rozporyadzhennya/pro-oholoshennya-konkursu-na-zamischennya-
vakantnoji-posady/ 

Наявність відповідної інформації на сайті Долинської міської рад не дає підстави вважати роботу 
в частині інформування населення достатньою, а отже за можливе зарахування балу по даному 
питанню. 

  

Бал не зараховано 

 

 

http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-prohramu-posylennya-konkurentospromozhnosti-maloho-ta-serednoho-pidpryjemnytstva-m-dolyna-na-2018-2022-roky/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-prohramu-posylennya-konkurentospromozhnosti-maloho-ta-serednoho-pidpryjemnytstva-m-dolyna-na-2018-2022-roky/
http://rada.dolyna.info/doc/rozporyadzhennya/pro-oholoshennya-konkursu-na-zamischennya-vakantnoji-posady-2/
http://rada.dolyna.info/doc/rozporyadzhennya/pro-oholoshennya-konkursu-na-zamischennya-vakantnoji-posady-2/
http://rada.dolyna.info/doc/rozporyadzhennya/pro-oholoshennya-konkursu-na-zamischennya-vakantnoji-posady/
http://rada.dolyna.info/doc/rozporyadzhennya/pro-oholoshennya-konkursu-na-zamischennya-vakantnoji-posady/
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5. Чи є можливість отримання адміністративних послуг фізичними особами – 
підприємцями через центри надання адміністративних послуг? 

 

 

У Центрі надання адміністративних послуг Долинської районної державної 

адміністрації, що розташований в м. Долині надаються наступні послуги: 

 державна реєстрація фізичної особи-підприємця;  

 державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця;  

 припинення підприємницької діяльності;  

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

 внесення змін до паспорту прив’язки тимчасової споруди;  

 продовження терміну дії паспорту прив’язки тимчасової споруди. 
 
У Долинській міській раді діє громадська приймальня та реєстратор територіальної громади,  які 

також надають вказані адміністративні послуги 
 http://rada.dolyna.info/do-posluh-hromady/hromadska-pryjmalnya/ 
http://rada.dolyna.info/do-posluh-hromady/rejestr-posluh/ 

 
Враховуючи можливість отримання послуг фізичними особами-підприємцями у всіх 

напрямках, які передбачені у інструменті моніторингу як на рівні міста (громадська приймальна), 

так і в ЦНАП, який знаходиться на території Долини (ЦНАП районного рівні), бал підлягає 
зарахуванню.  
 

Зараховано 1 бал 

 
6. Чи ставки місцевих податків та зборів для місцевого бізнесу встановлені з 

механізмом стимулювання? 

 
 Відповідно до рішення від 22.12.2011. № 485-14/201 “Про встановлення ставок єдиного 

податку” встановлено з 01.01.2012 року наступні фіксовані ставки єдиного податку для фізичних 
осіб – підприємців у розрахунку на календарний місяць, залежно від групи платників єдиного 
податку: 
– для І групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати; 

– для ІІ групи платників єдиного податку – 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати. 

Згідно до п. 293.2 ст.293 ПК України фіксовані ставки єдиного податку встановлюються 
сільськими, селищними, міськими радами або радами об’єднаних територіальних громад, що 
створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, для фізичних 
осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської 
діяльності, з розрахунку на календарний місяць: 
1) для першої групи платників єдиного податку - у межах до 10 відсотків розміру прожиткового 

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

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

 Враховуючи можливість зарахування балу при умові встановлення ставок місцевого 
податку меншими від максимально можливих, принаймні двох з трьох місцевих податків та зборів 

та встановлення Долинською міською радою по 2 місцевим податкам максимально можливих 
розмірів, зарахування балу не відбулося. 

 

Бал не зараховано 

 
 
 

7. Чи дбає орган місцевого самоврядування про дотримання умов праці на 
підприємствах, установах та організаціях? 

 
 Враховуючи відсутність інформації на сайті міської ради чи у Віснику міської ради про 

проведення заходів, які направлені на проведення контролю за дотриманням умов праці на 
підприємствах, установах та організаціях, та відсутність проведення просвітніх заходів з 

працедавцями, моніторами прийнято рішення про відсутність підстав для зарахування балу.  
Про відсутність таких заходів також повідомили посадовці міської ради, які вказали що місто 

районного значення і вказаних контрольних функцій у міста немає. 
 

Бал не зараховано  

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

http://ww2.gov.if.ua/dolynska/ua/10566.htm
http://ww2.gov.if.ua/dolynska/ua/10566.htm
http://rada.dolyna.info/do-posluh-hromady/hromadska-pryjmalnya/
http://rada.dolyna.info/do-posluh-hromady/rejestr-posluh/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-vstanovlennya-stavok-jedynoho-podatku/
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 Доказів створення умов  для трудового навчання молоді та її професійної орієнтації на сайті 

міської ради чи у Віснику міської ради не знайдено. 

Про відсутність таких умов також повідомили посадовці міської ради, які вказали що місто 
районного значення тому повноважень для створення таких умов у нього немає. 

 
Таким чином приходимо до висновку, що робота у напрямках, які ставилися перед 

монітором в Долинській міській раді не проводиться, що дає підстави не зарахування балу.  
 

Бал не зараховано 

 
9. Чи фінансує орган місцевого самоврядування здобуття професійно-технічної 

освіти мешканців громади? 
 

Жодного фінансування здобуття мешканцями громади професійно-технічної освіти з 

місцевого бюджету не здійснюється, оскільки така інформація відсутня  на сайті чи у Віснику міської 
ради. 

Про відсутність такого фінансування також повідомили посадовці міської ради, які вказали 
що місто районного значення і  у міста  немає профтехнічних закладів освіти. 

 
 

Бал не зараховано 

 
10. Чи надається органом місцевого самоврядування допомога випускникам 

професійно-технічних навчальних закладів у працевлаштуванні? 
 

 Враховуючи відсутності інформації   на сайті чи у Віснику міської ради про 
працевлаштування молодих фахівців у громаді та відсутності відповідних програм, моніторами 
прийнято рішення про відсутність підстав для зарахування балу. 

Про відсутність такої допомоги повідомили посадовці міської ради, які вказали що місто 
районного значення і  у міста  немає власного центру зайнятості. 

 
  

Бал не зараховано  

 

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

 
Не здобуто жодних даних на сайті чи у Віснику міської ради чи від посадовців про те, що 

Долинська міська рада турбується про сталість місцевого персоналу соціально-гуманітарної 
небізнесової сфери, що не дає можливість надання балу по даному питанню. 
 

Бал не зараховано 

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

 
 Моніторами проведено аналіз кількості працевлаштованих працівників в юридичних особах 

зі сфери управління Долинської міської ради  та співвідношення до загальної кількості працюючих  
людей з інвалідністю. 

 Відповідно у КП «Управління капітального майна» Долинської міської ради 

працевлаштовані 8 осіб, з них 1 особа з інвалідністю (більше 4%).  В КП «Комунгосп» 
працевлаштовано 144 , з них 11 особи з інвалідністю(більше 4%) 

 Відповідно для отримання балу по даному напрямку необхідно було отримання доказів 
працевлаштування осіб з інвалідністю у розмірі 4% середньооблікової чисельності працівників. 
Враховуючи інформацію надану та виконання вказаних нормативів, бал підлягає зарахуванню.  

 

Зараховано 1 бал 
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25%

75%

Результати  "Праця
та умови її реалізації"

Зараховано 3 балів

Не зараховано 9 балів
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ : ДОБРЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: ПРАВО НА ІНФОРМАЦІЮ 

 

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

розвиток? 

Долинською міською радою створено свій офіційний сайт http://rada.dolyna.info, де 

розміщена інформація про фактичну адресу органу місцевого самоврядування, контактні номери 

телефону, контактна електронна адреса, графік роботи, структурні підрозділи Долинської міської 

ради   інформація про міського голову, графік прийому міським головою, перелік адмін. послуг які 

можуть  отримати жителі міста.   

 
Фото: сторінка офіційного сайту Долинської міської ради 

 

Зараховано 1 бал 

 

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

діяльність ОМС за допомогою мережі Інтернет ? 

 

Під час перевірки контенту офіційного сайту Долинської міської ради, моніторами встановлено 
наступне: 

- аудіо та відео матеріали на сайті міськради не розміщуються, натомість Долинська міська 
рада має свій офіційний канал в мережі  відеохостингу «Youtube», де публікуються 

відеоматеріали, які нажаль не супроводжуються текстом, еквівалентним інформації, що 
містить відео запис. 

- на сайті органу місцевого самоврядування відсутня функція для зміни розміру шрифту 
тексту в межах до 200 % без використання допоміжних технологій та параметрів   браузера. 

- альтернативної версії  офіційного сайту Долинської міськради з більш простою структурою, 
яка дублює інформацію на основному офіційному сайті  не створено. 

- вісутня зручна навігація для перегляду сайту за допомогою клавіатури. 

 
Таким чином зважаючи на відсутність  на сайті Долинської міської ради 4 підтверджуючих 

елементів доступності із 6, моніторами прийнято рішення не зараховувати бал за вказаним 
індикатором. 

   
 

Бал не зараховано 

 

3. Чи захищаються персональні дані осіб працівниками ОМС? 

 

 Під час проведення монітором експерименту «Персональні дані», встановлено наступне: 

20 червня 2018 року у відповідь на запит від 17.06.2018 року про надання   рішення 
Долинської міської ради від 30.05.2018 року № 1248-38/2018. про вилучення земельної ділянки у 
фізичної особи,   було отримано копію рішення Долинської міської ради від 30.05.2018 року з 

ретушуванням персональних даних особи щодо якої приймалось рішення про вилучення земельної 
ділянки. 

http://rada.dolyna.info/
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          За результатами проведеного експерименту встановлено, що працівниками Долинської 
міської ради захищаються персональні дані,  тому   моніторами прийнято рішення про зарахування 

балу по даному питанню. 

 

         
 

 Фото: відповідь на запит на публічну інформацію 
 
 

Зараховано 1 бал 

 
 

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

17 червня 2018 року до Долинської міської ради  монітором направлено електронною поштою 

запит на публічну інформацію про надання  рішення Долинської міської ради від 30.05.2018. № 

1248-38/2018 про вилучення земельної ділянки у фізичної особи. Запитувану інформацію монітор 
просив також надати електронною поштою. 

20 червня 2018 року на запит на публічну інформацію електронною поштою отримано 
відповідь з копією запитуваного рішення  Долинської міської ради від 30.05.2018. № 1248-38/2018 
про вилучення земельної ділянки у фізичної особи. 

 

 
Фото: запит на інформацію до ОМС 
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    Фото: відповідь ОМС на запит на інформацію 

 
Таким чином, Долинською міською радою надано інформацію,  яка запитувалась   у 

встановлений ст.20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» строк, тому моніторами 

прийнято рішення зарахувати бал за вказаним індикатором.  
  

 

Зараховано 1 бал 

 

 

5. Чи ОМС ефективно забезпечує право громадян на звернення? 

 На сайті Долинської міської ради міститься розділ «Інтернет приймальня», де можна 
поставити запитання чи звернутись з пропозицією до керівництва Долинської міської ради в режимі 
онлайн . В розділі також вказано, що для подання електронного звернення  потрібно лише 
заповнити форму, що розташована нижче: обрати посадову особу адресата, вказати власне ім’я та 

адресу електронної пошти, ввести текст звернення та натиснути кнопку “Вислати”.  
Однак, подати  звернення через вказаний сервіс «Інтернет приймальня» Долинської міської 

ради монітор так і не зміг, через відсутність у розділі «Інтернет приймальня»  самої форми для 
подання звернення в режимі онлайн. 

 
 

Фото: «Інтернет-приймальня» 

http://rada.dolyna.info/kontakt/pryimalnia/
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Враховуючи, те що бал за вказаним індикатором зараховується, якщо ОМС приймає 
звернення у всі визначені законом способи, а подати звернення  через сервіс «Інтернет 

приймальня» Долинської міської ради монітор так і не зміг, у зв’язку з відсутністю в цьому розділі 

форми для подання звернення в режимі онлайн, тому моніторами прийнято рішення не 
зараховувати бал  ОМС за цим індикатором. 
 

Бал не зараховано 

 

6. Чи ефективно використовується ОМС інформаційний стенд як джерело комунікації з 

громадою? 

 

Проведення дослідження ефективності використання інформаційного стенда як джерела інформації 

здійснювався під час безпосереднього відвідування моніторами адміністративної будівлі Долинської 

міської ради, за результатами якого встановлено: 

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

стенді в приміщення Долинської міської ради;  

- графіки засідання комісій Долинської міської ради (діючих на час проведення моніторингу) 

відсутні на інформаційних стендах;  

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

інформаційних стендах;  

- інформаційні стенди знаходиться у відкритому доступі в робочий час.  

Також, інформаційний стенд доступний протягом години після завершення робочого часу ОМС.  

Тексти розміщених усіх оголошень, окрім інформації про прийом керівництвом ОМС  не є достатньо 

зручним для читання враховуючи розмір шрифту та висоти особи, що використовує спеціальний 

засіб пересування. 

   
Фото: інформаційні стенди Долинської міської ради 

 

       Так як зарахування балу по даному індикатору можливе при дотриманні усіх вищезазначених 

характеристик, чого  не  було підтверджено. Моніторами прийнято рішення не зараховувати бал по 

даному питанню. 

 

Бал не зараховано 

 

7. Чи інформується населення про майбутні рішення ОМС? 

 

На офіційному веб-сайті Долинської міської ради в розділі «Документи» розміщений підрозділ 
«Проекти рішень»». В підрозділі «Проекти рішень», доступні проекти рішень сесій Долинської 
міської ради починаючи із 18.01.2012 року по 30.05.2018 року. В цьому розділі також міститься 

інформація, що  проекти рішень до чергових сесій міської ради виставляються на сайт не менш, як 
за 3 робочі дні до сесії. Після прийняття рішень їх проекти видаляються. 

 В газеті  «Свіча» передбачено окремий розділ «Інформаційний вісник Долинської міської 
ради», попередньо  публікуються проекти майбутніх рішень ОМС. 

  На інформаційному стенді міської ради  проекти рішень не розміщуються.     
  

Отже, за результатами проведеного дослідження  встановлено, що інформація про майбутні 
рішення та проекти рішень належним чином не пізніше, як за 20 робочих днів до дати їх розгляду 
не публікується  на сайті ОМС та в Інформаційному віснику Долинської міської ради, тому у зв’язку 
із неналежним  інформуванням населення  ОМС про свої майбутні рішення, моніторами  не 
зараховано бал за вказаним індикатором. 

http://rada.dolyna.info/dokumenty/proekty-rishen/
http://rada.dolyna.info/dokumenty/proekty-rishen/
http://rada.dolyna.info/dokumenty/proekty-rishen/
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Фото: публікація проекту рішення у Віснику міської ради 

 
Фото: Розділ «Проекти рішень» сайту Долинської міської ради 

  

Бал не зараховано 

 

8. Чи може виборець контролювати голосування свого депутата? 

           В результаті проведеного аналізу можливості контролю виборцями голосування свого 

депутата, який здійснювався шляхом дослідження наявності відповідної інформації на сайті ОМС, 

встановлено наявність у розділі "Документи» протоколів сесій міської ради і результати поіменного 

голосування» . 

 

http://rada.dolyna.info/miska-vlada/protokoly-sesij/
http://rada.dolyna.info/miska-vlada/protokoly-sesij/
http://rada.dolyna.info/miska-vlada/protokoly-sesij/
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Фото: онлайн наявність результатів голосування  

 

 Отже, враховуючи наявність даних про голосування місцевих депутатів на сесіях на час 
проведення моніторингу, прийнято рішення про зарахування балу. 
 

Зараховано 1 бал  

 

9. Чи можуть мешканці громади дізнатися інформацію про поточні питання  ради 

розгляду з метою участі у їх вирішенні? 

Інформацію про поточні питання розгляду ради на засіданні сесій, виконкому, громадських 

слуханнях з метою участі мешканців міста у їх вирішенні можна отримати на сайті Долинської 

міської ради,  а також через  вісник Долинської міської ради. 

На сайті зокрема публікується інформація про час, місце та питання що виносяться на сесію 

міськради,  час і  місце  проведення  громадських слухань та питання які виносяться на розгляд, а 

також  час, місце  засідання виконавчого комітету та питання які виносяться на розгляд. Така ж 

інформація міститься і в «Віснику міської ради». 

Враховуючи  наявність інформації про час, місце проведення та питання, що виносяться на 

розгляд сесій, виконкому,  громадських слухань за 7 днів до проведення сесії, моніторами прийнято 
рішення зарахувати бал за цим індикатором. 
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Фото: Оголошення про проведення 29 травня 2018 року Долинською міською радою громадських 
слухань опубліковано на сайті міської ради та у «Віснику міської ради» та проведення 27 червня 

2018 року чергової 39 сесії Долинської міської ради опубліковано на сайті міськради.  

 
  

Зараховано 1 бал 

 

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

місцевої ради? 

 

На сайті Долинської міської ради розміщений  окремий розділ «Депутатський корпус», однак  

графіку прийому депутатів сам розділ не містить. В адміністративному приміщенні  Долинської 

міської ради інформація про графік прийому депутатами ОМС також відсутня. 

Тому у зв’язку з відсутністю доказів оприлюднення інформації про прийом виборців 

депутатами ради, бал не зараховується. 

 

 

Бал не зараховано 

 

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

публічної інформації? 

 

 Забезпеченість Громадою можливості доступу до системи обліку публічної інформації 
визначалась шляхом проведення аналізу розділу «Публічна інформація» сайту  Долинської міської 
ради  де встановлювалась наявність системи, що містить: 

1) назву документа; 2) ключові слова; 3) вид та дата створення документа; 4) форму та 
місце зберігання документа. 

 Зважаючи на відсутність даної системи на офіційному сайті ОТГ, моніторами прийнято 

рішення про не зарахування балу. 
    

Бал не зараховано 

 

12. Чи інформується громада про закупівлі, здійснювані ОМС? 

За результатами  аналізу сайту Долинської міської ради  та проведення експерименту 
«Закупівлі» встановлено відсутність на ньому інформації про проведення процедури закупівлі та 

тендерну документацію, що відповідає за обсягом інформації на сайті публічних закупівель 
"Prozorro" . Враховуючи відсутність даної інформації, монітори прийняли рішення не зараховувати 
бал за вказаним індикатором. 
 

Бал не зараховано 

 

13. Чи інформується громада про можливість оренди комунального майна? 

 

На сайті Долинської міської ради в розділі Інвестори/Об’єкти нерухомості розміщена 

інформація  про перелік об’єктів комунального майна, що можуть надаватися в оренду в 2018 році. 

Так, протягом 2018 року міськрадою передбачено надання в оренду 12 об’єктів комунального 

майна. 

http://rada.dolyna.info/miska-vlada/deputatskyj-korpus/
http://rada.dolyna.info/public_inform/
http://rada.dolyna.info/
https://prozorro.gov.ua/tender/search?edrpou=04054317
http://rada.dolyna.info/investytsijni-propozytsiji/investytsijni-objekty/
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Враховуючи наявність на офіційному сайті Долинської міської ради  інформації про перелік 

об’єктів комунальної власності територіальної громади м.Долина, що можуть бути передані в оренду 
в 2018 році, моніторами прийнято рішення про зарахування балу за цим індикатором. 

 

 Зараховано 1 бал  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54%

46%

Результати "Право на інформацію"

Зараховано 7 балів

Не зараховано 6 балів
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: ДОБРЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: ДОБРЕ ВРЯДУВАННЯ 

 

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

 

Рішенням Долинської міської ради від  30.11.2017. № 933-33/2017 «Про Стратегію розвитку 
Долинського субрегіону» з метою визначення основних напрямів розвитку Долинського субрегіону 
на період до 2027 року, покращення умов життя мешканців міста і сіл території субрегіону, гостей, 
туристів, інвесторів, поліпшення бізнес- та інвестиційного клімату, туристичної і культурної 
привабливості, якості середовища та надання ринкових і неринкових послуг  затверджено 
Стратегію розвитку Долинського субрегіону на період до 2027 року та  План заходів реалізації 
Стратегії розвитку Долинського субрегіону на 2017-2019р.  на 2017-2019рр. 

У тексті стратегії наявні план розвитку, мета, можливі джерела фінансування та методи 
моніторингу реалізації стратегії, строки виконання та виконавців, однак не передбачено можливості 
долучення до проведення моніторингу виконання стратегії представників громадськості, шляхом 
створення спільних органів моніторингу. 

 Станом на дату проведення моніторингу, моніторинг реалізації стратегії не проводився в 
силу його прийняття у 2017 році, що не дає можливості повноцінно дослідити дієвість її виконання. 

Також не має доказів залучення громадськості до розробки та проведення моніторингу реалізації 

Стратегії.  
 В сукупності аналіз Стратегії не дає підстав вважати його дієвим, що дає підстави моніторам 

не зараховувати бал. 
  

Бал не зараховано 

 
2. Чи забезпечується вільний доступ населення до засідань колегіальних органів 

ОМС та можливість здійснювати їх відео фіксацію? 
 

 Аналіз питання здійснювався шляхом проведення експерименту "Вільний доступ", в рамках 
якого 25 травня 2018 року монітором було взято участь у засіданні виконавчого комітету 

Долинської міської ради. На засіданні було надано можливість здійснення відео та фото зйомки 
засідання, надано можливість для виступу. 

З огляду на можливість участі громадськості у засіданнях виконавчого комітету та 
можливості здійснення відео та фото фіксації засідань, наявності зворотного зв’язку від присутніх, 

моніторами вважається за доцільне надання балу. 
 

Зараховано 1 бал 

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

політики? 
 

При проведенні моніторингу досліджувалась ситуація щодо реального залучення ОМС 
представників громадськості (громадських об’єднань чи інших організацій) до формування місцевої 
політики. 

Рішенням від 05.10.2017.  № 872-31/2017 затверджено положення про Громадський 
бюджет міста Долина, яким встановлюється та регулюється систему взаємодії Долинської міської 
ради та жителів міста Долина щодо реалізації проектів поданих жителями міста за рахунок міського 
бюджету  

 

Також  з  метою посилення участі громади у розвитку міста, підвищення відповідальності 
жителів за його розвиток та збереження інфраструктури, активізації та залучення громадян до 
визначення пріоритетних напрямків розвитку та вирішення важливих проблем міста 30.11.2017. 
рішенням  № 955-33/2017 затверджено дієву програму «Громадський бюджет міста Долини на 2018 
рік». 

До конкурсних комітетів залучаються представники громадськості . 
До  робочої групи для розробки концепції благоустрою відпочинкової зони “Парк-став” території 
міського парку також залучено представників громадськості . 
 

Довідка. Бал за цим індикатором зараховується при наданні доказів залучення ОМС 
представників громадськості (громадських об’єднань чи інших організацій) до формування місцевої 
політики не менше як в три способи (за останній календарний рік перед моніторингом), наприклад: 

включалися до складу конкурсних комісій з призначення керівників комунальних підприємств, 
установ, організацій, закладів; брали участь в підготовці та реалізації грантових 
проектів;  долучалися до організації та проведення масових заходів на території громади; 
працюють в дорадчих органах ОМС; обговорювали важливі для громади проекти рішень: на 

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

 

Зараховано 1 бал 

 
4. Наскільки широко ОМС передбачає практикування демократії участі у вирішенні 

справ місцевого значення? 

 
Рішенням Долинської міської ради від  31.10.2013. № 1269-35/2013 затверджено  Статут 

територіальної громади міста Долини . 
 

Стаття 38 Статуту передбачено, що мешканці міста здійснюють право на місцеве 
самоврядування у таких формах:  міські референдуми;  опитування територіальної громади 

(консультативний референдум, громадське опитування);  вибори міської ради, міського 
голови;   загальні збори громадян за місцем проживання;  територіальні комітети;   місцеві 
ініціативи;  громадські слухання;  індивідуальні та колективні звернення до органів та посадових 
осіб місцевого самоврядування територіальної громади міста; участь у роботі органів місцевого 
самоврядування територіальної громади міста, в тому числі робота на виборних посадах місцевого 
самоврядування. 

Враховуючи наявність у Статуті не менше ніж 3-х форм демократії участі громадян, бал 

зараховано.  

Зараховано 1 бал 

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

 
Наявність системних зустрічей між ОМС та громадою визначалося шляхом дослідження 

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

З сайту міської ради вбачається, що найчастіше проводяться громадські слухання: 
1. 13.06.2018 Відбудуться громадські слухання: 12 липня 2018 року о 17.00 год. в приміщенні 
залу засідань Долинської районної ради (м. Долина, пр. Незалежності, 5, 1 поверх) Детальний план 

території для реконструкції будівлі насосної станції під салон-магазин по вул. Торгова, 6а в м. 
Долина , 
2. 13.06.2018 Відбудуться громадські слухання: 10 липня 2018 року о 17.00 год. в приміщенні 
залу засідань Долинської районної ради (м. Долина, пр. Незалежності, 5, 1 поверх) , 

3. 08.06.2018 Відбудуться громадські слухання: 9 липня 2018 року о 17.00 год. в приміщенні 
залу засідань Долинської районної ради (м. Долина, пр. Незалежності, 5, 1 поверх) , 
4. 25.05.2018 Відбудуться громадські слухання: 25 червня 2018 року о 17.00 год. в 

приміщенні залу засідань Долинської районної ради (м. Долина, пр. Незалежності, 5, 1 поверх) , 
5. 08.05.2018 Відбудуться громадські слухання: 29 травня 2018 року о 17.00 год. в приміщенні 
залу засідань Долинської районної ради (м. Долина, пр. Незалежності, 5, 1 поверх) , 
6. 23.04.2018 Відбудуться громадські слухання: 21 травня 2018 року о 17.00 год. в приміщенні 
залу засідань Долинської районної ради (м. Долина, пр. Незалежності, 5, 1 поверх) , 
7. 28.03.2018 27 березня відбулись громадські слухання пропозицій щодо зміни тарифів на 

водопостачання та водовідведення , 
8. 22.03.2018 27 березня 2018 року о 17:00 годині в адміністративному приміщенні 
Долинського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства за адресою м. 
Долина, вул. Б. Хмельницького,57 відбудуться слухання з обговорення питання встановлення 
тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення , 
9. 19.03.2018 Відбудуться громадські слухання: 16 квітня 2018 року о 17.00 год. в приміщенні 
залу засідань Долинської районної ради (м. Долина, пр. Незалежності, 5, 1 поверх) Детальний план 

території по зміні цільового призначення земельної ділянки з «для будівництва та обслуговування 
об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського , 
10. 27.02.2018 Відбудуться громадські слухання: 27 березня 2018 року о 17.00 год. в 
приміщенні залу засідань Долинської районної ради (м. Долина, пр. Незалежності, 5, 1 поверх) , 
11. 16.02.2018 Відбудуться громадські слухання: 12 березня 2018 року о 17.00 год. в 
приміщенні залу засідань Долинської районної ради (м. Долина, пр. Незалежності, 5, 1 поверх) , 
12. 07.02.2018 Відбудуться громадські слухання: 02 березня 2018 року о 16.00 год. в 

приміщенні залу засідань Долинської районної ради (м. Долина, пр. Незалежності, 5, 1 поверх) , 
13. 23.01.2018 Відбудуться громадські слухання: 16 лютого 2018 року о 16.00 год. в 
приміщенні залу засідань Долинської районної ради (м. Долина, пр. Незалежності, 5, 1 поверх) , 
14. 23.01.2018 Відбудуться громадські слухання: 23 лютого 2018 року о 16.00 год. в 
приміщенні залу засідань Долинської районної ради (м. Долина, пр. Незалежності, 5, 1 поверх). , 
15. 23.12.2017 Відбудуться громадські слухання: 24 січня 2018 року о 16.00 год. в приміщенні 

залу засідань Долинської районної ради (м. Долина, пр. Незалежності, 5, 1 поверх). , 
16. 23.12.2017 Відбудуться громадські слухання: 23 січня 2018 року о 16.00 год. в приміщенні 
залу засідань Долинської районної ради (м. Долина, пр. Незалежності, 5, 1 поверх) , 

17. 09.12.2017  Відбудуться  Громадські слухання 16 січня 2018 року о 16.00 год. в приміщенні 
залу засідань Долинської районної ради (м. Долина, пр. Незалежності, 5, 1 поверх) , 
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http://rada.dolyna.info/aktualno/vidbudutsya-hromadski-sluhannya-24-sichnya-2018-roku-o-16-00-hod-v-prymischenni-zalu-zasidan-dolynskoji-rajonnoji-rady-m-dolyna-pr-nezalezhnosti-5-1-poverh/
http://rada.dolyna.info/aktualno/vidbudutsya-hromadski-sluhannya-24-sichnya-2018-roku-o-16-00-hod-v-prymischenni-zalu-zasidan-dolynskoji-rajonnoji-rady-m-dolyna-pr-nezalezhnosti-5-1-poverh/
http://rada.dolyna.info/aktualno/vidbudutsya-hromadski-sluhannya-23-sichnya-2018-roku-o-16-00-hod-v-prymischenni-zalu-zasidan-dolynskoji-rajonnoji-rady-m-dolyna-pr-nezalezhnosti-5-1-poverh/
http://rada.dolyna.info/aktualno/vidbudutsya-hromadski-sluhannya-23-sichnya-2018-roku-o-16-00-hod-v-prymischenni-zalu-zasidan-dolynskoji-rajonnoji-rady-m-dolyna-pr-nezalezhnosti-5-1-poverh/
http://rada.dolyna.info/aktualno/vidbudutsya-hromadski-sluhannya-16-sichnya-2018-roku-o-16-00-hod-v-prymischenni-zalu-zasidan-dolynskoji-rajonnoji-rady-m-dolyna-pr-nezalezhnosti-5-1-poverh/
http://rada.dolyna.info/aktualno/vidbudutsya-hromadski-sluhannya-16-sichnya-2018-roku-o-16-00-hod-v-prymischenni-zalu-zasidan-dolynskoji-rajonnoji-rady-m-dolyna-pr-nezalezhnosti-5-1-poverh/
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18. 09.12.2017 Відбудуться  громадські слухання 15 січня 2018 року о 16.00 год. в приміщенні 
залу засідань Долинської районної ради (м. Долина, пр. Незалежності, 5, 1 поверх) , 

19. 08.12.2017 Відбудуться громадські слухання: 4 січня 2018 року о 16.00 год. в приміщенні 

залу засідань Долинської районної ради (м. Долина, пр. Незалежності, 5, 1 поверх) , 
20. 08.12.2017 Відбудуться громадські слухання: 5 січня 2018 року о 15.00 год. в приміщенні 
залу засідань Долинської районної ради (м. Долина, пр. Незалежності, 5, 1 поверх) , 
Довідка. Бал за цим індикатором зараховується при наданні доказів проведення не менше 4 
відкритих, загальних зустрічей з населенням (громадських слухань, загальних зборів, громадських 
обговорень) за останній календарний рік перед моніторингом. 

 

Зараховано 1 бал 

 
6. Чи враховує ОМС пропозиції громадськості в своїх рішеннях? 

Приклади врахування пропозицій громадськості  виражені в громадських бюджетах. 
 
04.05.2018 Громадський бюджет 2019 , 

04.05.2018 Громадський бюджет 2018 , 

12.04.2018 Про програму «Громадський бюджет міста Долини на 2019 рік» Рішення сесії, № 1136-

37/2018, стан документа: чинний 

30.11.2017 Про програму «Громадський бюджет міста Долини на 2018 рік» Рішення сесії, № 955-

33/2017, стан документа: чинний 

Враховуючи, що громадські пропозиції виражені в громадських бюджетах міста, тому прийнято 
рішення зарахувати бал за цим індикатором. 

 

Зараховано 1 бал 

 
7. Чи забезпечив ОМС умови для подання електронної петиції? 

Аналіз сайту Долинської міської ради  показав наявність системи подання електронних 
петицій - http://rada.dolyna.info/elektronni-petytsiji/ 
 

Порядок розгляду електронних петицій передбачено рішенням від 15.10.2015 Про 

затвердження Порядку розгляду електронної петиції, № 2248-67/2015  
 
 Враховуючи можливість зарахування балу при наявності умов: 

 1) на офіційному веб-сайті розміщено рубрику подання електронних петицій,  
 2) оприлюднення порядок розгляду електронних петицій,  
 3) система діє на засадах безоплатності, недопущення зловживання правом (напр. 

підписання електронної петиції без ідентифікації громадянина, голосування кілька разів тощо), 
моніторами прийнято рішення про не зарахування балу враховуючи дотримання лише 2 умов. 
 

Бал не зараховано 

 

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

 
Процес управління місцевим бюджетом населення зводиться до участі в громадському бюджеті про 
що свідчить Про Положення про Громадський бюджет міста Долина, затверджене Рішенням сесії, 
№ 872-31/2017. В рішенні Про міський  бюджет на 2018рік передбачено фінансування 
громадського бюджету в розмірі 500000грн. 

На сайті міської ради розміщується інформація про про виконання бюджету не менше два рази на 
рік. Так про виконання бюджету  2017року інформували на сайті: 
за перший квартал http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-vykonannya-miskoho-byudzhetu-
za-1-kvartal-2017-roku/ 
за півріччя http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-vykonannya-miskoho-byudzhetu-za-1-
pivrichchya-2017-roku/ 

за 9 місяців http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-vykonannya-miskoho-byudzhetu-za-9-
misyatsiv-2017-roku/ 
за рік http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-vykonannya-miskoho-byudzhetu-za-2017-rik/ 
Про виконання бюджету за 2018рік: 
за перший квартал http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-vykonannya-miskoho-byudzhetu-
za-1-kvartal-2018-roku/ 
за півріччя http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-vykonannya-miskoho-byudzhetu-za-1-

pivrichchya-2018-roku/   
 

Зараховано 1 бал   

 

9. Чи забезпечив ОМС доступність адміністративних послуг для населення? 

http://rada.dolyna.info/aktualno/vidbudutsya-hromadski-sluhannya-15-sichnya-2018-roku-o-16-00-hod-v-prymischenni-zalu-zasidan-dolynskoji-rajonnoji-rady-m-dolyna-pr-nezalezhnosti-5-1-poverh/
http://rada.dolyna.info/aktualno/vidbudutsya-hromadski-sluhannya-15-sichnya-2018-roku-o-16-00-hod-v-prymischenni-zalu-zasidan-dolynskoji-rajonnoji-rady-m-dolyna-pr-nezalezhnosti-5-1-poverh/
http://rada.dolyna.info/aktualno/vidbudutsya-hromadski-sluhannya-4-sichnya-2018-roku-o-16-00-hod-v-prymischenni-zalu-zasidan-dolynskoji-rajonnoji-rady-m-dolyna-pr-nezalezhnosti-5-1-poverh/
http://rada.dolyna.info/aktualno/vidbudutsya-hromadski-sluhannya-4-sichnya-2018-roku-o-16-00-hod-v-prymischenni-zalu-zasidan-dolynskoji-rajonnoji-rady-m-dolyna-pr-nezalezhnosti-5-1-poverh/
http://rada.dolyna.info/aktualno/vidbudutsya-hromadski-sluhannya-5-sichnya-2018-roku-o-15-00-hod-v-prymischenni-zalu-zasidan-dolynskoji-rajonnoji-rady-m-dolyna-pr-nezalezhnosti-5-1-poverh/
http://rada.dolyna.info/aktualno/vidbudutsya-hromadski-sluhannya-5-sichnya-2018-roku-o-15-00-hod-v-prymischenni-zalu-zasidan-dolynskoji-rajonnoji-rady-m-dolyna-pr-nezalezhnosti-5-1-poverh/
http://rada.dolyna.info/hromadska-uchast/hromadskyj-byudzhet-2019/
http://rada.dolyna.info/hromadska-uchast/hromadskyj-byudzhet-2018/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-prohramu-hromadskyj-byudzhet-mista-dolyny-na-2019-rik/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-prohramu-hromadskyj-byudzhet-mista-dolyny-na-2018-rik/
http://rada.dolyna.info/elektronni-petytsiji/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-zatverdzhennya-poryadku-rozhlyadu-elektronnoji-petytsiji/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-zatverdzhennya-poryadku-rozhlyadu-elektronnoji-petytsiji/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-polozhennya-pro-hromadskyj-byudzhet-mista-dolyna/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-miskyj-byudzhet-na-2018-rik/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-vykonannya-miskoho-byudzhetu-za-1-kvartal-2017-roku/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-vykonannya-miskoho-byudzhetu-za-1-kvartal-2017-roku/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-vykonannya-miskoho-byudzhetu-za-1-pivrichchya-2017-roku/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-vykonannya-miskoho-byudzhetu-za-1-pivrichchya-2017-roku/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-vykonannya-miskoho-byudzhetu-za-9-misyatsiv-2017-roku/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-vykonannya-miskoho-byudzhetu-za-9-misyatsiv-2017-roku/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-vykonannya-miskoho-byudzhetu-za-2017-rik/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-vykonannya-miskoho-byudzhetu-za-1-kvartal-2018-roku/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-vykonannya-miskoho-byudzhetu-za-1-kvartal-2018-roku/
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В м. Долині є Центр надання адміністративних послуг Долинської районної державної адміністрації. 

який знаходиться в м. Долина, інформація про ЦНАП  розміщена  на сайті Долинської РДА. Центр 

надання адміністративних послуг розміщений в центральній частині міста, що свідчить про зручне 
розташування органу надання послуг. Наявні підїздні шляхи та місце для безкоштовного 
паркування. На центральній вулиці є   вивіска із стрілкою де розташований ЦНАП.  

 
Фото: ЦНАП Долинської РДА на карті 

 
Фото: Приміщення ЦНАПу  Долинської РДА 

Перед центральним входом до ЦНАПу розміщений пандус. Поруч знаходиться відділення, що дає 

можливість зручно оплатити адміністративні збори за надання послуг. Згідно інформації із сайту та 
за повідомленням працівників установи,   ЦНАП працює без перерви  на обід та в один день на 
тиждень (у четвер) до 20 год. 00 хв., що свідчить про зручний для отримувачів послуг графік 

роботи, у разі необхідності адміністратор може здійснити виїзд за місцем проживання для 
отримання послуги маломобільною особою.  

Крім того в Долинській міській раді  діє громадська приймальня та реєстратор територіальної 
громади,  які надають адміністративні послуги. Зокрема надаються 90 адміністративних послуг: 
Громадська приймальня створена розпорядженням міського голови 1 червня 2010 року з метою 
покращення якості та оперативності надання адміністративних послуг мешканцям міста Долина. 
Розташована на 1 поверсі адмінбудинку, праворуч від центрального входу. 
Працює: понеділок-п’ятниця 8.00-17.15 Телефон: 2-88-00. 
р 

http://ww2.if.gov.ua/dolynska/ua/16608.htm
http://rada.dolyna.info/do-posluh-hromady/rejestr-posluh/
http://rada.dolyna.info/do-posluh-hromady/rejestr-posluh/
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Зі слів керівника є можливість виїзду адміністратора за місцем проживання особи у разі необхідності 
надання послуг мало мобільним групам населення.  

 
Таким чином,  враховуючи наведене  та  наявні 6 критеріїв доступності: оприлюднення інформації, 
зручне місце розташування, підїздні шляхи та безкоштовне місце для паркування, наявність 
пандусу, вивіска, можливість оплатити адміністративний збір поруч, зручний графік роботи, 
можливість виїзду адміністратора за місцем проживання, що дає підстави зарахувати бал за цим 

індикатором.  
 

Зараховано 1 бал 

 
10. Чи забезпечив ОМС якісне надання адміністративних послуг населенню? 

 

Визначення якості надання адміністративних послуг населенню здійснювалося шляхом 

дослідження критеріїв якості надання адміністративних послуг в ЦНАПі Долинської РДА: 

1. Можливість попередньої реєстрації та електронна черга відсутні, враховуючи 

відсутність в ній потреби, оскільки в приймальні невеликий потік відвідувачів. Це 

не є стандартом, проте на час моніторингу приймається. 

2. На інформаційних стендах розміщені зразки документів та інформація в обсязі 

достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги 

  
Фото: Інформаційні стенди в ЦНАПі Долинської РДА 
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3. Наявна можливість безкоштовно отримати бланки заяв та інших документів 

необхідних для звернення за адміністративною послугою. 

   
Фото: Бланки заяв та місце де можна заповнити заяву щоб скористатись послугою. 

4. Час очікування прийому/консультації зайняв не більше 1 години. 

5. Персонал продемонстрував готовність допомогти в отриманні послуги в оформленні 

документів. 

6. Персонал дотримується принципу рівності. 

7. Персонал спілкувався ввічливо, з повагою та розумінням. 

    
Фото: Прийом громадян адміністраторами ЦНАПу 

 

  Враховуючи результати та позитивні оцінки  за 7 критеріями, моніторами зроблено 

висновок про забезпечення  ЦНАПом Долинської РДА  якісних адміністративних послуг 

населенню м.Долини та можливості зарахування балу за індикатором. 
 

Визначення якості надання адміністративних послуг населенню здійснювалося шляхом 
дослідження критеріїв якості надання адміністративних послуг в Громадській приймальні міської 
ради, в результаті якого було встановлено: 

- Можливість попередньої реєстрації та електронна черга відсутні, враховуючи відсутність в 

ній потреби, оскільки в приймальні невеликий потік відвідувачів. Це не є стандартом, проте 
на час моніторингу приймається. 

- На інформаційних стендах розміщені зразки документів та інформація в обсязі достатньому 

для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги. 
- Наявна можливість безкоштовно отримати бланки заяв та інших документів необхідних для 

звернення за адміністративною послугою. 
- Час очікування прийому/консультації зайняв не більше 1 години. 
- Персонал продемонстрував готовність допомогти в отриманні послуги в оформленні 

документів. 
- Персонал дотримується принципу рівності. 

- Персонал спілкувався ввічливо, з повагою та розумінням. 
- В зручному місці розміщена скринька для висловлення зауважень і пропозицій щодо якості 

надання адміністративних послуг. 
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Фото: Надання адміністративних послуг в приміщенні Громадської приймальні Долинської 

міської ради  
 

Враховуючи результати та позитивні оцінки у більш ніж 7 критеріях та альтернативність отримання 
послуг, моніторами зроблено висновок про забезпечення Долинською міською радою якісних 
адміністративних послуг населенню та можливості надання балу. 

 

Зараховано 1 бал 

 
11. Чи створив ОМС комфортні умови перебування в органі надання 

адміністративних послуг для різних вікових груп населення та людей з 

особливими потребами? 
 

Дослідження даного питання проводилось шляхом відвідування ЦНАПу Долинської 

РДА, який знаходиться на територіїм.Долини. Умови перебування відвідувачів  при 

отриманні адміністративних послуг досліджувались у ЦНАПі Долинської РДА, де 

жителі м.Долини можуть отримати адміністративні поряд із послугами, які 

надаються в Громадській приймальні міскої ради.  

 

В результаті проведення було встановлено: 

- наявність  дитячого куточка;  

 
- наявність комфортної температури перебування у приміщенні;  

- облаштовано та надається відкритий доступ відвідувачам до туалетної кімнати; 

- наявність зони очікування;  

- розміщення достатньої кількості стільців для очікуючих отримання послуги. 
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Крім того аналіз даного питання проводився шляхом відвідування громадської приймальні, де 
досліджувалися умови перебування відвідувачів при отриманні адміністративних послуг. 

В результаті проведення було встановлено: 

- відсутність дитячого куточка; 
- наявність комфортної температури перебування у приміщенні;  
- облаштовано та надається відкритий доступ відвідувачам до туалетної кімнати; 
- наявність зони очікування; 
- розміщення достатньої кількості стільців для очікуючих отримання послуги. 

 

 

Таким чином, враховуючи нарахування 4 умов (достатньо – 3), а також альтернативи отримання 
послуг та визначення комфортності отримання послуг, моніторами прийнято рішення про 

зарахування балу. 

Зараховано 1 бал 

 
12. Чи коригується кількісний склад підрозділів ОМС залежно від потреб 

отримувачів послуг? 
 З метою більш ефективної діяльності ради і її виконавчого комітету впорядкування 

штатного розпису відбувалось за останні два роки не одноразово, що підтверджується відповідними 
рішеннями: 

http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/52544/ 
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-vnesennya-zmin-do-struktury-ta-shtatnoho-

rozpysu-dolynskoji-miskoji-rady-5/ 

http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-vnesennya-zmin-v-strukturu-ta-shtatnyj-
rozpys-aparatu-miskoji-rady/ 
 

Зараховано 1 бал 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83%

17%

Результати "Добре врядування"

Зараховано 10 балів

Не зараховано 2 балів

http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/52544/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-vnesennya-zmin-do-struktury-ta-shtatnoho-rozpysu-dolynskoji-miskoji-rady-5/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-vnesennya-zmin-do-struktury-ta-shtatnoho-rozpysu-dolynskoji-miskoji-rady-5/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-vnesennya-zmin-v-strukturu-ta-shtatnyj-rozpys-aparatu-miskoji-rady/
http://rada.dolyna.info/doc/rishennya-sesiji/pro-vnesennya-zmin-v-strukturu-ta-shtatnyj-rozpys-aparatu-miskoji-rady/
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

Ключові позитивні враження від моніторингу у громаді 
  

1. Місцевою владою на належному рівні впроваджуються сучасні технічно-інформаційні 

системи, що  допомагають реагувати на тривожні події в місті, зокрема система відеоспостереження, 
яка складається з 18 відеокамер встановлених на основних вулицях міста, наявність цілодобового 
телефону гарячої лінії реагування на тривожні події, робота   цілодобового геоінформаційного 
порталу “Міський Контакт-Центр”.  

2. Доступне,   організоване, комфортне й оперативне надання адміністративних послуг 
населенню міста Долина. 

3. Долинської міської ради регулярно  бере активну участь в організації  та підтримці  

заходів духовного, культурного, туристичиного розвитку, дозвілля та відпочинку мешканців міста. 
4. Влада міста вживає заходів для  посилення участі громадян у розвитку місцевої 

громади, свідченням чого є впровадження  інтерактивної веб-платформи “Open City ” (Відкрите 
місто), яка призначена для привернення уваги до актуальних проблем міста та спрощення 
комунікацій між громадянами та структурними підрозділами міської ради. 

5. Дуже позитивним є те, що запроваджено Громадський бюджет міста Долина, на який в 
2018 році передбачено 500000грн. 

 

 
Головні позиції, що потребують доопрацювання 
 
1. Неналежна увага місцевою владою   приділяється захисту навколишнього природного 

середовища, що підтверджується відсутністю інформування населення міста про стан 

навколишнього природного середовища  на території міста Долина , не залученістю громади до 
процесу прийняття програми та загалом до процесу розробки програм/ініціатив з охорони довкілля,   

2. Не ведеться робота щодо реалізації права на працю та створення умов для її реалізації. 
3. Слабка залученість населення до вирішення питань місцевого значення. Саме цей 

напрям розвиває місцеве населення бути відповідальними за розвиток своєї громади та створення 
для себе комфортного місця проживання. Збільшити залучення громадян, до демократії участі 
(загальних зборів громади, громадських консультацій та обговорень).  

 
Загалом, відмітимо конструктивний підхід Долинської міської ради до моніторингу, 

бажання покращувати життя мешканців громади, готовність взаємодіяти у вирішенні 
слабких місць моніторингу. Тому є сподівання, що повторний консультативний 

моніторинг міг би показати прогрес у реалізації прав людини у цьому населеному пункті. 
 

Також слід відмітити, що негативний індекс дали такі  напрямки моніторингу як охорона здоровя, 

освіта, соціальний захист для вразливих категорій, оскільки даним інструментарієм моніторились 

лікарня, школа та орган соціального захисту, які не належать до підпорядкування Долинської 

міської ради.  
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ОСНОВНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ: 

-  розробити дієві  програми для розвитку освіти міста та для реалізації мешканцями міста  права 
на працю налагодивши спрівпрацю із службою зайнятості; 

-  забезпечити системне інформування населення міста про стан навколишнього природного 

середовища  на території міста Долина; 
-  регулярно вживати заходи у взаємодії з поліцією та ораганами пробації для попередження та 

запобігання правопорушень . 
 

 

 

49%
51%

МІСЦЕВИЙ ІНДЕКС ПРАВ ЛЮДИНИ

МІСТО ДОЛИНА

Зведені результати моніторингу



                                        Місцевий індекс прав людини: м.Долина, Івано-Франківської обл. МПР, 2018Місцевий 

індекс прав людини: м.Долина, Івано-Франківської обл. МПР, 

РЕЗУЛЬТАТИ ЗА НАПРЯМАМИ ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

         

 
 

 

 
 

 

67%

33%

Результати "Безпека громади"

Зараховано 4 бали

Не зараховано 2 бали

36%

64%

Результати "Охорона здоров'я"

Зараховано 4 балів

Не зараховано 7 балів

62%

38%

Результати "Гідний рівень життя"

Зараховано 5 балів

Не зараховано 3 балів

44%
56%

Результати "Освіта і культурний розвиток"

Зараховано 4 бали

Не зараховано 5 балів

20%

80%

Результати "Соціальний захист для вразливих категорій"

Зараховано 2 бали

Не зараховано 8 балів
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25%

75%

Результати  "Праця
та умови її реалізації"

Зараховано 3 балів

Не зараховано 9 балів

54%

46%

Результати "Право на інформацію"

Зараховано 7 балів

Не зараховано 6 балів

83%

17%

Результати "Добре врядування"

Зараховано 10 балів

Не зараховано 2 балів


