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1. Загальний огляд моніторингу і його специфікація на прифронтових містах 

 

 

 Важливість оцінки реалізації прав людини у громадах, що постраждали від 

військового конфлікту 

Рух країни у напрямі реформ супроводжується полярністю оцінок їх результативності 

та ефективності. Від переможних реляцій влади про успішність змін та незворотність їх, до 

фатального рівня недовіри до кожного з починань громадської думки.  

Сьогодні місцеве самоврядування отримує повноваження і фінансові можливості для 

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

відповідальність місцевої влади перед громадами підвищена, а громади, у свою чергу, будуть 

брати участь у моніторингу діяльності місцевого самоврядування з позицій дотримання прав 

людини.  

У цьому зв’язку, формування методології оцінки заснованої на підході прав людини є 

вкрай актуальною. По-ідеї, будь-які зміни мають наблизити послуги до користувача, а також 

зробити їх максимально зручними, відкритими та швидкими.  Децентралізація як реформа сама 

по собі і як рамка для змін в інших сферах показує, що цього можна досягти, коли послуги 

стануть ближчими до місця проживання. Отже, основною одиницею реалізації інтересів 

людини стає територіальна громада (місто, ОТГ).  

Особливий виклик моніторингів – бути адекватними стану справ у населених пунктах, 

що постраждали від військового конфлікту. Адже коли навіть звичайні міста мають 

перебудувати свої місцеві політики для реалізації прав нових категорій своїх мешканців 

(внутрішньо-переміщених осіб, учасників бойових дій, членів сімей загиблих чи постраждалих 

під час військового конфлікту), то у населених пунктах, які зазнали захоплення та деокупації, 

крім того постає проблема руйнувань у соціальній інфраструктурі, неможливості повноцінно 

скористатись можливостями реформи децентралізації, управлінського кадрового голоду через 

часткове самоусунення від проблем громад, а подекуди, взаємодію професійних місцевих 

службовців з окупантами. Крім того, на управлінській діяльності населених пунктів 

Донеччини позначається діяльність нового типу органів місцевого публічного управління – 

військово-цивільних адміністрацій (зокрема, у Торецьку та Донецькій області загалом)1. 

 

 Огляд інструменту "Місцевий індекс прав людини" 

Місцевий індекс прав людини (МІПЛ) – моніторинговий інструмент, що дозволяє 

проілюструвати впровадження реформ на місцевому рівні через підхід заснований на правах 

людини.  

Моніторинг провадиться представниками місцевих громадських об’єднань за 

координації та навчальної підтримки УГСПЛ. Інструмент передбачає виставлення бальної та 

                                           
1 Військово-цивільні адміністрації – це тимчасові державні органи у селах, селищах, містах, районах та областях, що діють у 

складі Антитерористичного центру при Службі безпеки України (у разі їх утворення для виконання повноважень відповідних 

органів у районі проведення антитерористичної операції) або у складі Об’єднаного оперативного штабу Збройних Сил України 

(у разі їх утворення для виконання повноважень відповідних органів у районі здійснення заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях) і 

призначені для забезпечення дії Конституції та законів України, забезпечення безпеки і нормалізації життєдіяльності 

населення, правопорядку, участі у протидії актам збройної агресії, диверсійним проявам і терористичним актам, недопущення 

гуманітарної катастрофи. 

Військово-цивільні адміністрації населених пунктів утворюються в одному чи декількох населених пунктах (селах, селищах, 

містах), в яких сільські, селищні, міські ради та/або їх виконавчі органи не здійснюють покладені на них Конституцією та 

законами України повноваження, у тому числі внаслідок фактичного саморозпуску або самоусунення від виконання своїх 

повноважень, або їх фактичного невиконання (детальніше див. Закон України "Про військово-цивільні адміністрації")  

http://hro.org.ua/index.php?r=8.1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1
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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. 

Зацікавленими сторонами від системи місцевого моніторингу прав людини є, з одного 

боку, особи, які отримують послуги щодо реалізації їхніх прав, активісти місцевих громад, 

недержавні організації, з іншого – персонал організацій, які надають послуги територіальній 

громаді, працівники органів місцевого самоврядування, місцеві виборні посадові особи. 

Дев’ять напрямів МІПЛ пропонують, свого роду мапу забезпечення громадою прав 

людини та, як наслідок, демонструють перспективи та виклики запроваджених реформ. Від 

безпечного середовища та належного водопостачання, до здійснення демократії участі та 

якості наданих адміністративних послуг.  

Гнучкість методології дозволяє швидко реагувати на зміну "ландшафту прав людини" у 

визначених сферах. Більше того, порівняння ситуації у різних населених пунктах, регіонах, – і 

сама може пропонувати шляхи зміни наявної ситуації. В умовній Піраміді прав людини на 

місцевому рівні показано основні напрями, що включені в інструмент МІПЛ. 

 
 

Індикатори методології базуються на стандартах міжнародних та регіональних 

договорів у сфері прав людини, актах національного законодавства та стратегічних 

документах. Методологічна основа інструменту дозволила виокремити компоненти, які стали 

складовими якісної оцінки кожного напряму.  

1. Наявні програми, інститути, механізми, фахівці, що дозволяє говорити про 

формальний рівень забезпечення прав людини у певній сфері.  

Добре врядування:

- участь у вирішенні 

місцевих справ

- інформаційні права

Саморозвиток:

- право на працю  та створення 

умов для його  реалізації

Розвиток особистості і надання соціальних 

гарантій окремим верствам населення:

- право на освіту, культурний розвиток

- соціальне забезпечення для вразливих категорій

Базові потреби людини:

- безпека громади

- навколишнє природне середовище

- охорона здоров'я

- достатній життєвий рівень
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2. Програми, інститути, послуги, що забезпечують права людини є доступними для 

кожного мешканця громади.  

3. Якість. Оцінюється через належне планування та реалізацію місцевої політики, 

фаховість персоналу інститутів, ефективність запровадження ними заходів.  

 

 Гідний рівень життя як напрям моніторингу міст, що постраждали від 

військового конфлікту 

Для моніторингу було обрано лише один із напрямів Місцевого індексу прав людини: 

гідний рівень життя з причин економного підходу до витрачання ресурсів та вивчення прав, 

які найбільш базові та актуальні для прифронтових міст.  

Комітет із соціальних прав Ради Європи звертає увагу держав на необхідність 

проведення аналітичної та моніторингової роботи щодо рівня бідності, загроз опинитись за 

межею бідності та забезпечувати для груп, що опинились у ситуації соціального відчуження 

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

громадянського суспільства2.  

Специфіка бідності зазвичай пов’язується з умовами життя. У зв’язку з цим найбільш 

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

домогосподарств потерпають через відсутність закладів, які надають побутові послуги; 41,8 

відсотка – через незабезпеченість населеного пункту своєчасними послугами екстреної 

медичної допомоги; 28,5 відсотка – через відсутність поблизу закладів охорони здоров’я; 

кожне четверте домогосподарство – через відсутність регулярного щоденного транспортного 

сполучення з населеним пунктом із більш розвиненою інфраструктурою3.  

При оцінці напряму гідного рівня життя проводиться оцінка потреб мешканців 

громади, які опинились за межею бідності; формування та ресурсне забезпечення місцевих 

програм запобігання та подолання бідності, різним формам соціального виключення. 

У міжнародних стандартах (зокрема, Міжнародному пакті про економічні, соціальні та 

культурні права, Європейській соціальній хартії, Європейської Хартії захисту прав людини у 

містах) йдеться також про достатнє житло, харчування, одяг з позицій таких компонентів: 

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

до захопленого житла чи майна). Крім того, йдеться і про забезпечення житлом в період 

надзвичайних ситуацій. Особам слід забезпечити захист від примусового виселення, 

переслідування чи інших загроз. Тим, хто цього потребує має бути надана інформація щодо 

зацікавлених груп та можливостей отримання житла. Нами виділено у цьому аспекті надання 

тимчасового житла, а також допомога бездомним, зокрема через відповідні притулки. Крім 

того, можемо розглянути аспект примусового виселення, у зв’язку із правом на власність. 

б) наявність усіх необхідних засобів та комунікацій. Йдеться про водопостачання, 

належні комунікації, в тому числі щодо водовідведення та видалення відходів. Національний 

досвід підтверджує виклики у дотриманні окресленого елементу права на достатнє житло, 

особливо у сільській місцевості. Зокрема незабезпеченість цього права відчувають: "понад 50 

відсотків домогосподарств - через неможливість забезпечення елементарних побутових 

зручностей у помешканні". 

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

так і його утримувати. Виходячи із українських реалій в цьому компоненті можливо піддати 

оцінці програми із енергозбереження, утеплення будинків, які здійснює (підтримує) орган 

місцевого самоврядування.  

                                           
2 Digest of the Case Law of the European Committee of Social Rights. – 1 September 2008. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168049159f 
3 Стратегія подолання бідності схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 № 161-р. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/161-2016-%D1%80 
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Викликами моніторингів у прифронтових містах стали реалізація не лише базових прав 

уже згаданих традиційних постраждалих від військового конфлікту категорій, але і деяких 

дотичних до категорії ВПО: переселенців-безхатченків та представників ромів. 

 

 Специфікація моніторингів Місцевого індексу прав людини у різних типах 

населених пунктів і безпосередні акценти цієї групи моніторингів 

Інструмент Місцевий індекс прав людини побудований універсально, він придатний до 

оцінки різних типів населених пунктів: як невеликих сільських населених пунктів типу ОТГ, 

так і урбанізованих обласних центрів.  

Бальна система з цього приводу розділяє: 

1. Великі міста з районним поділом. У великих містах з районним поділом 

вибирається випадково один не центральний район і питання ставиться лише щодо нього. 

Якщо система, що впроваджена поширюється на усе місто, район автоматично вважається 

таким, що її має. 

2. Великі міста. Умовна межа такого міста 115 тис. жителів, що відповідає 

найменшому обласному центру (Ужгороду). У бальній системі для зарахування балу таким 

містам потрібно набрати дещо більше показників, ніж іншим містам. 

3. Інші міста (всі інші населені пункти, менші від 115 тис. жителів). До цієї категорії 

віднесено також ОТГ. У бальній системі для зарахування балу таким містам потрібно набрати 

дещо менше показників, ніж великим містам. 

4. Сільські населені пункти. У деяких індикаторах бальна система має особливі позиції 

зарахування балу "у сільських населених пунктах". Лише в такому разі допустиме особливе 

зарахування балу для таких населених пунктів. В іншому разі їх бали визначаються за 

категорією інші міста. 

5. Специфіка моніторингу у об’єднаних територіальних громадах (ОТГ). При 

моніторингу більшості напрямів пропонується досліджувати стан прав людини стосовно 

різних об’єктів населених пунктів (центри надання послуг, школи, лікарні, підприємства тощо). 

Якщо у містах пропонується вибірково оцінювати центральний та окраїнний об’єкти, у ОТГ 

особливий акцент пропонується робити на нецентральні села з позиції забезпечення прав 

людини. 

Усі обрані населені пункти, як виявилось, мають свої особливості реалізації прав 

людини. З переліку цих населених пунктів чотири відносяться до великих міст: Дніпро, 

Маріуполь, Суми, Краматорськ, причому перші два – з районним поділом. Покровськ та 

Торецьк належать за класифікацією Індексу до інших (звичайних) міст. І нарешті, Черкаська 

сільська громада Слов'янського району Донецької області – одна з нечисленних об’єднаних 

громад, що знаходиться за 75 км від лінії протистояння військового конфлікту.  

Методи проведення моніторингів дещо відрізнялися залежно від місцевої специфіки. 

Адже до моніторингу керівництво громад теж поставилось по різному. Так, у Сумах, Маріуполі 

місцеве самоврядування зацікавилось інструментом Індексу. Їх участь у підсумкових заході 

моніторингу не обмежувалась делегуванням когось із фахівців ОМС. Традиційною 

чиновницькою "зайнятістю" відзначилась влада Краматорська, Торецька і Черкаської ОТГ.  

Тим не менше, чітко виписаний алгоритм моніторингу та наполегливість 

моніторингових команд дозволили зібрати повну картину реалізації прав людини місцевою 

владою семи зазначених громад.  

Моніторинги тривали: 

 Донеччина: Маріуполь (14.03 – 30.03. 2018), Краматорськ (14.02 – 29.03.2018), 

Торецьк (16.02 – 22.02.2018), Покровськ (14.02 – 5.03.2018). 

 Дніпро (14.02 – 12.03.2018). 

 Суми (14.02 – 13.03.2018). 
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Підсумкові публічні заходи відбувалися за участі представників місцевої громади, 

самоврядування та журналістської спільноти. Це дозволило не лише ефективно висвітлити 

результати моніторингу, але і зосередитись на обговоренні шляхів спільної роботи над 

посиленні гарних практик та покращенням виявлених прорахунків.  

Зведені результати моніторингу будуть впроваджуватись не лише на місцевому рівні, 

але і на загальнодержавному, зокрема представлені для врахування у виробленні державної 

політики Верховною Радою, Кабінетом Міністрів, Мінрегіоном, Омбудсманом, серед головних 

асоціації органів місцевого самоврядування. На час підготовки цього аналітичного звіту ряд 

відмічених у звітах позицій вже покращились, що складає окремий виклик команди Індексу. 

Звіти не залишаються архівним матеріалом – їх факти використовуються у аналітичних 

матеріалах Української Гельсінської спілки з прав людини, порівнюються з іншими 

населеними пунктами України у оглядових публікаціях та дописах блогу. 

До речі, результати були дуже різними навіть в одній Донецькій області: від жодного 

набраного балу у Торецьку, до повного позитивного результату у Маріуполі. Це дозволило 

виявити ряд тенденцій та системних практик місцевого управління. Це ще раз акцентує 

потребу проведення моніторингів Місцевого індексу прав людини як з ширшим охопленням 

населених пунктів, так і повноцінних – за усіма напрямами Індексу.  

 

Повні звіти моніторингів, інфографіка та інша аналітика щодо них розміщена на сайті 

Національного індексу прав людини  

 

  

https://helsinki.org.ua/activities/analityka/
http://hro.org.ua/index.php?r=3
http://hro.org.ua/index.php?do=indexing#obl_4
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2. Результати моніторингу 
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3. Огляд справ громадських приймалень УГСПЛ 

за напрямом "Гідний рівень життя" 
 

 

У містах, що піддались моніторингу за методологією МІПЛ діють громадські 

приймальні УГСПЛ, які виступали основними моніторами. Їх безпосередня робота із 

громадою, в тому числі внутрішньо переміщеними особами стала одним з прикладних 

підтверджуючих елементів доказовості індикаторів. Обираючи справи, огляд яких подаємо 

нижче, ми керувались відповідністю цих справ визначеному розділу МІПЛ. Зокрема, 

питаннями зменшення рівня бідності, дотримання житлових прав мешканців громади, їх 

доступ до основних послуг, а також дії ОМС пов’язані із дотриманням прав людини щодо осіб 

постраждалих внаслідок збройного конфлікту та внутрішньо переміщених осіб. Так, низка 

справ стосується дотримання гідного рівня життя внутрішньо переміщених осіб та осіб / сімей, 

що постраждали внаслідок збройного конфлікту. Інші – дотримання права на достатнє житло 

та харчування. В огляді пропонуються лише справи, які дозволяють простежити основні 

тенденції: виклики дотримання гідного рівня життя внутрішньо переміщених осіб та протидії 

їх дискримінації; дотримання соціальних гарантій сімей, що потерпають від наслідків 

збройного конфлікту; забезпечення гарантій дотримання права на достатнє житло у контексті 

права власності. 

 

 

Студента-ВПО у Сумах залишили без виплат через навчання за кордоном 

До громадської приймальні УГСПЛ у м. Суми звернувся пан А. 1999 року народження, 

переселенець зі східної частини України.  Наразі він здобуває освіту на денній формі навчання 

в одному з університетів Сум. Державою йому була призначена пенсія у зв’язку з втратою 

годувальника. Завдяки сумлінному навчанню та можливостям університету, який має 

міжнародних партнерів, перед хлопцем відкрилася цікава перспектива – провести деякий час 

за кордоном, в одній із країн, напрацьовуючи практичні знання та досвід. Тож деякий час 

студент був відсутнім за місцем своєї реєстрації. А коли повернувся, дізнався, що нарахування 

та виплата належної йому пенсії з квітня 2018 року були припинені територіальним органом 

Пенсійного фонду України (ПФУ). 

Більше того, скасована була і довідка ВПО, через що чиновники з ПФУ вирішили, що 

хлопець навіть отримав надмірно сплачені 262,47 грн, які треба повернути державі… 

Відновити виплату пенсії можливо було лише через шість місяців, тобто з жовтня 2018 року, 

після виконання всіх процедур, необхідних для її призначення і передбачених постановою 

Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 року № 365 "Деякі питання здійснення соціальних 

виплат внутрішньо переміщеним особам". Але навіть через півроку студент не отримав би 

заборгованість, накопичену за період невиплати. Це безпідставне та несправедливе рішення 

про припинення нарахування і виплати пенсії поставило хлопця у скрутне матеріальне 

становище, адже окрім невеличкої стипендії у нього не залишилося інших джерел доходів. 

З такими діями Сумського об’єднаного управління ПФУ області  А. був не згоден. Тим 

більше, він і надалі планує продовжувати свої навчальні поїздки за кордон – доки є можливість 

вдосконалювати свої знання та напрацьовувати цікавий професійний досвід. Чому через свою 

сумлінність в навчанні він може бути покараний державою – хлопцю було зовсім незрозуміло. 

Юристи громадської приймальні УГСПЛ у Сумах підготували та направили до 

Сумського окружного адміністративного суду позов до відповідача – територіального органу 

Пенсійного фонду України з наступними вимогами: 

- визнати протиправною бездіяльність Сумського об’єднаного управління 

Пенсійного фонду України Сумської області щодо припинення нарахування і виплати пенсії; 
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- зобов’язати Сумське об’єднане управління Пенсійного фонду України Сумської 

області нарахування та виплату пенсії, а також сплатити заборгованість, яка виникла з часу 

припинення нарахування та виплати пенсії, з одночасним скасуванням свого рішення про 

утримання надміру виплаченої суми пенсії у розмірі 262,47 грн. 

Крім того, від імені студента юристи склали заяву про звільнення від сплати судового 

збору. В ній було обґрунтовано чому хлопець не має можливості заплатити вагому суму – 1409 

грн 60 коп, оскільки це навіть більше, ніж його стипендія у 1360 грн. 

Справа була вирішена судом першої інстанції позитивно – позов студента задоволено у 

повному обсязі. У липні 2018 року відповідач – територіальний підрозділ ПФУ – направив 

апеляційну скаргу за цим рішенням, не погоджуючись, що студент має право отримувати 

пенсію у зв’язку з втратою годувальника через те, що буває іноді відсутнім за місцем реєстрації 

ВПО, але у розгляді цієї скарги було відмовлено через те, що територіальний підрозділ ПФУ 

не сплатив судовий збір. 

Посилання на сайт УГСПЛ: https://helsinki.org.ua/articles/studenta-vpo-zalyshyly-bez-

vyplat-cherez-navchannya-za-kordonom/ 

Посилання на рішення в ЄДРСР: http://reyestr.court.gov.ua/Review/74814671  

 

 

Переселенка з інвалідністю в сумському суді доводила право отримувати допомогу від 

держави 

До громадської приймальні УГСПЛ у м. Суми звернулася пані О., 1969 року 

народження, переселенка з Луганської області, яка переживає важкий період - у жінки 

виявлено захворювання, в наслідок якого довелося пережити серйозну операцію. Після 

видалення нирки було оформлено II групу інвалідності, крім того лікарі надали рекомендації 

щодо необхідності збереження спокою. Зрозуміло, що працювати на тому ж активному рівні, 

як було до захворювання, пані О. вже не може. Незважаючи на всі ці складні життєві 

обставини, територіальний підрозділ соціального захисту населення відмовив їй в оформленні 

щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на 

проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. У якості підстави для 

відмовлення, було зазначено посилання на п. 3 абзацу 8 Порядку надання щомісячної адресної 

допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі 

на оплату житлово-комунальних послуг: особам працездатного віку, яким грошова допомога 

була припинена відповідно до п. 7 цього Порядку, грошова допомога на  наступний строк не 

призначається. 

 Погодитись з цим жінка не хотіла, адже вона зараз була зовсім в іншому статусі, про 

що мала підтвердження – довідку від Спеціалізованої онкологічної МСЕК (м. Суми). 

Враховуючи, що відповідно до п. 3 Порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів 

України від 01.10.2014 року № 505 "Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо 

переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-

комунальних послуг", адресна допомога для осіб з інвалідністю II групи встановлена у розмірі 

115 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (наразі - 1650 грн 25 коп.), 

ці гроші були б зовсім не зайвими для її родини, що складається з неї, доньки та малої онучки. 

В інтересах клієнтки був підготовлений і направлений до Сумського  окружного 

адміністративного суду позов до відповідача - Департаменту соціального захисту населення 

Сумської міської ради. У серпні справа була вирішена судом першої інстанції позитивно - 

позов жінки задоволено. Суд зобов’язав територіальний підрозділ соціального захисту 

населення призначити жінці щомісячну адресну грошову допомогу внутрішньо переміщеним 

особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних 

послуг, як особі з інвалідністю ІІ групи, відповідно до її заяви, написаної ще наприкінці квітня. 

https://helsinki.org.ua/articles/studenta-vpo-zalyshyly-bez-vyplat-cherez-navchannya-za-kordonom/
https://helsinki.org.ua/articles/studenta-vpo-zalyshyly-bez-vyplat-cherez-navchannya-za-kordonom/
http://reyestr.court.gov.ua/Review/74814671


Місцевий індекс прав людини прифронтових міст. Гідний рівень життя. УГСПЛ. 2018 
 

17 

 

Спостереження. Стрес через вимушене переміщення з зони бойових дій, проблеми з 

працевлаштуванням та житлом, втрати рідних та друзів, а одночасно з цим, припинення 

багатьох гуманітарних проектів, не минають без наслідків, тож спостерігається 

загострення у людей хронічних захворювань та появою нових серйозних проблем зі здоров’ям, 

серед яких чимало онкологічних випадків. Такі звернення почастішали. Особи цікавляться, чи 

мають вони після оформлення інвалідності право на адресну допомогу, яку отримують 

переселенці, адже їх матеріальний стан погіршився, багато грошей витрачається на ліки, а 

працювати просто не має можливості. 

Посилання на рішення в ЄДРСР: http://reyestr.court.gov.ua/Review/75667698. 

 

 

Дніпровський суд не визнав військовослужбовця безвісти зниклим та відмовив у 

призначенні соціальної допомоги вдові 

У липні 2015 року чоловік пані К, військовослужбовець перебував в оперативному 

пункті Донецької області. Зі слів командування частини, про його зникнення доповіли лише 

через два тижні. Проведені керівництвом частини пошукові заходи не були результативними. 

Крім того, було проведене службове розслідування і, на думку, командування, 

військовослужбовець самовільно залишив військову частину. Коли пані К. дізналась про 

зникнення чоловіка, вона звернулась в поліції, де відкрили кримінальне провадження за 

статтею 115 КК України (вбивство).   

Після цього, пані К. звернулась до військового комісаріату та військової частини з тим, 

щоб отримати одноразову допомогу у зв’язку із смертю та відповідне грошове забезпечення. 

Однак, їй було відмовлено.  

Юристами громадської приймальні УГСПЛ у м. Дніпро встановлено, що пані К. 

позбавлена можливості отримати одноразову допомогу у зв’язку із смертю чоловіка, грошове 

забезпечення за той час, допоки статус її чоловіка не буде визначено (визнання судом загиблим 

або зниклим безвісти), неефективно ведеться й розслідування за фактом зникнення її чоловіка.  

Розроблено покроковий план дій: 

1. Вирішити питання стосовно статусу чоловіка пані К. через подання заяви до суду про 

визнання його зниклим безвісти.  

2. Оскаржити наказ про звільнення у зв’язку із самовільним залишенням військової 

частини, оскільки цей факт не доведено. Це, у свою чергу, стоїть на заваді отримання 

компенсації. 

3. Подати заяву до військової частини для отримання фінансового забезпечення з 

моменту зникнення до ухвалення рішення.  

4. У випадку відмови подати позов проти військової частини з вимогою змінити наказ 

про  звільнення (вилучити формулювання "самовільно залишив") та нарахувати грошове 

забезпечення.  

5. Подати заяву до суду про визнання чоловіка пані К. загиблим.  

6. Подати заяву до військового комісаріату про отримання грошової компенсації у 

зв’язку із смертю під час несення військової служби.  

7. У випадку відмови оскаржити її до суду.  

8. Подати декілька клопотань про проведення слідчих дій. У випадку відмови, скаргу 

до ЄСПЛ щодо неефективного розслідування.  

Щодо звернення до суду про визнання чоловіка пані К. зниклим безвісти.  

У підготовленій до суду заяві про визнання зниклим безвісти було зроблено акцент, що 

зникнення безвісти відбулось на території проведення АТО. Таке рішення дозволило б 

визначитись зі статусом чоловіка К. та, в майбутньому, використовувати позитивне рішення 

суду як основний доказ проти твердження, що він самовільно залишив військову частину.  

http://reyestr.court.gov.ua/Review/75667698
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27 липня 2017 року Верхньодніпровський суд Дніпропетровської області задовольнив 

позов про визнання зниклим безвісти чоловіка пані К. під час проходження ним військової 

служби на території проведення АТО (http://reyestr.court.gov.ua/Review/66510705). 

Подання заяви у військову частину та позову до суду, апеляція, касація.  

Від імені пані К. подано заяву до військової частини з вимогою нарахувати грошове 

утримання від часу зникнення її чоловіка до моменту ухвалення судом рішення. Військова 

частина відмовила.  

Окружний адміністративний суд міста Дніпра повністю відмовив заявниці, яка 

вимагала відмінити незаконний наказ військової частини про звільнення у зв’язку із 

самовільним залишенням військової частини та призначити грошове утримання. При чому, суд 

відмітив, що заявниця взагалі немає права оскаржувати наказ 

(http://reyestr.court.gov.ua/Review/71879370). 

В апеляційній скарзі теж було відмовлено. Дніпропетровський апеляційний 

адміністративний суд посилався на те, що чоловік пані К. самовільно залишив військову 

частину. І хоча не було ще остаточного рішення слідчих органів, Суд встановив 

правопорушення з боку військовослужбовця (http://reyestr.court.gov.ua/Review/75367515).  

Наразі, подано касаційну скаргу, яка зареєстрована Верховним судом. У разі винесення 

негативного рішення, юристи приймальні вбачають підстави у підготовці заяви до ЄСПЛ. Тим 

більше, на їх думку, що розслідування проводиться неефективно. 

 

 

Справа про доступ до житла у Дніпрі 

У 2015 виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради прийняв рішення передати 

квартиру пану К. Пан К. є ветераном війни, особою з інвалідністю ІІ групи та колишнім 

військовополоненим (потрапив у полон під Іловайськом. Після отримання ордеру пан К. 

вселився до квартири та наступного року уклав договір оренди із КП Жилсервис-9.  

Після цього, пан К. подав заяву до Департаменту житлово-комунального господарства 

Дніпропетровської міської ради для того, щоб оформити приватизацію квартири, яку він 

орендує. Йому було відмовлено із посиланням на ненадання ним документів, які б 

підтверджували не використання житлових чеків у різні періоди.  

Відповідно до законодавства, особа до заяви про оформлення приватизації повинна 

подати низку документів, в тому числі документи, що підтверджують невикористання 

громадянами права на приватизацію державного майна. ЗУ "Про приватизацію державного 

житлового фонду" визначає житлові чека як приватизаційні папери, які отримують всі 

громадяни України та, які використовуються для приватизації державного житлового фонду. 

Відповідним наказом Міністерства житлово-комунального господарства, яким визначено 

порядок передачі житлових приміщень у власність громадян" передбачено, що серед 

документів, які має подати особа для отримання у власність житла повинні бути документи, 

що підтверджують не використання зазначених житлових чеків.  

У відповіді на запит до Міністерства регіонального розвитку було зазначено, що довідку 

з попередніх місць проживання з приводу не використання права на приватизацію можна 

отримати у приватизаційних органах, організованих на території тих же місць проживання.  

Історія питання. Після проголошення незалежності та у зв’язку із вступом в дію 19 

червня 1992 року Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду", в Україні 

стартувала приватизація житла. Приватизація – перехід права власності на конкретні 

приміщення від держави до приватних осіб-громадян України безкоштовно та у рівних 

частинах кожному.  

Намір законодавця наділити кожного однаковою частиною було виражено у наданні 

житлових чеків або приватизаційних паперів. Сенс житлових чеків полягав у тому, що кожен 

такий чек мав певну вартість, був іменним (видавався конкретній особі і не підлягав передачі 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/66510705
http://reyestr.court.gov.ua/Review/71879370
http://reyestr.court.gov.ua/Review/75367515
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чи відчуженню) і міг бути реалізовані у процесі приватизації, шляхом його обміну на квадратні 

метри. Кожному громадянину передбачались чеки визначеної номінальної вартості (того 

періоду – 12 тис. крб.), які обмінювались на квадратні метри. Таким чином, приватизація у 

межах площі еквівалентній житловому чеку здійснювалась безоплатно. Норма безоплатної 

приватизації в Україні складала 21 м.кв. на одну особу з додатковими 10 кв.м. на сім’ю.  

У зв’язку з тим, що із 1992 року практично весь державний житловий фонд було 

приватизовано громадянами, на теперішній час цей інститут практично перестав існувати (не 

видаються житлові чеки, відсутні органи, що надавали інформацію про використання цих 

чеків), однак право на безоплатну приватизацію державного та комунального житлового 

майна, що надається громадянам України залишилось.  

Практика ЄСПЛ. Європейський Суд виніс позитивне рішення у справі "Віятович проти 

Хорватії" 16 лютого 2016 року. У своїй оцінці, суд звернув увагу, що "Майном може бути як 

особиста власність, так і претензія на майно, які можуть розглядатись як активи лише за 

наявності достатніх підстав для таких претензій у національному законодавстві (наприклад, 

коли такі претензії підтверджуються прецедентним правом національних судів) – тобто, коли 

претензії підлягають виконанню у достатній мірі.  

У випадку пана К. – це встановлена законодавством України можливість приватизувати 

комунальне житло.    

Відсутність пов’язаного із житловими чеками законодавства не є виправданою 

відмовою у приватизації у світлі статті 8 Цивільного кодексу України та статті 13 Конвенції з 

прав людини.  

Процес. У 2015 році громадською приймальнею УГСПЛ у м. Дніпро подано позов проти 

Департаменту житлово-комунального господарства Дніпропетровської міської ради з вимогою 

зобов’язати провезти приватизацію. Судом було роз’яснено, що такий позов подається у межах 

цивільного провадження (http://reyestr.court.gov.ua/Review/63427862). При повторному позові 

суд зонову відмовив у розгляді справи, оскільки потрібно було подати в адміністративному 

провадженні (http://reyestr.court.gov.ua/Review/62722495). Апеляційний суд визнав дії суду 

першої інстанції незаконними (http://reyestr.court.gov.ua/Review/64646814). 

Після апеляції, суд першої інстанції розпочав розгляд справи по суті 

(http://reyestr.court.gov.ua/Review/65076620). З’явилась необхідність подати до суду заяву з 

тим, щоб довезти, що пан К. проживав без прописки 

(http://reyestr.court.gov.ua/Review/68522896).  

Сьогодні юристи приймальні очікують позитивного рішення про визнання факту 

проживання без прописки, після чого необхідно буде знову подати заяву про приватизацію.  

 

 

Обмеження пенсійних виплат у Маріуполі. 

 Мешканець Маріуполя, особа з інвалідністю, не може отримати пенсію за віком, через 

некоректний, на думку посадовців Пенсійного фонду, запис у трудовій книжці. Свого часу, він 

проходив навчання на денному відділенні у Луганському технікумі. Під час навчання з денного 

відділення пішов служити у збройних силах, потім знов повернувся до технікуму та закінчив 

його. ПФУ не враховує цей час у стаж та вимагає довідки з технікуму, який знаходиться на 

непідконтрольній Україні території.  

Юристи громадської приймальні УГСПЛ у м. Маріуполь отримали відповідь – відмову 

від ПФ та підготували позов до суду. 

 

 

Припинення виплат внутрішньо переміщеним особам у Маріуполі 

Учасник АТО, що є внутрішньо-переміщеною особою отримував адресну допомогу. На 

момент звернення за допомогою у нього була у власності 1/4 частина дому. Постановою про 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/63427862
http://reyestr.court.gov.ua/Review/62722495
http://reyestr.court.gov.ua/Review/64646814
http://reyestr.court.gov.ua/Review/65076620
http://reyestr.court.gov.ua/Review/68522896
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призначення адресної допомоги на момент звернення було вказано, що ВПО не має право на 

допомогу у разі, коли у нього є приміщення. Потім в постанову були внесенні зміни, якими 

приміщення змінили на : приміщення або частину приміщення.  

У першій інстанції юристи громадської приймальні УГСПЛ у м. Маріуполь домоглися 

скасування заочного рішення про стягнення надмірно сплаченої адресної допомоги. Суд виніс 

нове рішення на користь особи. Апеляція скасувала це рішення. Було подано касаційну скаргу.  
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4. Огляд вдалих та неефективних практик  

 

У цій частині пропонується розгляд найбільш вдалих практик реалізації органами 

місцевого самоврядування семи міст напряму Індексу "Гідний рівень життя". Крім того, 

наведено анотований огляд невдалого досвіду, подальша реалізація якого може стати викликом 

забезпеченню прав людини у цій сфері.  

 

 Вдалі практики місцевого врядування 

 

Від занедбаного промислового міста до інноваційного простору 

Як відомо потужна і ефективна академічна спільнота посилює громади, сприяє 

розвиткові публічного управління, заснованого на інноваційності, наукових підходах та 

впровадженні кращого досвіду.  

Відмічаємо актуальний прогрес розвитку освіти у найбільшому місті Донеччини, що 

підконтрольна українській владі – Маріуполі. Хоча місто зазнає чимало складностей 

інфраструктурного і екологічного напрямів, змушене функціонувати в умовах постійно 

складної обстановки на лінії військового зіткнення. Проте місцева влада є ефективною не тоді, 

коли бореться з перманентними складнощами, а тоді, коли намагається їх упереджувати.  

Як вдалу практику місцевого врядування відмічаємо орієнтацію міста на розвиток 

інноваційного середовища. Цьому сприяють проголошена в міській концепції "Маріуполь: 

стратегія розвитку–2021" ціль – розвиток висококваліфікованого кадрового потенціалу, 

навчальних закладів для підготовки і перепідготовки кадрів.  

Ця стратегія не залишається на папері. Саме Маріуполь став одним із лідерів із 

прийняття Донецьких вишів-переселенців. До звичних міських Приазовського державного 

технічного університету, Маріупольського державного університету, Азовського морського 

інституту протягом останніх років долучились Донецький національний медичний 

університет, Донецький державний університет управління, Юридичний інститут МВС 

України. Зазначені виші отримали від міста досить сучасні адміністративні, навчальні корпуси 

та гуртожитки, що сприяє їх інтеграції і розвиткові. Вважаємо, що ця інвестиція принесе 

відчутні плоди у майбутньому.  

 

 

Робота з іноземною технічною допомогою у Маріуполі 

Місцева влада на Донеччині зазвичай є типовою за компетентностями і недоліками як у 

всій Україні. До системних позицій, що потребують покращення зокрема у прифронтових 

містах, належить уміння чиновників співпрацювати із міжнародними та іноземними 

інституціями. 

Відмічаємо досить показовий стан такої діяльності у Маріуполі. Так у місті активно 

діють як потужні міжнародні гравці (Європейський Союз, ЮНІСЕФ, ПРООН, USAID, British 

Council, UNHCR, Карітас, Лікарі без кордонів, Міжнародний медичний корпус та ін.), так і 

більш локальні спільноти (Генеральне консульство Греції в Маріуполі та Федерація грецьких 

спільнот в Україні, Грецький центр, Данська рада у справах біженців / Датська група з 

розмінування та ін.). 

Обсяг підтримки цими інституціями прифронтового Маріуполя дуже різноманітний – 

від соціальних та політичних прав до розвитку економіки і культурної взаємодії. Досвід 

свідчить – іноземні інституції краще та охочіше взаємодіють з ефективною владою, тому роль 

місцевого самоврядування Маріуполя у такому рівні співпраці незаперечна.  
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Системний підхід маріупольської влади до надання соціального житла потребуючим 

Для Маріуполя, як міста з особливими проблемами, зумовленими його прифронтовим 

статусом, актуальним є питання забезпечення тимчасовим житлом осіб, що його потребують 

(зокрема численних постраждалих і переселенців із зони бойових дій). Під час моніторингу 

Місцевого індексу прав людини навесні 2018 року було помічено недостатність соціальної 

житлової мережі міста для наявної кількості потребуючих з числа внутрішньо-переміщених 

осіб та місцевих жителів. 

Проте замість бідкання з цих проблем, що негадано "звалилися" на місцеву владу, 

вживаються системні заходи. Так, за підтримки Європейського Союзу, ще у 2017 році було 

відкрито перший соціальний гуртожиток для переселенців з мінімальною оплатою за 

комунальні послуги. 

На черзі другий етап Фактично це зведення двох нових двоповерхових будинків. 

Квартири будуть розподілятися серед мешканців, які багато років стоять у соціальній черзі на 

квартири та нових маріупольців, які потребують житла. Але, на цьому програма не 

закінчується, такі об’єкти планують будувати і в 2019 році. 

Наголосимо – ці роботи проводяться не традиційними підходами планово-звітної 

соціалістичної економіки, адже жодне місто в Україні фінансово не спроможне забезпечити 

щасливе майбутнє тут і зараз. Зазначені проекти виконуються через системну співпрацю 

різноманітних державних, місцевих ресурсів та міжнародної технічної допомоги. 

 
 
Діяльність Центру матері та дитини в м. Суми 

Сумський комунальний Центр матері та дитини утворений у 2005 р. для перебування 

жінок від 6-9 місяців вагітності і до виповнення новонародженій дитині 18 місяців.  Центр – 

заклад тимчасового проживання жінок, які опинилися в складних життєвих обставинах, що 

перешкоджають виконанню материнського обов’язку. Утримання центру здійснюється за 

рахунок коштів міського бюджету, передбачених для виконання програм, спрямованих на 

розв’язання проблем дітей, жінок та сім’ї.  

Центр – заклад тимчасового проживання жінок, які опинилися в складних життєвих 

обставинах, що перешкоджають виконанню материнського обов’язку. Утримання центру 

здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, передбачених для виконання програм, 

спрямованих на розв’язання проблем дітей, жінок та сім’ї.  

Протягом 2017 р. в Центрі матері та дитини проживали та отримали комплекс 

соціальних послуг 12 жінок та 16 дітей. За результатами роботи клієнтам установи: 

організовано/проведено медичне обстеження – 31 особі, влаштовано на роботу – 5, надано 

допомогу в оформленні документів, реєстрації, соціальних виплат – 16, налагоджено стосунки 

з сім’єю та соціальним оточенням – 13, надано гуманітарну допомогу – 31, навчено навичкам 

по догляду за дитиною – 12, здійснено сприяння у здобутті освіти – 1, надано психологічну 

допомогу – 13, влаштовано дітей до дошкільних навчальних закладів – 5, передано під 

соціальний супровід осіб, які вибули з установи – 3, надано допомогу у оформленні групи 

інвалідності - 1. Мав місце намір відмови від дитини, який успішно попереджено.  

Важливо відмітити, що з 2014 р. у Центрі надавалося тимчасове проживання для  жінок 

з дітьми, які вимушено прибували зі Сходу України.  

 
 
Діяльність Центру реінтеграції бездомних осіб у м. Суми 

Центр реінтеграції бездомних осіб - це заклад соціального захисту, діяльність якого 

спрямована на поступове повернення бездомної особи до самостійного повноцінного життя, 
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шляхом надання їй комплексу соціальних послуг з урахуванням індивідуальних потреб. 

Адреса Центру: м. Суми, вул. Робітниче селище, буд. 14, телефони 24-53-05, 24-76-66. 

У складі Центру є відділення нічного перебування, метою діяльності якого є зменшення 

кількості осіб, які ночують на вулиці, шляхом організації їх ночівлі та надання інших видів 

послуг (розраховане на 40 осіб, а в осінньо-зимовий період (листопад - квітень) на 60 осіб. Час 

перебування бездомних осіб з 18:00 до 8:00. Особи, не здатні до самообслуговування, можуть 

перебувати цілодобово, у зимовий період, при температурі – 15ºС, можливе цілодобове 

перебування у Центрі. 

Особи, що потрапили у скрутні життєві обставини, звертаються до Центру за послугами 

притулку, проходять первинний медичний огляд, мають можливість скористатися кухнею, 

прийняти душ та випрати одежу, отримують безкоштовно хліб та чай, забезпечуються ліжко–

місцем, ковдрою, рушником, кухолем, милом, у разі потреби, одежею, а на нічний час можуть 

скористатися відповідними кімнатами.  

За словами працівників Центру, наразі є потреба вирішення проблеми відсутності 

медичного супроводу користувачів послуг, які цього потребують. У разі, коли людину 

виписують з лікарні, а надалі вона ще потребує певних процедур та лікування, робити медичні 

маніпуляції медична сестра в Центрі не може, здійснювати догляд за особою нікому. Через це 

монітором було сформульовано рекомендацію ОМС. 

За весь період проведення АТО та тимчасової окупації АР Крим до Центру реінтеграції 

бездомних осіб звернувся 201 громадянин з питання реєстрації місця проживання/перебування 

та тимчасового проживання, в тому числі 12 осіб протягом 2017 р. Зі 191 особи, які звернулися 

за реєстрацією місця перебування та місця проживання, у 139 – термін дії реєстрації (6 місяців) 

закінчився, 41 особу зареєстровано на постійне місце проживання за юридичною адресою 

Центру. В 2017 році 33 внутрішньо переміщених особи безкоштовно користувалися послугами 

відділення нічного перебування.  

Клієнтам Центру надається первинна правова допомога: юрисконсультом Центру 9 

мешканцям надавались індивідуальні правові консультації щодо процедури встановлення 

громадянства, встановлення особистості, оскарження рішення суду про визнання безвісти 

зниклим, щодо порядку перетину лінії розмежування із зоною проведення АТО та відновлення 

майнових прав; мешканці похилого віку та з інвалідністю оформлюються за сприянням Центру 

до інтернатних установ: у 2017р. влаштовано 13 осіб; надана допомога у встановленні групи 

інвалідності та перегрупуванні 11 особам, в одержанні соціальної допомоги – 13 особам та  

пенсії за віком – 1 особі. 

В м. Суми здійснюються заходи щодо виявлення бездомних осіб, зокрема шляхом 

соціального патрулювання та завдяки співпраці з управліннями МНС та службою національної 

поліції.  У 2017 р. проведено 56 рейдів соціального патруля. Виявлено 27 бездомних осіб, з 

якими проведено бесіду стосовно запобігання бездомності та запропоновано скористатися 

послугами закладу. При цьому 11 осіб звернулись до Центру. Дедалі частіше під час 
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патрулювання біля смітників та церков зустрічаються особи, що мають житло, але через 

скрутне матеріальне становище вимушені жебракувати. Службою соціального патруля 

розповсюджено 407 листівок, на яких вказано місцезнаходження Центру, номер телефону та 

перелік послуг, які надаються відповідній категорії громадян. 

 

 Неякісні практики місцевого врядування  

 

Закритість місцевої влади на Донеччині – ознака скромності чи сорому за свою 

діяльність? 

Надзвичайно рідко в процесі моніторингів Місцевого індексу прав людини доводиться 

стикатись із небажанням співпрацювати з боку місцевого самоврядування. У пілотних 

моніторингах прифронтових міст найбільші яскраво це виразилось при дослідженнях у двох 

дуже різних громадах: Торецьк та Черкаська ОТГ Слов’янського району. У цих двох громадах 

низькі оцінки моніторингу були отримані на основі аналізу фактично відкритих даних та 

інформації від місцевої громадськості. Навіть на публічні інформаційні запити було надано 

дуже поверхові відповіді (ті самі бюрократичні "відписки", які досвідчені аналітики 

елементарно ідентифікують). 

Відповідь команди Місцевого індексу прав людини на заявлене у заголовку питання – 

це ознака байдужості до прав та інтересів мешканців громади і суттєве завдання для 

покращення компетентності місцевих чиновників. Подумаймо разом – результати все одно 

зібрані моніторами, навіть з обмеженим колом методів; причому готовність надати інформацію 

про свою конкретну діяльність для громади лише мала б шанс підвищити індекс якості 

діяльності місцевої влади.  

Питання, яке залишилось на рівні припущень – чи залежить така закритість влади від 

типу органів місцевого публічного врядування? Адже у Торецьку діє не класичний орган 

місцевого самоврядування, а військово-цивільна адміністрація. Можливо такі нечисленні в 

Україні органи (що вже чотири роки є тимчасовими і надзвичайними) варто більш навчати 

принципу взаємодії з громадою і громадянським суспільством? 

 
 

Чи зменшать Суми рівень бідності не дотримуючись принципу рівності? 

Аналіз місцевих соціальних програм семи міст дозволяє припустити, що бідність не є 

визначальним критерієм адресності при визначені категорій, на яких спрямовуватимуться ці 

програми. Більше того, пропоновані програмами заходи із підтримки певних категорій не 

поширюватимуться на інші, не менш вразливі групи.  

Наприклад, Програмою "Місто Суми – територія добра та милосердя" передбачено 

надання пільг із сплати житлово-комунальних послуг лише особам з інвалідністю по зору. 

Особам з іншими формами інвалідності та особам без інвалідності, які вразливі до потрапляння 

за межу бідності таких напрямів підтримки не передбачено. Крім того, є й проблеми отримання 

таких пільг особами з інвалідністю по зору, що є внутрішньо переміщеними особами. На жаль, 

такий підхід не сприяє охопленню осіб та домогосподарств, які потребують місцевої підтримки 

у зменшенні рівня бідності. Більше того, така політика може поставити під сумнів дотримання 

міською владою принципу рівності. 

Іншим подібним симптомом є реалізація Сумами напряму із надання адресної допомоги 

на лікування. Рівень інформування про подібні заходи підтримки залишає бажати кращого. 

Ніби соромлячись подібних заходів, міська влада не розповсюджує про них інформацію у 

закладах охорони здоров’я та інших місцях, вважаючи, що ті з містян, хто дізнається, ті 

звертатимуться й за допомогою. Подібний підхід не сприяє рівному доступу до, без сумніву, 

важливих заходів місцевої соціальної політики.  
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Невдале планування програм з подолання бідності у м. Дніпро 

Вивчення програм соціального захисту різних категорій громадян м. Дніпро дозволило 

зробити висновок стосовно відсутності дієвих та системних заходів виявлення та підтримки 

сімей/осіб, що опинилися у складних життєвих обставинах. Зокрема, Програмою соціального 

захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинились в 

складних життєвих обставинах у місті Дніпро на 2016-2020 роки в розділі "Соціальний захист 

дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах" передбачено раннє виявлення сімей 

та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та ведення обліку сімей/дітей даної 

категорії, здійснення соціального супроводу таких сімей/дітей, профілактичне відвідування 

таких сімей тощо. Між тим, на відміну від проведення культурно-масових заходів для цих 

дітей, розмір фінансування саме таких заходів не визначено. 

Такий підхід свідчить про декларативність програм з одного боку та про їх 

нереалістичність з іншого. Більше того, відсутність фінансування на заходи із соціального 

супроводу сімей з дітьми якраз і може стати причиною потрапляння таких сімей загалом та 

дітей зокрема до категорії осіб, що перебувають за межею бідності.  

Бажання більше залучити сім’ї та дітей, що перебувають у складних життєвих 

обставинах до культурного життя міста можна лише вітати. Однак, сенс місцевих програм із 

зниження соціального відчуження повинен і полягати якраз у виявленні таких осіб сімей та в 

їх соціальному супроводі. І, очевидно, на це мали б спрямовуватись основні ресурси.  

 

 

Відрізаність територіально віддалених поселень Торецька від доступу до реалізації 

їхніх прав 

Прифронтовий український Торецьк об’єднує десяток містечок і сіл. При цьому 

соціальні, медичні та адміністративні послуги, що в сукупності власне і складають завдання 

влади із турботи про людей, надаються централізовано у самому головному місті громади. 

Проте вони мають бути доступні для мешканців віддалених районів.  

Це спостереження не стільки про погану мережу громадського транспорту, адже місто 

на межі бойових дій дуже мало може собі дозволити з бюджетних міркувань. Але варто 

розглядати державні послуги як спосіб реалізації права людини. Це право на життя і здоров’я, 

освіту, догляд, не кажучи вже про доступне публічне врядування та участь у ньому. 

Під час моніторингу виявили, що села громади Шуми, Курдюмівка мають відстань до 

найближчої зупинки громадського транспорту від 3 до 10 кілометрів. А поселення Чигарі, що 

знаходиться зовсім близько від лінії розмежування і зазнає обстрілів – практично ізольоване 

від доступу до реалізації прав людини. Розуміючи складність управління в таких умовах, все ж 

вважаємо, що це має бути не причиною ігнорування, а способом врахування особливостей для 

здійснення місцевого управління з повагою до прав людини.   

 

 

Подвійний соціальний бюджет на подолання бідності у Покровську 

(міський+депутатський) 

Невеликий Покровськ, що на Донеччині, продемонстрував досить системні заходи 

соціальної підтримки і подолання бідності.  

Місцева програма "Основні напрямки соціальної політики у м. Покровськ 

(Красноармійськ) на 2016 – 2021 роки" оцінена як досить комплексна і цільова. Промовчимо, 

що для її оцінки як дієвої забракло зрозумілого бюджету та реалістичних показників оцінки і 

контролю досягнення результатів. На жаль українське самоврядування має цю системну ваду 

чиновницької компетентності. 
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Виділимо інше. Виявляється ця досить нечисленна і компактна громада на 60 тис. 

жителів примудряється мати одночасно два бюджети підтримки нужденних. Крім зазначеної 

міської програми існує ще бюджет, яким розпоряджаються місцеві депутати і спрямовується 

він по суті на ті ж цілі подолання бідності. 

Цей підхід міг би бути оціненим як інноваційний підхід децентралізації і адресності 

соціальної підтримки мешканців громади, як вдала управлінська практика. Якби йому не 

шкодили згадані розпливчастість (непрозорість і негарантованість) напрямів і бюджету, а також 

безконтрольність його виконання. Тому наразі існування одночасно двох механізмів 

фінансування заходів з подолання бідності було оцінено як обмеження рівного доступу і 

системності до реалізації базових прав людини у громаді, дублювання цілей і ознака 

політичного підкупу. 

 

 

Близькість проживання до центру Черкаської об’єднаної громади на Донеччині  

збільшує шанси отримати соціальні допомоги та послуги 

Черкаська об’єднана територіальна громада, що сформована із селища Черкаське та 

декількох сільських рад, практично не веде політику із інформування своїх мешканців про 

здійснювані нею заходи із зменшення рівня бідності, допомогу сім’ям та особам, що 

перебувають у складних життєвих обставинах. Соціальні робітники, що працюють у селах 

громади взаємодіють лише із особами та сім’ями, які звернулись за допомогою. Натомість, 

жодного інформування інших мешканців громади, особливо категорій, що перебувають у групі 

ризику потрапити за межу бідності не здійснюється.  

Аналіз інформації на офіційному сайті Черкаської ОТГ та моніторинг публічних місць 

не виявив фактів інформування про соціальні послуги, які надаються у громаді. Старости теж 

не дуже помітні у цій роботі.  

 Враховуючи аварійний стан адміністративної будівлі, Черкаська селищна рада на 

момент проведення моніторингу знаходились на території Черкаського культурно-оздоровчого 

центру, в якому не розміщено інформаційних стендів з інформацією про соціальні послуги, які 

надаються у громаді.   

Іншим виявом проблеми фізичної доступності – географічної віддаленості системи 

послуг є транспортне сполучення між селами громади та її центром. Адміністративні послуги 

надаються у смт Черкаське, соціальні – у Територіальному центрі у тому ж селищі.  

Проте, транспортного сполучення автомобільним (рейсові автобуси) транспортом між 

смт. Черкаське та населеними пунктами, які входять до Черкаської ОТГ: Троїцьке, 

Красноармійське, Прелесне, Майдан, Привілля, Іванівка, Новомиколаївка, Шнурки, 

Октябрське, Олександрівка, що дозволяло б отримати необхідну послугу у смт. Черкаське та 

повернутись того ж дня до свого населеного пункту немає. Як і раніше, більшість транспортних 

маршрутів сконцентровані на місті Слов’янськ. Для декількох сіл цей виклик зменшений за 

рахунок залізничного сполучення, проте все ж проблема залишається та потребує більшої уваги 

керівництва громади.  

 

 

Місцева влада Краматорська не поспішає із зведенням житла для внутрішньо 

переміщених осіб  

Ще у 2015 році Європейським Союзом було надано грант на відновлення гуртожитків у 

містах Слов’янськ та Краматорськ, у яких планувалось надати житло сім’ям внутрішньо 

переміщених осіб. Тривалий час міста не здійснювали практично жодних заходів для 

реалізацією гранту, що призвело до занепокоєння представників ЄС в успішності реалізації 

проекту. 
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Після неодноразового розголосу, в тому числі у ЗМІ національного рівня, зрушилось 

питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. На час підготовки звіту: "У 

Краматорську нарешті відкрили гуртожиток для переселенців, який 4 роки реконструювали на 

гроші ЄС". Для проживання ВПО було запропоновано 32 житлові приміщення. Залишається 

сподіватись, що термін ремонту в інших гуртожитках не буде настільки ж тривалим. 

Спостереження. Цей випадок цікаво співставити з практикою, наведеною вище: 

Системний підхід маріупольської влади до надання соціального житла потребуючим. 

 

  

 

 

  

https://vchasnoua.com/donbass/56494-u-kramatorsku-nareshti-vidkrili-gurtozhitok-dlya-pereselentsiv-yakij-4-roki-rekonstruyuvali-na-groshi-es
https://vchasnoua.com/donbass/56494-u-kramatorsku-nareshti-vidkrili-gurtozhitok-dlya-pereselentsiv-yakij-4-roki-rekonstruyuvali-na-groshi-es
https://vchasnoua.com/donbass/56494-u-kramatorsku-nareshti-vidkrili-gurtozhitok-dlya-pereselentsiv-yakij-4-roki-rekonstruyuvali-na-groshi-es
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5. Рекомендації щодо зменшення наслідків викликів, що виникають перед 

урядом, регіонами та громадою під час формування та реалізації політики 

 

 

 У сфері підтримки осіб, що постраждали внаслідок збройного конфлікту 

На жаль, рівень соціальної підтримки цивільних осіб, що постраждали внаслідок 

збройного конфлікту залишається незначним. На місцевому рівні ці категорії можуть 

розраховувати лише на певні адресні допомоги, які часто не є системними. Водночас, це значна 

частка населення. Йдеться про: осіб, житло яких було зруйновано і до сьогодні не відновлено; 

осіб, які внаслідок поранень набули порушень здоров’я або інвалідності; внутрішньо 

переміщених осіб, у яких внаслідок стресових розладів спричинених переміщенням, 

обстрілами, іншими наслідками збройного конфлікту загострились захворювання. Як свідчать 

приклад міста Суми, для деяких ВПО наслідки захворювань спричинили інвалідність.  

Рекомендація.  

Кабінету Міністрів України посилити підтримку цивільних осіб, що постраждали 

внаслідок збройного конфлікту, в тому числі через здійснення міжбюджетних трансфертів 

органам місцевого самоврядування на реалізацію заходів із підтримки постраждалих осіб.   

 

 

 У сфері гідного рівня життя та місцевої інфраструктури 

Громади, що приймають внутрішньо переміщених осіб намагаються створити певні 

умови для їх швидшої адаптації та інтеграції до місцевої спільноти, свідченням чого є місцева 

соціальна політика із подолання бідності у мм. Сумах, Дніпрі, Краматорську, Маріуполі. Разом 

з тим, значна частка соціальних програм на рівні громад містить лише окремі заходи на 

підтримку ВПО, не включаючи їх до загальної місцевої політики із подолання бідності. 

Наприклад, місцеві соціальні програми міст, де проводився моніторинг можуть містити заходи 

із надання адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам, що виглядає позитивно. 

Проте, ця ж Програма не враховує інтересів внутрішньо переміщених осіб пропонуючи такі 

заходи як: надання пільг на оплату комунальних послуг, оплата лікарських засобів окремим 

категоріям мешканців громади. Проте, якраз ВПО від останні заходів виключені, оскільки 

критерієм їх отримання є реєстрація місця проживання у громаді.  

Питання дотримання принципу рівності для деяких громад стосується й спрямування 

місцевих програм із подолання бідності лише на деякі категорії населення. Так, спрямування у 

місті Суми заходів із надання пільг на сплату житлово-комунальних послуг породжує ситуацію 

необґрунтованих обмежень для не менш вразливих груп людей з інвалідністю та людей без 

інвалідності, що потрапили за межу бідності.  

Рекомендації. 

1. Внести зміни до Закону України "Про місцеве самоврядування", посиливши 

відповідальність ОМС за випадки необґрунтованих привілеїв та / чи обмежень під час 

формування та реалізації місцевих програм.  

2. Органам місцевого самоврядування поширити здійснювані заходи місцевої політики 

із подолання бідності та надання соціальних послуг на внутрішньо переміщених осіб, що 

проживають у громаді. Кабінету Міністрів України розробити заходи підтримки ОМС на ці 

цілі.  

 

 

 У галузі транспортної інфраструктури 

Одним із стратегічних викликів подолання бідності є неналежний доступ до системи 

послуг через недостатнє транспортне сполучення. На жаль, затверджена Урядом Стратегія 
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подолання бідності на період до 2020 року наразі не пропонує відповіді на цей виклик. Разом 

з тим, досвід деяких ОТГ, до прикладу Черкаської ОТГ, м.Торецька, свідчить, що проблемою 

залишається сполучення між віддаленими селами та центром громади та між селами громади. 

Попередня транспортна система сфокусована на районному центрі так і залишилась чинною. 

Така ситуація, в тому числі є причиною зволікання ОТГ із перейманням послуг із районного 

рівня. Невелика кількість населення у віддалених селах громади та значна частка пільгових 

категорій, компенсацію видатків на перевезення яких ОТГ чи район не завжди можуть собі 

дозволити, призводить до зменшення попиту перевезень за окремими маршрутами.  

Рекомендації. 

1. Внести зміни до ЗУ "Про автомобільний транспорт" щодо внесення до соціальних 

зобов’язань перевезення за окремими маршрутами. У Порядку проведення конкурсів на 

перевезення пасажирів передбачити норму щодо додавання соціального маршруту до 

найбільш прибуткових маршрутів у якості соціального зобов’язання перевізників.  

2. У законодавстві про автомобільний транспорт чітко закріпити можливість для 

ОТГ виступати організаторами перевезень за пасажирськими маршрутами у межах 

громади. 

 

 

 У сфері соціальних гарантій 

Процес реформування соціальної політики здійснюється надто повільно та суттєво 

поступається інших сферам, зокрема загальному мейнстримінговому курсі на децентралізацію. 

Це призводить до неузгоджених повноважень між ОТГ, наприклад, Черкаське ОТГ та 

соціальними підрозділами районної державної адміністрації. Така розпорошеність не сприяє 

активнішій діяльності ОМС із оцінки потреб мешканців громади у соціальних послугах, 

плануванні політики із надання таких послуг та моніторингу їх якості.  

Рекомендація. 

1. Під час опрацювання у другому читанні ЗУ "Про соціальні послуги" виокремити 

повноваження громад та органів влади вищого рівня щодо надання соціальних послуг. 

Забезпечити введення мінімального набору коштів, які фінансуватимуться для конкретної 

особи / сім’ї, що перебувають у складних життєвих обставинах. Окрім оцінки потреб громади 

у соціальних послугах, покласти на громаду завдання із оцінки індивідуальних потреб в 

отриманні соціальних послуг особам / сім’я, що перебувають у складних життєвих 

обставинах.    

  

 

 У сфері мінімальних соціальних стандартів та подолання бідності 

Національною стратегією у сфері прав людини на період до 2020 року та Стратегією із 

подолання бідності до 2020 року передбачено створення ефективної системи соціального 

захисту. Проте, як і раніше, міжнародними інституціями та національною експертною 

спільнотою ведеться мова про перегляд мінімальних соціальних стандартів. Так, затверджений 

урядом прожитковий мінімум більш ніж у двічі менший від його фактичного рівня, що 

публікується Федерацією профспілок. Місцеві програми із подолання бідності спрямовуються 

із урахуванням соціальних стандартів затверджених на рівні уряду. Наприклад, у мм. Дніпро, 

Краматорськ соціальні програми фактично не діють, оскільки вартість життя у місті є далекою 

від мінімальних соціальних стандартів. Рівень фактичної бідності осіб та рівень бідності згідно 

із мінімальними соціальними стандартами суттєво відрізняється.  

Рекомендація. 

Переглянути розрахунок та набір товарів, що входять до формування прожиткового 

мінімуму.  
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 У сфері спроможності громад реалізовувати законодавчі соціальні гарантії 

Реалізація значної кількості соціальних гарантій, щедро пропонованих законодавцем 

лягає на бюджети громад. Як приклад, пільги із оплати транспорту. Значна частка громад не 

може собі дозволити фінансування до прикладу оплати на пільгове перевезення. Водночас уряд 

фактично усувається від реалізації цих гарантій. Наслідком такої ситуації може бути соціальна 

напруга та прояви конфліктів у громадах. Пропонована урядом монетизація пільг може ще 

більше ускладнити ситуацію.  

Рекомендації.  

1. Кабінету Міністрів України спільно із представницькими органами місцевого 

самоврядування напрацювати законодавчі зміни щодо реалізації декларованих державою 

соціальних гарантій окремим категоріям.  

2. При визначенні державних засад соціального забезпечення та підтримки працювати 

відповідно до повноважень: не встановлювати загальнодержавними органами положень, 

виконання яких повністю покладається на місцеві бюджети; виписувати такі позиції на рівні 

рекомендацій, позитивного досвіду; проводити ширше громадське обговорення рішень, де 

межують функції загальнодержавної та місцевої влади. 


