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Публікація демонструє результати моніторингу дотримання прав людини на місцевому рівні у 

у Слобідсько-Кульчієвецькій ОТГ Хмельницької 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 УГСПЛ 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 
Адмін. центр: Слобідка-Кульчієвецька 

Населення громади: 8097 осіб. 

Склад громади:  Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Оленівка, Мукша 
Китайгородська, Врублівці, Станіславівка, Яруга, Устя, Баговиця, Велика Слобідка, Мала 

Слобідка, Тарасівка, Цвіклівці Другі, Шутнівці 

Адреса: 32389, Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с. Слобідка-Кульчієвецька, вул. 
Механізаторів, буд. 45 

Час роботи: пн-пт 9:00-18:00 

Поштовий індекс: 32389 

E-Mail адреса: sl-ksrada@ukr.net  

Сайт: http://slobkulchiev-gromada.gov.ua 

Контактні телефони: 03849-70783 

Голова: Нестеров Руслан Олегович 

Слобідсько-Кульчієвецька територіальна громада була утворена в жовтні 2017 року 
внаслідок об'єднання трьох сільських рад: 

 Слобідсько-Кульчієвецька сільська рада - населення 4658 чол.  

 Врубловецька сільська рада - населення 738 чол. 

 Устянська сільська рада - населення 3010 чол. 

Слобідсько-Кульчієвецькій сільській раді підпорядковуються такі населені пункти: 

 село Мукша Китайгородська (2710 чол.) 

 село Слобідка - Кульчієвецька (969 чол.) 

 село Оленівка (490 чол.) 

 село Боришківці (489 чол.) 

 село Врублівці (703 чол.) 

 село Станіславівка  (97 чол.) 

 село Яруга (138 чол.) 

 село Устя (543 чол.) 

 село Тарасівка (499 чол.) 

 село Шутнівці (373 чол.) 

 село Велика Слобідка (787 чол.) 

 село Мала Слобідка ( 128 чол.) 

 село Баговиця (667 чол.) 

 село Цвіклівці Другі  (13 чол.) 

На території громади функціонують: 

 школи - 6 

 дитячі садочки- 7 

 амбулаторія - 2 

 ФАП – 10 

 Районна лікарня-1 

Примітка. В Слобідо-Кульчієвецькій ОТГ моніторингова група зіштовхнулася з тим, що орган 
місцевого самоврядування відмовився йти на контакт (вже після попередніх домовленостей щодо 
проведення моніторингу) із моніторами достатньою мірою щоб опрацювати інформацію 

безпосередньо. У зв’язку з чим, моніторингові оцінки були засновані на основі моніторингу за пошуком 
у мережі Інтернет, офіційного веб-сайту ОТГ, фейсбук сторінки ОТГ, відповідей на інформаційні 
запити, проведення ряду експериментів та спілкування із місцевими мешканцями. 
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ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТУ МОНІТОРИНГУ ЗА НАПРЯМАМИ 
РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: БАЗОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ  

НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: БЕЗПЕКА ГРОМАДИ 
 

1. Чи  дієва місцева програма підвищення рівня громадської безпеки та громадського 
порядку? 
 У відповідь на запит про надання публічної інформації ОТГ направило монітору копію Програми 
боротьби зі злочинністю та забезпечення охорони громадського порядку в Кам’янець-Подільському 
районі на території Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради на 2018-2021 роки. 
 Програма містить мету, перелік завдань та заходів, розрахунок видатків, відповідальних за 
реалізацію та контроль, строки виконання. Основними заходами програми є: придбання паливно-

мастильних матеріалів, придбання запчастин до автомобілів, придбання канцтоварів. Забезпечення 
заходів здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради та за 
рахунок інших джерел не заборонених законом. Загальний обсяг фінансування програми – 380 300 
грн. 
 Діяльність програми поширюється лише на Слобідсько-Кульчієвецьку сільську раду. Підтвердити 
виділення коштів на реалізацію програми монітору не вдалося. 

 Опрацювання офіційного веб-сайту Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради 
дозволило виявити програми, що стосуються названих питань: 

1) Програму зовнішнього освітлення населених пунктів Слобідсько-Кульчієвецької 
сільської ради на 2018-2020 роки (http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/docs/60563/). Програма містить 
мету, завдання, шляхи і засоби розв’язання проблем. Визначений термін реалізації та обсяг 
фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми.                                                               Інформація 
щодо виділення фінансових ресурсів на реалізацію програми ОМС не надана, на офіційному веб-сайті 

відсутня. 
2) Цільову програму захисту населення і території Слобідсько-Кульчієвецької сільської 

ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018 – 2021 роки. Програма 
містить мету, шляхи і способи розв’язання проблеми, завдання і напрямки, очікувані результати, 
контроль за виконанням. Інформація щодо виділення фінансових ресурсів на реалізацію програми ОМС 
не надана, на офіційному веб-сайті відсутня. 

 Рішенням шостої сесії VІІ скликання 04.05.2018 р. Слобідсько-Кульчієвецької сільської 

ради створено громадську інспекцію з контролю за благоустроєм населених пунктів Слобідсько-
Кульчієвецької сільської ради, затверджено її персональний склад та Положення. 

 За інструментом моніторингу бал зараховується при наявності прийнятої місцевої програми 
підвищення рівня громадської безпеки та громадського порядку та визначення її як дієвої. Виходячи 
з того, що монітору не вдалося підтвердити її дієвість, виділення коштів на її реалізацію, бал не 
зараховується. 

Бал не зараховано 

2. Чи врахована думка населення під час розробки місцевої програми з питань громадської 
безпеки та громадського порядку? 
 Аналіз офіційного веб-сайту ОТГ http://slobkulchiev-gromada.gov.ua не дає можливості 
підтвердити монітору врахування думки при прийнятті Програми боротьби зі злочинністю та 
забезпечення охорони громадського порядку в Кам’янець-Подільському районі на території 

Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради на 2018-2021 роки. 

Вивчення змісту Програми зовнішнього освітлення населених пунктів Слобідсько-Кульчієвецької 
сільської ради на 2018-2020 роки показує, що програма не містить розділу, де описується попередній 
стан справ та причини її розробки, опис зацікавлених учасників. Це свідчить про неврахування 
громадської думки при розробці безпекових програм, у зв’язку з чим, 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? 

 Аналіз офіційного веб-сайту ОТГ http://slobkulchiev-gromada.gov.ua, пошук у мережі Інтернет, 
спілкування із мешканцями не дають можливості визначити чи впроваджувалися місцевою владою 
сучасні технічно-інформаційні системи, які допомагають реагувати на тривожні події в місті. Відповідна 

інформація на сайті відсутня. Відповідно бал монітором не зараховується. 
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 Бал не зараховано 

4. Чи здійснювалися місцевою владою за останній рік інформаційно-просвітницькі 
кампанії, спрямовані на вироблення навичок поведінки населення у надзвичайних 
ситуаціях? 
 На офіційному веб-сайті ОТГ оприлюднена стратегія розвитку громади – Програма соціально-

економічного та культурного розвитку Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради на 2018 рік 
(затверджено рішенням четвертої сесії Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради VІІ скликання від 05 
березня 2018 р. №6 - http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/strategiya-rozvitku-gromadi-1527233648/, 
пункт 3.12. включає розділ ”Цивільний захист”, який передбачає:  

 проведення технічної інвентаризації фонду захисних споруд цивільного захисту;  
 складання планів організації евакуації населення, а також культурних та матеріальних 

цінностей; 

 здійснення заходів щодо запобігання виникненню пожеж у лісах та сільськогосподарських 
угіддях протягом пожежонебезпечного періоду, нещасних випадків з людьми на водних 
об’єктах; 

 проведення у загальноосвітніх, та дошкільних навчальних закладах Дня цивільного захисту, 
Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, Тижня безпеки дитини; 

 проведення просвітницької роботи серед населення з питань запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій, пов’язаних з небезпечними інфекційними захворюваннями, масовими 
неінфекційними захворюваннями (отруєннями); 

 проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо заходів безпеки та правил 
поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів. 

Монітор підтверджує проведення кількох наступних заходів: 

1) на сайті ОТГ розміщена стаття “Правила поведінки на воді” http://slobkulchiev-
gromada.gov.ua/news/1529050648/. Роз’яснено як дотримуватись певних правил на воді та як 
надавати першу медичну допомогу;                 

2) в рамках проведення тижня безпеки працівники служби МНС  Кам’янець-Подільського району, 

відвідали дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади громади з метою інформування 
простим загальним речам: про техніку безпеки на воді, біля води, як правильно користуватись 
електричною енергією, що можна і не можна використовувати дітям; про  шкоду вогню, 

причини виникнення пожеж, правила поведінки під час пожеж і протипожежні 
заходи. Проводилася роз’яснювальна робота щодо того, чому трапляються отруєння ліками. 
Для цього представники фармацевтичної галузі розповіли про те, що дітям не можна самим 
брати ліків (http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/news/1524057359/); 

3) на сайті ОТГ розміщена стаття щодо ознайомлення представниками Кам’янець-Подільського 
Центру розмінування учнів Баговицької ЗОШ І-ІІІ ступенів із правилами поводження з 
вибухонебезпечними предметами http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/news/1522911756/.    

За інструментом моніторингу бал зараховується при наданні доказів проведення заходів, що 
стосувалися не менш як чотирьох напрямів (цільових груп) фізичної безпеки, зокрема пожежної 
безпеки, безпеки на дорозі,  безпеки дітей, безпеки людей похилого віку, безпеки для людей з 

інвалідністю, безпека в мережі Інтернет, інше. Враховуючи інформацію викладену вище вбачається, 

що згідно стратегії розвитку громади заходи в громаді заплановані і проводяться, проте їх кількість є 
недостатньою для зарахування балу. Окрім того, вказані заходи спрямовані переважно на дитячу 
аудиторію.  
 

Бал не зараховано 

5. Чи здійснюються на час моніторингу місцевою владою заходи щодо запобігання 

правопорушень у взаємодії з поліцією (community policing) та органами пробації?  
 Аналіз офіційного веб-сайту ОТГ дав можливість підтвердити проведення однієї зустрічі учнів у 
Баговицькій ЗОШ І-ІІІ ст. зі старшими інспекторами ювенальної превенції. Тема розмови стосувалась 
кримінальної відповідальності неповнолітніх, види і підстави адміністративної відповідальності 
малолітніх осіб (http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/news/19-35-36-21-03-2018/). 

 Бал за цим індикатором зараховується при наданні доказів організації ОМС не менш як шести форм 

системної спільної діяльності поліції з населенням та соціальної реабілітації. 

http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/strategiya-rozvitku-gromadi-1527233648/
http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/news/1529050648/
http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/news/1529050648/
http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/news/1524057359/
http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/news/1522911756/
http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/news/19-35-36-21-03-2018/
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 Враховуючи підтвердження монітором лише одного заходу, бал не зараховується. 

Бал не зараховано 

6. Чи актуальні плани евакуації, тимчасового переселення мешканців у разі надзвичайних 
ситуацій? 
 Бал за цим індикатором зараховується при наявності затвердженого плану такого спрямування, що 

прийняті/оновлені не пізніше як три роки від часу проведення моніторингу. Зі слів мешканців про 
такий план їм нічого не відомо. Депутатам Слобідо-Кульчієвецької сільської ради також складно 
відповісти про наявність такого плану. Враховуючи викладене, а також ненадання ОМС  належної 
інформації, бал не зараховується. 

Бал не зараховано 

 
 

 
Результати моніторингу напряму «Безпека громади» показали, що ОМС під час 
розробки місцевої програми з питань громадської безпеки та громадського порядку, 
не враховували думку місцевого населення. 
На жаль моніторам не надано було інформація щодо он-лайн платформи 
контактування чи отримання порад від поліції, також відсутня співпраця щодо участі 
у діяльності місцевих офісів пробації. 

Хотілося б спостерігати активніше залучення громадськості та поліції до співпраці з 
органами ОМС. 
Щодо програм цього напрямку: програми написані дуже узагальнено, практично 
відсутня системи контролю, не має очікуваних результатів та звітів про виконання 
програм. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

0%

100%

Результати "Безпека громади"

Зараховано 0 бали

Не зараховано 6 бали
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: БАЗОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ 
НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 

 

1. Чи дієва місцева програма охорони довкілля? 
 Опрацювання офіційного веб-сайту Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради дозволило виявити 

Програму охорони навколишнього природного середовища Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради 
на 2018-2020 роки (http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/docs/60567/). Програма містить мету, основні 
завдання, очікувані результати, проте вони дуже узагальнені. В програмі передбачене джерела та 
обсяги фінансування, термін реалізації, але відсутні способи контролю, не зазначені конкретні 
виконавці програми. 
 Інформація щодо виділення фінансових ресурсів на реалізацію програми ОМС не надана, на 
офіційному веб-сайті також відсутні будь-які дані щодо реалізації програми, у зв’язку з чим визначити 

програму як дієва неможливо, відповідно бал не зараховується.  

Бал не зараховано 

2. Чи враховані потреби громади під час розробки місцевої програми охорони довкілля? 
 В тексті Програми охорони навколишнього природного середовища Слобідсько-Кульчієвецької 
сільської ради на 2018-2020 роки відсутні посилання на результати вивчення громадської думки, 
обговорення, слухання тощо, відповідно бал не зараховується.  

Бал не зараховано 

3. Чи здійснюється місцевий контроль за дотриманням природоохоронного законодавства? 
 На офіційному веб-сайті ОТГ відсутня інформація, яка б свідчила про здійснення місцевого 
контролю за дотриманням природоохоронного законодавства, ОТГ відповідна інформація монітору не 
надавалася, у зв’язку з чим бал не зараховується. 
 

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 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, врахування висловлених за результатами 
контролю побажань у прийнятих рішеннях ОМС. 

Бал не зараховано 

4. Чи забезпечується інформування населення про стан навколишнього природного 
середовища? 

 На офіційному веб-сайті ОТГ відсутня інформація, яка б свідчила про інформування населення про 
стан навколишнього природного середовища, ОТГ відповідна інформація монітору не надавалася, у 
зв’язку з чим бал не зараховується. 

Бал не зараховано 

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

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.  

На офіційному веб-сайті ОТГ можна спостерігати інформацію щодо проведення таких: 

http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/docs/60567/
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1. http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/news/1530001793/ проведено інформаційну зустрічі на тему 
«Екологічна спільнота – підсилення спроможності громад у повноваженні захисту довкілля, яка була 
організована Асоціацією сільських, селищних рад та об’єднаних громад України.  

2. https://slobkulchiev-gromada.gov.ua/news/1527077026/  проведено захід «Причини і наслідки 
деградації біорізноманіття». Учні презентували проект «Червонокнижні види флори та фауни НПП 

«Подільські товтри»», а також відеоролики про тварин в Україні. Діти розповідали про свій особистий 
вклад у збереження біорізноманіття. 
На сайті розміщена також стаття ”Громада долучилася до акції "Чисте довкілля" http://slobkulchiev-
gromada.gov.ua/news/1522946254/. Виконавчим апаратом Слобідсько-Кульчієвецької ОТГ спільно з 
працівниками відділу культури села та ДНЗ «Веселка» було організовано прибирання навколишньої 
території.  
З інформації розміщеної на веб-сайті вбачається, що інформаційно-просвітницькі заходи в громаді 

проводяться, проте їх є недостатньо для зарахування відповідно до індикатора.  

Бал не зараховано 

6. Чи впроваджується в населеному пункті питання роздільного збирання та утилізації 
відходів? 
 На офіційному веб-сайті ОТГ відсутня інформація щодо питання роздільного збирання та утилізації 
відходів, однак опублікована Програма соціально-економічного та культурного розвитку Слобідсько-

Кульчієвецької сільської ради на 2018 рік (затверджено рішенням четвертої сесії Слобідсько-
Кульчієвецької сільської ради VІІ скликання від 05 березня 2018 р. №6) http://slobkulchiev-
gromada.gov.ua/strategiya-rozvitku-gromadi-1527233648/ згідно пункту 3.11. на території ОТГ 
функціонує КП «Лаванда», яке забезпечує населення збором та вивезенням ТВП. Збір та вивезення 
ТВП поки здійснюється у селах Мукша Китайгородська, Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, 
Оленівка. У 2018 році планується охопити послугами комунального підприємства всі населенні пункти, 
які входять до складу сільської ради. Тобто, здійснюється фактичне вивезення ТВП без сортування, 

хоча в програмі охорони навколишнього природного середовища Слобідсько-Кульчієвецької сільської 
ради на 2018-2020 роки (http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/docs/60567/) в п.4 Очікувані результати 
один з підпунктів звучить саме: підвищення рівня організації роботи з населенням щодо поводження 
з ТПВ.                

У зв’язку з відсутністю плану дій та механізму роздільно збирання та утилізації відходів, що формально 
хоч  і передбачалось місцевою програмою, бал не зараховується. 

Бал не зараховано 

7. Чи місцева влада забезпечує охорону зелених насаджень? 
 
 
 На офіційному веб-сайті опублікована Програма благоустрою території Слобідсько-Кульчієвецької 
сільської ради на 2018-2020 роки (затверджена рішенням Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради 
від 05.032018 р. № 3. Основними завданнями програми є:  

– розроблення і здійснити ефективних та комплексних заходів з утримання територій 

населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального 
користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів; 

– організація належного утримання і раціонального використання територій, будівель, 
інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-
культурного, іншого призначення; 

– здійснення заходів з благоустрою населених пунктів, озеленення та утримання в 

належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнання 
дитячих і спортивних майданчиків, ремонту шляхів і тротуарів, інших об'єктів; 

– забезпечення проведення ремонту, реконструкції, виготовлення в’їзних знаків в сіл 
громади; 

– організація проведення робіт з ремонту та реконструкції об’єктів благоустрою комунальної 
власності; 

– розроблення правил благоустрою кожного населеного пункту та ін. 

 Згідно Плану заходів до Програми передбачено:  

№ 
п/

п 

Найменування заходу 
Термін 

виконання 

Прогнозований обсяг 
фінансових ресурсів 

(тис. грн.) 

1. Проведення місячників з благоустрою, 
санітарного очищення та оновлення 

2018-2020 рр 20,0 

http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/news/1530001793/
https://slobkulchiev-gromada.gov.ua/news/1527077026/
http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/news/1522946254/
http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/news/1522946254/
http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/strategiya-rozvitku-gromadi-1527233648/
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екологічної обстановки 

2. Проведення сільських суботників 2018-2020 рр – 

3. Визначення та благоустрій місць під 
встановлення контейнерів для збору сміття 

2018-2020 рр 20,0 

4. Прибирання та обкоси придорожньої зони, 
скверів, парків, кладовищ (придбання 
бензокосилок, палива, та запчастин, 

інвентарю) 

2018-2020 рр 100,0 

5. Обслуговування вуличного освітлення 2018-2020 рр 80,0 

6. Оплата послуг із благоустрою населених 
пунктів 

2018-2020 рр 190,0 

7. Облаштування автобусних зупинок 2018-2020 рр 50,0 

8. Придбання та встановлення дитячих 
майданчиків та їх елементів 

2018-2020 рр 350,0 

9. Послуги по похованню невідомих та безрідних 

громадян 

2018-2020 рр 20,0 

10. Утримання в належному стані сільських доріг 
(ремонт, підмітання, утримання в зимовий 

період) 

2018-2020 рр 190,0 

11. Утримання зелених насаджень: відновлення 
клумб, газонів, квітників 

2018-2020 рр 10,0 

12. Придбання матеріалів та інвентарю для 
виконання заходів по благоустрою 

2018-2020 рр 30,0 

13. Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення 2018-2020 рр 500,0 

14. Санітарна очистка кладовищ, їх благоустрій та 
утримання 

2018-2020 рр 150,0 

15. Ремонт та встановлення огорожі на 
кладовищах та інших елементів 

інфраструктури населених пунктів 

2018-2020 рр 100,0 

16. Ремонт адміністративно-господарського та 
соціального фонду 

2018-2020 рр 100,0 

17. Ремонт пам’ятників та благоустрій прилеглої 
території 

2018-2020 рр 30,0 

18. Придбання лавочок, павільйонів та бесідок 
для парків 

2018-2020 рр 20,0 

19. Транспортні послуги 2018-2020 рр 190,0 

20. Придбання вінків, квітів, лампадок 2018-2020 рр 20,0 

 Всього 2170,0 

 Однак на веб-сайті ОТГ відсутня інформація про хід виконання цієї програми та її фінансування.  
 
На сайті опубліковано рішення виконкому Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради № 91 від 

10.05.2018 року, яким визначено місця масового відпочинку людей на водних об’єктах Слобідсько-
Кульчієвецької сільської ради об’єднаної територіальної громади на літній період 2018 року, що 
свідчить про конкретне визначене місце для відпочинку мешканців громади з метою збереження інших 
об’єктів https://slobkulchiev-
gromada.gov.ua/search/?q=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE
+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83+&sear

ch=y  
Також на сайті розміщена також стаття ”Громада долучилася до акції "Чисте довкілля" 

http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/news/1522946254/ . Виконавчим апаратом Слобідсько-
Кульчієвецької ОТГ спільно з працівниками відділу культури села та ДНЗ «Веселка» було організовано 
прибирання навколишньої території.   
 
Враховуючи неможливість підтвердити монітором системність заходів, що забезпечують охорону 

зелених насаджень, а на сайті ми спостерігаємо лише 2 заходи, бал не зараховується. 

Бал не зараховано 

8. Чи місцева влада здійснює свої повноваження у сфері питної води та питного 
водопостачання? 
 На офіційному веб-сайті ОТГ відсутня інформація щодо здійснення ОТГ своїх повноважень у сфері 

питної води та питного водопостачання. В інший спосіб відповідна інформація ОТГ не надавалася, у 
зв’язку з чим бал не зараховується. 

https://slobkulchiev-gromada.gov.ua/search/?q=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83+&search=y
https://slobkulchiev-gromada.gov.ua/search/?q=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83+&search=y
https://slobkulchiev-gromada.gov.ua/search/?q=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83+&search=y
https://slobkulchiev-gromada.gov.ua/search/?q=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83+&search=y
http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/news/1522946254/
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Довідка. Бал зараховується у випадку регулярного здійснення ОМС  (власними ресурсами або з 
залученням експертів) контролю за якістю питної води в населеному пункті та вживання заходів 
реагування. Реагування оцінюється документами про передачу матеріалів на розгляд справ про 

адміністративні правопорушення, існуванням планів покращення якості води, якщо були виявлені 
недоліки. 

Бал не зараховано 

 
 
 
 

 Моніторинг напряму «Навколишнє природне середовище» показує, що програма 
цього напряму написана узагальнено, відсутня система оцінки та звіт виконання програми. 

Залучення громадськості до написання програми чи вивчення громадської думки 

відсутні. 
Інформування населення спрямованих на екологічну просвіту та екологічне 

виховання громадян не повинно зосереджуватись лише на дітях шкільного віку. 
Потрібно звернути увагу на місцевий контроль за дотриманням природоохоронного 

законодавства. 
Хотілося б в відкритому доступі, хоча б на офіційному веб-сайті спостерігати 

інформацію щодо стану навколишнього природного середовища. 
Рекомендації: звернути увагу на написання програм згідно зауважень; перед 

написанням програм варто вивчати громадську думку та потреби населення; в програмах 
передбачати реальні заходи (наприклад: збирання та утилізація відходів, монітором не 
виявлено навіть жодного інформаційного заходу), не відноситись до написання програм 
формально. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

0%

100%

Результати "Навколишнє природнє середовище"

Зараховано 0 балів

Не зараховано 8 балів



Місцевий індекс прав людини: Слобідо-Кульчієвецька ОТГ, Хмельницька обл. МПР, 2018 

Сторінка 13 з 41 
 

 

 
 

РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: БАЗОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ 

НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 
1. Чи дієва місцева програма реалізації права на охорону здоров’я? 

 На офіційному веб-сайті ОТГ не опубліковувалась місцева програма реалізації права на охорону 
здоров’я. В інший спосіб відповідна інформація ОТГ не надавалася, у зв’язку з чим бал не 
зараховується. 

Бал не зараховано 

2. Чи ОМС створює умови для пропагування здорового способу життя? 
 Аналіз офіційного веб-сайту дає можливість підтвердити проведення протягом останнього року 
декілька спортивно – оздоровчих заходів в яких співорганізаторами виступив депутатський корпус 

ОТГ: 

- чемпіонат району з футзалу, в якому збірна громади, стала срібним призером http://slobkulchiev-
gromada.gov.ua/news/10-18-42-12-03-2018/; 
- змагання спартакіади школярів Кам'янець-Подільського району з волейболу серед дівчат 
http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/news/1523045994/. 
 Бал за цим індикатором зараховується, якщо ОМС протягом останнього календарного року перед 

моніторингом брав участь та створював умови для пропаганди здорового способу життя не менше як 
двома способами. Бал не зараховується, так як монітор може підтвердити лише один спосіб – 
організація спортивних змагань. 

Бал не зараховано 

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

 Аналіз офіційного веб-сайту ОТГ не дає можливості підтвердити забезпечення ОМС проведення 

інформаційно-просвітницьких заходів профілактики захворювань. В інший спосіб інформація ОМС 
монітору не надавалася, у зв’язку чим бал не зараховується. 

Бал не зараховано 

4. Чи ОМС вживав заходи щодо забезпечення своєчасного проведення масових 
профілактичних щеплень? 
 Моніторингова група відвідала фельдшерсько-акушерський пункт розміщений в с. Мукша 
Китайгородська (колишнє с. Жовтневе). При особистому спілкуванні з працівниками моніторингова 

група отримала підтвердження щодо забезпечення своєчасного проведення масових профілактичних 
щеплень. Робота з оповіщення можливості та необхідності проведення профілактичних щеплень 

здійснюється шляхом відвідування працівниками фельдшерсько-акушерського пункту мешканців 
громади.  
 
 

 
           
 
 
 
На фото: запрошення для проведення щеплення 
При спілкуванні з працівниками фельдшерсько-акушерського пункту встановлено, що медичні 

препарати їм надає Кам'янець-Подільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги. З 
бюджету ОТГ кошти не виділялися.                                                                    

За інструментом моніторингу бал зараховується, якщо ОМС протягом останнього року перед 
моніторингом вживав не менше двох системних заходів щодо забезпечення своєчасного проведення 
масових профілактичних щеплень (Наприклад: прийняті програми передбачали заходи з проведення 

масових профілактичних щеплень; виділялися додаткові кошти з бюджету ОТГ на закупку таких 
вакцин, здійснення пропаганди своєчасного профілактичного щеплення на сайті ОМС, в ЗМІ, 

інформування населення про наявність вакцини в закладі охорони здоров’я, графік та місце 

http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/news/10-18-42-12-03-2018/
http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/news/10-18-42-12-03-2018/
http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/news/1523045994/
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проведення профілактичного щеплення, інше). Враховуючи відсутність двох системних заходів щодо 
забезпечення своєчасного проведення масових профілактичних щеплень протягом року, бал не 
зараховується. 

Бал не зараховано 

5. Чи сприяє ОМС  забезпеченню мешканців громади соціальними ліками від гострих 

інфекційних хвороб? 
 На офіційному веб-сайті ОТГ відсутня інформація щодо забезпечення мешканців громади 
соціальними ліками від гострих інфекційних хвороб. В інший спосіб відповідна інформація ОТГ не 
надавалася, у зв’язку з чим бал не зараховується.  

Бал не зараховано 

6. Чи ОМС виділяє фінансування з місцевого бюджету на безоплатний та пільговий відпуск 
лікарських засобів окремим групам пацієнтів? 

 На офіційному веб-сайті ОТГ відсутня інформація щодо виділення фінансування з бюджету ОМС на 
безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів окремим групам пацієнтів. В інший спосіб 
відповідна інформація ОТГ не надавалася, у зв’язку з чим бал не зараховується.  

Бал не зараховано 

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

 На офіційному веб-сайті ОТГ відсутня інформація щодо виділення коштів з бюджету ОМС на 
забезпечення комфортних умов перебування пацієнтів в закладах охорони здоров’я. В інший спосіб 
відповідна інформація ОТГ не надавалася, в ОТГ відсутня лікарня, мешканці обслуговуються в 
районній лікарні, бал не зараховується.  
 Довідка. Бал зараховується якщо ОМС в місцевому бюджеті на поточний календарний рік 
передбачив видатки на фінансування не менше двох напрямів щодо умов перебування пацієнтів у 
медичних закладах. 

Бал не зараховано 

8. Чи ОМС вживає заходів впливу щодо забезпечення права людини на вільний вибір 
закладу охорони здоров’я та лікаря? 
 При проведенні експерименту «Вибір лікаря» монітор з’ясував, що мешканці ОТГ отримують 

первинну, вторинну, третинну медичну допомогу в Кам’янець-Подільській центральній районній 
лікарні. Монітор не маючи при собі документів звернувся в реєстратуру лікарні з питанням запису до 
лікаря-терапевта. Монітора в усній формі скерували  до відповідного лікаря-терапевта, який 

здійснював прийом. При цьому за місце реєстрації працівник реєстратури не запитував. Після огляду 
лікарем-терапевтом, монітор повернувся до реєстратури та запитав чи можна звернутися до іншого 
лікаря-терапевта, отримав позитивну відповідь та інформацію про години  прийому інших лікарів-
терапевтів. 
 Враховуючи викладене, бал зараховується. 

Бал зараховано 

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

лікування? 
 Моніторинг безоплатності медичних послуг населенню проводився шляхом експерименту 
”Безоплатність медицини”. Монітор відвідав Кам’янець-Подільську центральної районну лікарню, 
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пройшов огляд в лікаря-терапевта та отримав рецепт на лікування. При проведенні огляду лікарем, 
не було жодних натяків на оплату наданих послуг чи інших платежів. В приміщенні лікарні відсутні 
вивіски щодо діяльності благодійних кас чи благодійних фондів, що також підтвердило спілкування з 

пацієнтами. 
 Враховуючи результати проведеного експерименту, бал зараховується. 

Бал зараховано 

10. Чи ОМС забезпечив проведення дезінфекційних заходів у місцях масового відпочинку 
населення? 
 На офіційному веб-сайті ОТГ відсутня інформація щодо забезпечення ОМС проведення 
дезінфекційних заходів у місцях масового відпочинку населення.  
Все, що було виявлено монітором це стаття ”Громада долучилася до акції "Чисте довкілля" 
http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/news/1522946254/. Виконавчим апаратом Слобідсько-

Кульчієвецької ОТГ спільно з працівниками відділу культури села та ДНЗ «Веселка» було організовано 

прибирання навколишньої території. 
Спілкування з місцевими мешканцями також не дало результату, оскільки про подібні заходи вони не 
чули.    
В інший спосіб відповідна інформація ОТГ не надавалася, у зв’язку з чим бал не зараховується.  

Бал не зараховано 

11. Чи ОМС передбачив заходи з надання паліативної допомоги для жителів громади?  
 На офіційному веб-сайті ОТГ відсутня інформація щодо передбачення ОМС заходів з надання 
паліативної допомоги для жителів громади. Місцеві жителі також вказували на те, що не чули про 
такого виду допомоги, однак, за особистим звернення до ОМС можливо отримати, хоч і не значну, але 
матеріальну допомогу.  
В інший спосіб відповідна інформація ОТГ не надавалася, у зв’язку з чим бал не зараховується.  

Бал не зараховано 

 
 

Проаналізувавши напрям «Охорона здоров’я» можна зробити висновки про те, що 
ОМС не надто активно пропагує здоровий спосіб життя серед населення, оскільки 
спостерігаємо лише поодинокі заходи, аналогічна ситуація і з інформаційно-
просвітницькими заходами щодо профілактики захворювань. 
Фінансування з місцевого бюджету на безоплатний та пільговий відпуск лікарських 

засобів окремим групам пацієнтів та забезпечення мешканців громади соціальними 
ліками від гострих інфекційних хвороб також відсутні, на що варто ОМС звернути 

увагу. 

18%

82%

Результати "Охорона здоров'я"

Зараховано 2 бали

Не зараховано 9 балів
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Паліативну допомоги жителі громади не отримують, проте, зі слів мешканців не 
ігноруються звернення людей, які знаходяться у важких життєвих обставинах, які 
звертаються до ОМС з приводу отримання матеріальної допомоги. 

Що стосується прав людини на вільний вибір закладу охорони здоров’я та лікаря, тут 
спостерігаємо хороший результат, оскільки  відсутні будь-які грошові внески, 

можливо безперешкодно отримати кваліфіковану допомогу спеціалістів. 
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: БАЗОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ 
НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: ГІДНИЙ РІВЕНЬ ЖИТТЯ 

 
1. Чи дієві місцеві програми (проекти) подолання бідності? 
Довідка: відповідно до індикатора бал зараховується за наявності дієвої місцевої програми, що 

включає питання подолання бідності. Від ОМС не обов’язково очікується наявність спеціалізованої 
програми, прийнятні системні (регулярні, доступні для різних категорій осіб) узагальнені в єдиному 
документі заходи підтримки мешканців, що опинились за межею бідності. 

Дієвість і адресність програми оцінюється зазначенням у ній категорій мешканців громади, які за 

рівнем доходів перебувають за межею бідності або у групі ризику, чітких цілей та завдань із 
визначеними актуальними виконавцями, очікуваними результатами та ресурсами (в тому числі 
коштами, необхідними для реалізації відповідних заходів), встановленням контролю та визначенням 
способів оцінки ефективності реалізації завдань. 

На офіційному веб-сайті ОТГ відсутня опублікована місцева програма подолання бідності, однак 
оприлюднена стратегія розвитку громади – Програма соціально-економічного та культурного розвитку 

Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради на 2018 рік (затверджено рішенням четвертої сесії 
Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради VІІ скликання від 05 березня 2018 р. №6 - 
http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/strategiya-rozvitku-gromadi-1527233648/, в якій має місце розділ – 
«Підтримка сім’ї, дітей та молоді»,  в якому зазначено, що за відповідний період роботи надаються 
постійні послуги, спрямовані на подолання складних життєвих обставин, в яких опинилися мешканці. 
Клієнтам і сім’ям під соціальним супроводом надаються інформаційні, соціально-педагогічні, 
соціально-медичні, юридичні та соціально-економічні послуги. Основні завдання, які будуть 

реалізовані: підтримка обдарованих дітей з соціально-незахищених категорій сімей шляхом 
проведення конкурсів, виставок, фестивалів; святкування та надання подарунків дітям із сімей, які 
перебувають в складних життєвих обставинах до Дня св. Миколая, новорічних свят, Дня інваліда, Дня 
знань. 

Також наявний розділ «Соціальний захист», основними надавачами соціальних послуг за місцем 
проживання громадян є територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг). До категорії громадян, які користуються послугами територіального центру входять не лише 

одинокі громадяни похилого віку, але й ті, які, в силу різних обставин, опинилися в скрутному 
матеріальному становищі. В планах Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради залучати на договірних 

засадах підприємства, установи та організації для задоволення потреб громадян похилого віку та 
інвалідів. 

На офіційному веб-сайті ОТГ монітором виявлено Програму про надання одноразової грошової 
матеріальної допомоги громадянам, які зареєстровані та проживають на території Слобідсько-

Кульчієвецької сільської ради ОТГ на 2018-2020 роки (рішення четвертої сесії VIІ скликання від 05 
березня 2018 року  № 4) та відповідне положення http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/docs/60566/. 

Метою Програми є  сприяння вирішенню матеріально-побутових, медичних, соціальних проблем 
малозабезпечених громадян, дітей-сиріт, інвалідів, багатодітних сімей, одиноких матерів, учасників 
бойових дій та інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій на території інших держав, 
громадян, постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС, членів сім’ї громадян призваних на військову 
службу за призовам під час мобілізації (учасники АТО), інших категорій громадян при наявності 

поважних причин, які зареєстровані на території Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради, та осіб, які 
вимушені залишити місця проживання внаслідок обставин, пов’язаних з проведенням 
антитерористичної операції на території України. 

Відповідно до Положення матеріальна допомога надається заявнику не частіше одного разу на рік. 
У виключних випадках (надзвичайна подія, тяжке захворювання) матеріальна допомога може бути 

надана повторно. При стихійних лихах розмір одноразової матеріальної допомоги визначається окремо 

 
Фото сторінки з Програми надання матеріальної допомоги 

Отже, окремої  програми подолання бідності у ОТГ немає, в стратегії розвитку громади 2018 рік 

дуже стисло описано напрями роботи, які б спрямовувались на подолання бідності і не можливо 
відслідкувати результат роботи. Наявна програма одноразової грошової допомоги виглядає надто 

загально, щоб зрозуміти на які потреби вона розрахована (єдина більш-менш хрозуміла категорія її 
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виплат – учасники АТО, при цьому це не обов’язково є категорією, що потребує матеріальної 
підтримки). Також, і у цій програмі немає можливості відслідкувати виконання зазначеної програми, 
тому бал зарахувати не можливо. 

Бал не зараховано 

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

обставинах? 
 На офіційному веб-сайті ОТГ опублікована Програма про надання одноразової грошової 
матеріальної допомоги громадянам, які зареєстровані та проживають на території Слобідсько-
Кульчієвецької сільської ради ОТГ на 2018-2020 роки (рішення четвертої сесії VIІ скликання від 05 
березня 2018 року  № 4) та відповідне положення http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/docs/60566/. 
 Метою Програми є  сприяння вирішенню матеріально-побутових, медичних, соціальних проблем 
малозабезпечених громадян, дітей-сиріт, інвалідів, багатодітних сімей, одиноких матерів, учасників 

бойових дій та інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій на території інших держав, 

громадян, постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС, членів сім’ї громадян призваних на військову 
службу за призовам під час мобілізації (учасники АТО), інших категорій громадян при наявності 
поважних причин, які зареєстровані на території Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради, та осіб, які 
вимушені залишити місця проживання внаслідок обставин, пов’язаних з проведенням 
антитерористичної операції на території України. 

 Відповідно до Положення матеріальна допомога надається заявнику не частіше одного разу на рік. 
У виключних випадках (надзвичайна подія, тяжке захворювання) матеріальна допомога може бути 
надана повторно. При стихійних лихах розмір одноразової матеріальної допомоги визначається 
окремо.  

 
 
 Підтвердження фінансування програми на офіційному сайті ОМС монітором не знайдено, проте 
відслідковуються на сайті проведення засідання постійних комісій при Слобідсько-Кульчієвецькій 
сільській раді об’єднаної територіальної громади за участі  секретаря сільської ради Андрія 

Войцеховського. Під час роботи обговорювалися питання, внесені на розгляд 4 сесії VII скликання. 
Робота розпочалася з обговорення програм, які планується затвердити аби громада мала можливість 
ефективно розвиватися.  Серед найбільш важливих програм: Програма соціально-економічного та 
культурного розвитку Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради на 2018 рік; Програма та відповідне 
Положення про надання одноразової грошової матеріальної допомоги громадянам, які зареєстровані 
та проживають на території Слобідсько-Кульчієвецької сільської радиhttps://slobkulchiev-

gromada.gov.ua/news/16-23-07-01-03-2018/ 

 Оскільки, для зарахування балу за цим критерієм потрібне підтвердження здійснення ОМС  не менш 
як чотирьох заходів цього спрямування, у зв’язку з неможливістю підтвердження, бал не 
зараховується. 

Бал не зараховано 

3. Чи передбачає ОМС фінансування заходів соціальної допомоги з подолання бідності? 
 На офіційному веб-сайті ОТГ не знайдено інформацію щодо фінансування ОМС заходів соціальної 

допомоги з подолання бідності. В інший спосіб відповідна інформація ОТГ не надавалася, у зв’язку з 
чим бал не зараховується.  

Бал не зараховано 
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4. Чи надається ОМС допомога в отриманні житла? 
 На офіційному веб-сайті ОТГ опублікована Програма підтримки індивідуального житлового 
будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення Слобідсько-

Кульчієвецької сільської ради  «Власний дім» на 2018-2020 роки. Метою програми є реалізація 
державної та регіональної політики в частині розв’язання житлових проблем шляхом збільшення 

обсягів індивідуального житлового будівництва та поліпшення житлово-побутових умов в сільській 
місцевості на території Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради. 
 Зазначеною Програмою визначено можливість розв’язання однієї з найважливіших проблем – 
забезпечення житлом та поліпшення житлових умов населення в сільській місцевості шляхом сприяння 
розвитку індивідуального житлового будівництва в межах та за межами сіл і селищ, створенням 
сільським забудовникам (як місцевому населенню, так і громадянам, які переселяються до сільської 
місцевості) пільгових умов, надання їм довгострокових пільгових кредитів під 3 відсотки річних  та 

безвідсоткових кредитів сім’ям, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей, а також особам, на яких 
поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та абзацу четвертого пункту 1 статті 10 Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та громадяни України, які 
перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб на спорудження житлових будинків з надвірними 
підсобними приміщеннями, добудову, придбання житла та спорудження інженерних мереж 
(газифікація, водозабезпечення, електрифікація, електроопалення, теплоопалення), з терміном 

погашення до 20 років, а молодим та неповним сім’ям – до 30 років. Інформація щодо виділення 
фінансування програми на сайті ОМС відсутня. Бал не зараховується, так як монітор не може 
підтвердити не менш як чотири елементи необхідних для зарахування балу. 

Бал не зараховано 

5. Чи сприяє ОМС технологічному покращенню умов проживання жителів громади?  
 На офіційному веб-сайті ОТГ не знайдено інформацію щодо сприяння ОМС технологічному 
покращенню умов проживання жителів громади. Самі ж мешканці розповідають, що за для 

покращення умов проживання звертаються переважно до банківських установ в яких діють відповідні 
програми, до прикладу: «Теплі кредити», які передбачають компенсацію за заміну газових котлів на 
твердопаливні; на утеплення приватного житла; В інший спосіб відповідна інформація ОТГ не 
надавалася, у зв’язку з чим бал не зараховується.  

Бал не зараховано 

6. Чи надається ОМС  допомога бездомним особам та мешканцям ромських поселень? 
За інформацією мешканців ОТГ ромські поселення відсутні, бездомних осіб немає. Від будь-яких 

інших організацій (поліції, соціального захисту) повідомлень не надходило. На офіційному веб-сайті 
ОТГ відсутня необхідна інформація, тому спростувати, або ж підтвердити відсутність звернень до ОМС 
вказаних осіб неможливо. У зв’язку з чим бал не зараховується.  

Бал не зараховано 

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

 
В стратегії розвитку громади на 2018 рік (затверджено рішенням четвертої сесії Слобідсько-

Кульчієвецької сільської ради VІІ скликання від 05 березня 2018 р. №6 - http://slobkulchiev-
gromada.gov.ua/strategiya-rozvitku-gromadi-1527233648/ в розділі Житлово-комунальне підприємство 
передбачено лише діяльність щодо: забезпечення населення збором та вивезенням ТВП. Також 
зазначено, що протягом року проведено: роз’яснювальну роботу із населенням про недопущення 
організації стихійних сміттєзвалищ; укладено 203 договори із споживачами (населення); взято облік 

1 насосну станцію у с. Мукша Китайгородська; проведено весняне та осіннє прибирання придорожніх 
смуг.  

Довідка: бал зараховується у разі отримання доказів здійснення не менш як трьох напрямів участі 
ОМС у забезпеченні належного надання житлово-комунальних послуг. Приклади: 1) реагування ОМС 
на випадки надання послуг нижчої, визначеного нормативами, нормами та стандартами якості; 2) 

здійснення переговорів ОМС із підприємствами ЖКГ щодо відновлення послуг, у разі їх припинення; 
3) участь ОМС у визначенні підприємствами справедливих тарифів на водопостачання 

таводовідведення, утримання будинків, вивозу побутового сміття; 4) інформування населення про 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran73#n73
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran77#n77
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran153#n153
http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/strategiya-rozvitku-gromadi-1527233648/
http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/strategiya-rozvitku-gromadi-1527233648/
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відповідність якості житлово-комунальних послуг нормативам, нормам, стандартам та правилам за 
результатами досліджень; 5) інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора)  
 

 
Оскільки, на офіційному веб-сайті ОТГ відсутня необхідна інформація. А в інший спосіб відповідна 

інформація ОТГ не надавалася, бал не зараховується.  

Бал не зараховано 

8. Чи сприяє ОМС доступу до системи послуг (соціальних, медичних, адміністративних) 
через організацію зручного транспортного сполучення? 
 Зі слів працівників ОТГ та мешканців діставатись до соціальних, медичних, адміністративних 
закладів не складно. Маршрутні автобуси їздять регулярно згідно затверджених маршрутів. Однак, 
відповідно до інструменту наданого монітору, зручність досяжності визначається одним із таких 

способів: 1) не більше однієї пересадки громадським транспортом та відстань до найближчої зупинки 

не більше 300 м; 2) у населених пунктах без транспортного сполучення близько 3 км від найбільш 
віддаленої вулиці; 3) де заклад, що обслуговує мешканців знаходиться в іншому населеному пункті – 
можливість відповідно встановленого графіку руху виїхати до закладу, отримати необхідну послугу та 
повернутись того ж дня). Відстань визначається за допомогою онлайн або друкованих мап, 
застосувавши яку, монітор не зміг підтвердити сприяння ОМС що цього питання, тому бал не 

зарахував. 

Бал не зараховано 

 
 

 
ОМС варто звернути увагу щодо розробки місцевої програми спрямованої на подолання 

бідності. Те, що діють окремі програми цього напрями це добре, але є ризики, що інколи 

елементарні проблеми залишаються поза увагою. 
Що стосується питання  допомоги в отриманні житла та технологічному покращенню 

умов проживання жителів громади, хотілось бачити не тільки формальну  допомогу, але й 
реальну. 

Також ОМС повинно сприяти якісному отриманню громадою послуг, що надаються 
підприємствами житлово-комунального господарства та брати участь у сприянні 
встановлення найприйнятніших тарифів для населення на оплату комунальних послуг. 

Організація транспортного сполучення загалом нормальна, нарікань з боку мешканців 
не виявлено, проте маршрути варто відкоригувати. 

 
 
 
 
 

 
 
 

0%

100%

Результати "Гідний рівень життя"

Зараховано 0 балів

Не зараховано 8 бали
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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? 
 На офіційному веб-сайті ОТГ відсутня необхідна інформація. В інший спосіб відповідна інформація 
ОТГ не надавалася, у зв’язку з чим бал не зараховується.  

Бал не зараховано 

2. Чи відповідає мережа навчальних закладів та кількісний склад  педагогічного персоналу 

потребам громади? 
 Даний критерій вивчався шляхом проведення експерименту ”Дитсадок”. В рамках експерименту 
монітор представившись батьком, якому необхідно влаштувати дитину до садочка, спробував 
влаштувати дитину до садочку «Веселка», що знаходиться на території Слобідсько-Кульчієвецької 
ОТГ. В процесі спілкування із керівництвом закладу, виявлено можливість ходити до садочку із 

вересня, вказано перелік документів необхідних для того щоб віддати дитину до садочку. 
Керівництвом було вказано, що окрім обов'язкових платежів, визначених законом, не потрібно нічого 
платити, і що все необхідне приладдя для розвитку дитини буде закуплено за кошти дитячого садка. 
Жодних проблем із влаштуванням дитини не виникло. За словами керівництва, персонал садочку 
складає – 4 особи, кожна із груп дітей формується складом не більше 25 дітей. 
За інформацією управління освіти Кам’янець-Подільської райдержадміністрації кількісний склад 
педагогічного персоналу відповідає потребам громади, наповненість у класах не більше 25 дітей. 

 Враховуючи викладене, бал зараховується. 

Бал зараховано 

3. Чи зручним є розташування закладів освіти у громаді?  
 Даний критерій вивчався шляхом проведення експерименту ”Школа” та ”Дитсадок”. В рамках 
експерименту монітор зі слів працівників школи та садочка з’ясував, що на прилеглій території біля 
школи та дитячого садочку немає зупинок шкільного автобусу по причині відсутності такого автобусу 
у громаді. 2.1 кілометра складає відстань до найбільш віддаленої житлової будівлі від дитячого садочку 

”Веселка” (с. Слобідка Кульчієвецька) на фото № 1. 1.6 кілометра складає відстань до найбільш 
віддаленої будівлі від Мукшо-Китайгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (с. Мукша 
Китайгородська). Враховуючи, що відстань від найбільш віддаленого будинку до навчальних закладів 
становить понад 500 м бал не зараховується – фото № 2.  

  
                            Фото № 1      Фото № 2 

Бал не зараховано 
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4. Чи вживаються заходи для дотримання права на безоплатну освіту? 
 На офіційному веб-сайті ОТГ відсутня необхідна інформація. В інший спосіб відповідна інформація 
ОТГ не надавалася. 

Окрім цього, право на безкоштовну освіту вивчалося шляхом проведення експерименту ”Дитсадок”. В 
рамках експерименту монітор підтвердив можливість влаштувати дитину до садочка без обовязкових 

платежів, не передбачених законодавством Враховуючи викладене, бал зараховано. 

Бал  зараховано 

5. Чи створено умови для безпечного та комфортного перебування дитини у школі? 
Даний критерій вивчався шляхом проведення експерименту ”Школа” в Мукшо-Китайгородській 
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів. Для зарахування балу необхідне підтвердження створення не 
менше шести умов для безпечного та комфортного перебування дитини у школі. Монітор підтверджує 
наявність світлофорів та дорожніх знаків “Діти” поблизу. Школа має актуальний висновок 

компетентних органів щодо створення у ній безпечного середовища (акт надавався монітору для 

огляду). В школі є внутрішній і зовнішній туалет. В штаті школи на 0,5 ставки працює медичний 
працівник. Температурний режим у школі +20-22. Зі слів учнів взимку у школі досить тепло. У школі 
наявні доглянуті місця для заняття фізичною культурою та спортом у різні пори року (наявна 
спортивна кімната і майданчик на вулиці). У школі відсутні місця для проведення публічних заходів, 
тому для заходів використовується спортивна кімната. 

Враховуючи наявність шести умов для безпечного та комфортного перебування дитини у школі бал 
зараховується. 

 
 

На фото робоча зустріч монітора із директором школи 
 

   
На фото літній спортивний майданчик        На фото спортзал школи    На фото внутрішній туалет 

   
На фото зовнішній туалет       На фото план евакуації учнів  Знак “Діти” біля школи 
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Бал зараховано 

6. Чи вживаються заходи із запобігання та протидії дискримінації  в здобутті освіти? 
Даний критерій вивчався шляхом проведення експерименту ”Школа” в Мукшо-Китайгородській 
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів та особистого спілкування із директором школи. У школі 
навчається 2 дитини з інвалідністю, проте підтвердити можливість безперешкодного доступу дітей з 

інвалідністю (з порушеннями здоров’я) не можливо, оскільки в школі відсутні такі умови, монітором 
не виявлено пандусу, спеціально обладнаних спеціальних  аудиторій. Інклюзивно-ресурсний центр 
не створений ані у Слобідсько-Кульчієвецькій ОТГ, ані на території Кам’янець-Подільського району. 
На сьогодні планується відкриття такого центру у с. Довжок Кам’янець-Подільського району. Вчителі 
школи періодично проходять навчання, курси з індивідуального навчання. У школі відсутній 
перекладач жестової мови для нечуючих дітей, підручники для незрячих дітей та дітей з порушенням 
зору та ін. так як діти з такими вадами не навчаються у цій школі. У громаді не проживають національні 

меншини, відповідно викладання проводиться українською мовою. Однак у школі навчалися діти-
переселенці з окупованої території, для них викладачі перекладали урок на російську мову. В школі 
проводиться кампанія із ненасильства, поваги до різноманіття та запобігання дискримінації дітей за 

певною ознакою, монітору для ознайомлення надавалися кільканадцять тек з матеріалами. Також 
відсутні у відкритих джерелах інформаційні матеріали про насильство між/до дітьми, переслідування 
або відмови у прийнятті до школи дітей за певною ознакою впродовж останніх двох років.  

Бал зараховується, якщо монітор підтвердив наявність не менше трьох критеріїв вживання заходів із 
запобігання та протидії дискримінації  в здобутті освіти відповідно до наданого інструменту, у зв’язку 
із відсутністю достатньої кількості заходів, бал не зараховується. 

Бал не зараховано 

7. Чи ОМС створює умови для розвитку та позашкільної освіти мешканців територіальної 
громади? 
 На офіційному веб-сайті ОТГ розміщено лише кілька статтей, що можна віднести до розвитку 

мешканців ОТГ: “День інтелектуалів” http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/news/1528439491/, читання 
казки "Рукавичка" для дошкільнят на базі бібліотеки-філіалу Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради 
http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/news/1528459067/, Міжнародний день біологічного різноманіття 
http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/news/1527077026/, свято села в Мукші Китайгородській 
http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/news/1528182087/, школярі відзначили День Світу 
http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/news/1528181096/, ”Просто неба про дитячу літературу” 
http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/news/1528363499/, флешмоб в Боришківцях http://slobkulchiev-

gromada.gov.ua/news/1526558948/, відзначення Всесвітнього дня поезії на базі Слобідсько-
Кульчієвецької бібліотеки - філіалу http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/news/1521714399/, с.Баговиця 
відзначила "Шевченківські дні" http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/news/21-31-15-13-03-2018/. 
Більшість заходів відбуваються у школах, садочках, бібліотеках. Також в школах наявні різноманітні 
гуртки, серед яких: малювання, танці, вокал, спортивний гурток. 
В стратегії розвитку громади – Програма соціально-економічного та культурного розвитку Слобідсько-

Кульчієвецької сільської ради на 2018 рік (затверджено рішенням четвертої сесії Слобідсько-
Кульчієвецької сільської ради VІІ скликання від 05 березня 2018 р. №6 - http://slobkulchiev-
gromada.gov.ua/strategiya-rozvitku-gromadi-1527233648/ в п.3.7 Загальна середня освіта йдеться про 

те, що велика увага приділяється реалізації Державної цільової програми роботи з обдарованою 
молоддю, а саме участь учнів у обласних олімпіадах, конкурсах, конкурсах-захистах МАН, фестивалях 
та змаганнях, але на жаль, інформації щодо фінансування заходів відсутні.  
За пошуком в мережі інтернет відсутня інформація про інші заходи. В інший спосіб відповідна 

інформація ОТГ не надавалася, оскільки позашкільна освіта переважно наявна на базі школи та 
бібліотеки за даними, фінансування на вказані заходи відсутнє, бал не зараховується.  

Бал не зараховано 

8. Чи сприяє ОМС участі громади у культурному житті, дозвіллі та відпочинку? 
 На офіційному веб-сайті ОТГ розміщено ряд статтей про проведення заходів культурного 
спрямування:  “22 червня в житті української держави” (вшанування загиблих під час Другої світової 

війни та учасників АТО) http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/news/1529671965/, “День інтелектуалів” 

http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/news/1528439491/, читання казки "Рукавичка" для дошкільнят на 
базі бібліотеки-філіалу Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради http://slobkulchiev-
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gromada.gov.ua/news/1528459067/, Міжнародний день біологічного різноманіття http://slobkulchiev-
gromada.gov.ua/news/1527077026/, свято села в Мукші Китайгородській http://slobkulchiev-
gromada.gov.ua/news/1528182087/, школярі відзначили День Світу http://slobkulchiev-

gromada.gov.ua/news/1528181096/, ”Просто неба про дитячу літературу” http://slobkulchiev-
gromada.gov.ua/news/1528363499/, флешмоб в Боришківцях http://slobkulchiev-

gromada.gov.ua/news/1526558948/, відзначення Дня матері в громаді http://slobkulchiev-
gromada.gov.ua/news/1526062310/, свято вишиванки в дошкільнят http://slobkulchiev-
gromada.gov.ua/news/1526549435/, “талант і творчість - неповторна сила!” http://slobkulchiev-
gromada.gov.ua/news/1524159074/, у Боришковецькій ЗОШ провели краєзнавчу годину з нагоди 95-ї 
річниці району http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/news/1522226482/, відзначення Всесвітнього дня 
поезії на базі Слобідсько-Кульчієвецької бібліотеки - філіалу http://slobkulchiev-
gromada.gov.ua/news/1521714399/, с.Баговиця відзначила "Шевченківські дні" http://slobkulchiev-

gromada.gov.ua/news/21-31-15-13-03-2018/. Більшість заходів відбуваються у школах, садочках, 
бібліотеках. 
 Зі змісту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Слобідсько-Кульчієвецької 
сільської ради на 2018 рік (затверджено рішенням четвертої сесії Слобідсько-Кульчієвецької сільської 
ради VІІ скликання від 05 березня 2018 р. №6) - http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/strategiya-
rozvitku-gromadi-1527233648/ монітор з’ясував, що для примноження культурних цінностей, 

задоволення культурних та духовних потреб жителів Слобідсько-Кульчієвецької об’єднаної 
територіальної громади діють 15 клубних установ, в т.ч. сільських Будинків культури – 2, сільських 
клубів – 6, бібліотек-філій – 7.  
 Зі слів мешканців музеї, парки інновацій та розвитку творчості, історико-культурні заповідники, 
театри, філармонії, концертні зали, кінотеатри, галереї відсутні.  
 Підтримка заходів розвитку культури гостьового або тимчасового типу –виставки, фестивалі, 
концерти, ярмарки  доказів монітором не виявлено. 

 Під час спілкування жителі громади повідомили про те, що щорічно проводиться свято села, 
інформацію можна спостерігати за посиланням https://slobkulchiev-
gromada.gov.ua/news/1528182087/, проте інформація щодо громадського транспорту, який є зручним 
для відвідування культурних заходів та закладів: на прикладі будь-якого заходу аналізується 
можливість відвідати вечірній захід та повернутись додому громадським транспортом після 22 години, 
не підтверджено. Мешканці ніколи не користувались такою послугою і вперше чують про її існування.  
 В інший спосіб відповідна інформація ОТГ не надавалася. Враховуючи викладене бал не 

зараховується, оскільки не вбачає активного сприяє ОМС участі громади у культурному житті, дозвіллі 
та відпочинку. 

Бал не зараховано 

9. Чи вживаються ОМС заходи із запобігання та протидії дискримінації у сфері особистого 
чи культурного розвитку? 
 На офіційному веб-сайті ОТГ відсутня необхідна інформація. За пошуком в мережі інтернет, 

місцевих ЗМІ, інформація відсутня, у зв’язку з чим бал не зараховується.  

Бал не зараховано 

10. Чи вживає ОМС заходи щодо доступу до інформації, спрямованої на особистий 
розвиток? 
 Аналізуючи офіційний веб-сайт монітор може підтвердити лише один з трьох необхідних прикладів 
доступу до інформації, спрямованої на особистий розвиток: ОМС на своєму сайті поширює інформацію 
про культурні заходи: http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/news/1529671965/, http://slobkulchiev-

gromada.gov.ua/news/1528439491/, http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/news/1528459067/, 
http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/news/1527077026/, http://slobkulchiev-
gromada.gov.ua/news/1528182087/,http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/news/1526558948/, 
http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/news/1526062310/, http://slobkulchiev-
gromada.gov.ua/news/1526549435/, http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/news/1524159074/, 
http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/news/1521714399/, http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/news/21-
31-15-13-03-2018/. 

 Враховуючи можливість підтвердження монітором лише одного прикладу, бал не зараховується. 

Бал не зараховано 
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Аналіз напрямку «Освіта та культурний розвиток» вказує на те, що спеціальних програм, 

що стосується розвитку освіти громада не має, на що варто звернути увагу, адже це в першу 
чергу майбутнє громади. 

Варто відмітити, що в громаді дотримуються прав на безоплатну освіту, створено умови 
для безпечного та комфортного перебування дітей в закладах освіти . 

Не слід забувати про інклюзивну освіту, було б добре її існування хоча б на базі школи.  
ОМС повинно створювати умови для розвитку позашкільної освіти мешканців 

територіальної громади і не зосереджувати увагу лише на гуртках, які  існують в школах. 
Активніше сприяти ОМС участі громади у культурному житті, дозвіллі та відпочинку,  

планувати заходи щодо доступу до інформації, спрямованої на особистий розвиток жителів 

громади.  

30%

70%

Результати "Освіта та культурний розвиток"

Зараховано 3 бали

Не зараховано 7 балів
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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? 
На жаль, монітором офіційному веб-сайті ОТГ та за пошуком в мережі інтернет не виявлено інформації 
щодо врахування потреб громади під час формування програм соціального захисту. Хоча в стратегії 
розвитку громади – Програма соціально-економічного та культурного розвитку Слобідсько-
Кульчієвецької сільської ради на 2018 рік (затверджено рішенням четвертої сесії Слобідсько-
Кульчієвецької сільської ради VІІ скликання від 05 березня 2018 р. №6 - http://slobkulchiev-
gromada.gov.ua/strategiya-rozvitku-gromadi-1527233648/, а саме в п.3.4 Соціальний захист 

вбачається, що проблема визначалась, оскільки зазначено, що особливої уваги потребують особи з 
обмеженими фізичними можливостями, яким необхідна допомога в забезпеченні засобами особистої 
гігієни, допоміжними засобами пересування. Проте в який саме спосіб з’ясувати не вдалось. Мешканці 
громади не чули про проведення фокус-груп, електронного опитування чи будь-яких інших заходів, 
спрямованих на вивчення проблем в вказаному напрямку. Оскільки, зарахування балу можливе при 
наданні доказів проведення не менш як трьох – у великих містах, двох – у інших населених пунктах 

способів вираження громадської думки та врахування їх результатів щодо формування програм / 
заходів соціального захисту, бал не зараховується. 

Бал не зараховано 

2. Чи дбає ОМС про підтримку малозабезпечених осіб похилого віку? 
 Бал за цим критерієм зараховується при наданні доказів вживання ОМС протягом останнього 
календарного року перед моніторингом фінансово підкріплених двох системних заходів з підтримки 
осіб похилого віку. Аналіз сайту ОТГ дає можливість підтвердити один такий захід. Так, рішенням сесії 

Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради від 05.03.2018р. №4 затверджено Програму та Положення 
про надання одноразової грошової матеріальної допомоги громадянам, які зареєстровані та 
проживають на території Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради ОТГ на 2018-2020 роки 
(http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/docs/60566/). 

Метою Програми є сприяння вирішенню матеріально-побутових, медичних, соціальних проблем 
малозабезпечених громадян, дітей-сиріт, інвалідів, багатодітних сімей, одиноких матерів, учасників 
бойових дій та інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій на території інших держав, 

громадян, постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС, членів сім’ї громадян призваних на військову 
службу за призовам під час мобілізації (учасники АТО), інших категорій громадян при наявності 
поважних причин, які зареєстровані на території Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради, та осіб, які 
вимушені залишити місця проживання внаслідок обставин, пов’язаних з проведенням 
антитерористичної операції на території України. Враховуючи неможливість підтвердження монітором 
двох системних заходів з підтримки осіб похилого віку ОТГ, бал не зараховується. 

Бал не зараховано 

3. Чи сприяє ОМС наданню послуг догляду особам, які цього потребують? 
В стратегії розвитку громади – Програма соціально-економічного та культурного розвитку Слобідсько-
Кульчієвецької сільської ради на 2018 рік (затверджено рішенням четвертої сесії Слобідсько-
Кульчієвецької сільської ради VІІ скликання від 05 березня 2018 р. №6 - http://slobkulchiev-
gromada.gov.ua/strategiya-rozvitku-gromadi-1527233648/, а саме в п.3.4 Соціальний захист 
передбачено, що соціальними робітниками територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)  проводиться робота по виявленню одиноких, неодиноких та 
проживаючих самотньо громадян та інвалідів, які потребують соціального обслуговування і надання 
соціальних послуг. На території Слобідсько-Кульчієвецької ОТГ проживає 732 одиноких та 
проживаючих самотньо громадян, з них 69 – одиноких, 663 – проживаючих самотньо, в т. ч. 30 
інвалідів, що свідчить про те, що ОМС знає про проблеми осіб, які потребують допомоги. В планах 
Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради залучати на договірних засадах підприємства, установи та 
організації для задоволення потреб громадян похилого віку та інвалідів. Однак, на сьогоднішній день 

план про який зазначається в стратегії розвитку ще не реалізований, оскільки мешканці громади не 
підтвердили інформацію про виділення коштів чи допомогу залучених організацій ОМС до надання 
послуг особам, які цього потребують. На офіційному веб-сайті ОТГ та мережі інтернет за пошуком 

відсутня необхідна інформація. В інший спосіб відповідна інформація ОТГ не надавалася, у зв’язку з 
чим бал не зараховується. 
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Бал не зараховано 

4. Чи організовує ОМС послуги із супроводу та безперешкодного доступу людей з 
інвалідністю? 
Довідка: Бал зараховується при наданні доказів організації ОМС протягом останнього календарного 
року перед моніторингом у великих містах не менше трьох, в інших населених пунктах не менше двох 

послуг супроводу та безперешкодного доступу людей з інвалідністю. Приклади послуг організація 
транспортного перевезення людей з інвалідністю: 1) або через Територіальний центр, у якому наявний 
транспорт; 2) або адмініструється послуга надана приватним перевізником; 3) або фінансується 
громадська організація, яка забезпечує послугу;- фізичний супровід людей з інвалідністю – 
здійснюється шляхом: 1) або фінансуванням громадської організації, яка наймає фахівців, в тому числі 
через механізм громадських робіт; 2) або соціальними службами, які безпосередньо наймають 
фахівців; 

На офіційному веб-сайті ОТГ та мережі інтернет за пошуком відсутня необхідна інформація. Зі слів 
мешканців громади, зазначений ряд послуг не організовується ОМС. Людям з інвалідністю, переважно, 
допомагають родичі, знайомі, друзі. Оскільки, в інший спосіб відповідна інформація ОТГ не 

надавалася, бал не зараховується. 

Бал не зараховано 

5. Чи вживаються ОМС заходи із надання реабілітаційних послуг особам з порушеннями 

здоров’я? 
На офіційному веб-сайті ОТГ та мережі інтернет за пошуком відсутня інформація щодо участі ОМС в 
заходах надання реабілітаційних послуг особам з порушення здоров’я. Документів, які б свідчили про 
спрямування осіб з порушеннями здоров’я до установ за останній календарний рік, що передує 
моніторингу ОМС не надано. Зі слів мешканців, особи, які потребують реабілітаційних послуг 
самостійно, власними силами, при можливості, відвідують спеціалізовані заклади. В інший спосіб 
відповідна інформація ОТГ не надавалася, у зв’язку з чим бал не зараховується. 

Бал не зараховано 

6. Чи здійснює ОМС заходи підтримки сімей з дітьми? 
 На офіційному веб-сайті ОТГ опубліковано Програму соціально-економічного та культурного 
розвитку Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради на 2018 рік http://slobkulchiev-
gromada.gov.ua/strategiya-rozvitku-gromadi-1527233648/.  
У розділі “Підтримка сім’ї, дітей та молоді” зазначено, що на території ОТГ проживають: багатодітні 
сім'ї – 55; діти-інваліди – 17; діти напівсироти – 16; діти, які знаходяться під опікою – 5. Районною 

службою сім’ї і молоді надається соціальна підтримка сім’ям, які потребують допомоги, здійснюються 
заходи запобігання раннього соціального сирітства, надаються постійні послуги, спрямовані на 
подолання складних життєвих обставин, в яких вони опинилися. Клієнтам і сім’ям під соціальним 
супроводом надаються інформаційні, соціально-педагогічні, соціально-медичні, юридичні та 

соціально-економічні послуги.  Основні завдання, які планується реалізувати: 
 підтримка обдарованих дітей з соціально-незахищених категорій сімей шляхом проведення 

конкурсів, виставок, фестивалів;    
 святкування та надання подарунків дітям із сімей, які перебувають в складних життєвих 

обставинах до Дня св. Миколая, новорічних свят, Дня інваліда, Дня знань.  
Бал за цим індикатором зараховується при наданні доказів вживання ОМС протягом останнього 

календарного року перед моніторингом фінансово підкріплених системних заходів з підтримки сімей з 
дітьми. 
 В інший спосіб відповідна інформація ОТГ не надавалася, підтвердити фінансово підкріплені 

системні заходи з підтримки сімей з дітьми монітор не може, у зв’язку з чим бал не зараховується. 

Бал не зараховано 

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

http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/strategiya-rozvitku-gromadi-1527233648/
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Аналіз сайту не дав можливості отримати запитувану інформацію. Мешканці ОТГ також вказували на 
те, що тема домашнього насильства дуже особиста і як правило, не дуже обговорювана. Участь ОМС 
немає можливості оцінити, оскільки інформація від ОТГ не надавалася, у зв’язку з чим бал не 

зараховується. 

Бал не зараховано 

8. Чи дбає ОМС про захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування? 
На офіційному веб-сайті ОТГ було виявлено інформацію кількісних показників по селам сільської ради: 
діти-інваліди – 17; діти напівсироти – 16; діти, які знаходяться під опікою – 54 багатодітні сім’ї – 55. 
Зазначено, що в цілому діяльність районної служби сім’ї і молоді характеризується стабільним рівнем 
забезпечення умов надання безкоштовних соціальних послуг в територіальній громаді сільської ради. 
З метою збереження родинних стосунків, надання соціальної підтримки сім’ям, які потребують 

допомоги, запобігання раннього соціального сирітства, реалізується районною службою сім’ї і молоді. 

http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/strategiya-rozvitku-gromadi-1527233648/ За відповідний період 
роботи надаються постійні послуги, спрямовані на подолання складних життєвих обставин, в яких 
вони опинилися. Клієнтам і сім’ям під соціальним супроводом надаються інформаційні, соціально-
педагогічні, соціально-медичні, юридичні та соціально-економічні послуги. Основні завдання, які 
будуть реалізовані: Підтримка обдарованих дітей з соціально-незахищених категорій сімей шляхом 

проведення конкурсів, виставок, фестивалів. Святкування та надання подарунків дітям із сімей, які 
перебувають в складних життєвих обставинах до Дня св. Миколая, новорічних свят, Дня інваліда, Дня 
знань. 
Тобто, участі ОМС щодо питань захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 
відображених у заходах, до прикладу: - перевірка дотримання прав дітей у закладах або сім’ях та 
реагування на випадки порушень прав; - участь представників органів опіки та піклування у судових 
слуханнях у справах, що стосуються прав дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського 

піклування; - передавання дитині-сироті або дитині, позбавленій батьківського піклування при 
досягненні нею повноліття житла, яке перебуває у її власності; - функціонування соціального 
гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавленого батьківського піклування; - надання фінансової 
підтримки внутрішньо переміщених прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу (оцінюється у 

громадах, де наявні сім’ї), не підтверджено, відповідно бал не зараховується. 

Бал не зараховано 

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

Довідка: Бал зараховується при наданні ОМС доказів: - наявності нормативних основ залучення 
недержавних надавачів соціальних послуг (як приклад, соціальне замовлення); - закупівля 
соціальних послуг у недержавних надавачів (громадські об‘єднання, приватні особи) за рік, що 
передує моніторингу  
На офіційному веб-сайті ОТГ та мережі інтернет за пошуком відсутня необхідна інформація. Мешканці 
ОТГ зазначеною інформацією не володіють. В інший спосіб відповідна інформація ОТГ не надавалася, 

у зв’язку з чим бал не зараховується. 

Бал не зараховано 

10. Чи зручною є організація надання послуг  органом соціального захисту населення? 
 Моніторинг критеріїв зручності надання послуг органом соціального захисту населення 
Кам’янець-Подільської  райдержадміністрації проводився в рамках експерименту “Зручність 
соціальних послуг” та безпосереднього спілкування із керівництвом органу.  
Бал зараховується, якщо монітор підтвердив наявність не менше дванадцяти критеріїв зручності 

надання послуг органом соціального захисту населення: 1) організація послуг за місцем проживання 
маломобільних осіб – не підтвержно; 2) прийом документів уповноваженими особами у 
віддалених селах, філіях -  за наданою інформацією у віддалених сільських радах є 
уповноважені особи, які  приймаються документи в мешканців та передають органу 
соціального захисту населення і ця інформація підтверджена самими ж мешканцями 

громади; 3) телефоном можливо отримати інформацію про порядок отримання послуги та 
графік, що перевірено монітором телефонним дзвінком; 4) зручність інформування про графік 

прийому громадян та місця розташування секторів прийому - графік прийому громадян розміщений 

http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/strategiya-rozvitku-gromadi-1527233648/
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безпосередньо в приміщенні органу, що на думку монітора не є зручним для відвідувачів; 5) наявний 
безперешкодний доступ до приміщення маломобільних груп населення; 6) не дуже зручний 
графік прийому громадян з 8 год. по 17 год., обідня перерва з 12 год. по 13 год., оскільки для 

визначення його як зручного потрібно не менше 40 годин на тиждень, без перерви на обід та не менше 
одного дня на тиждень працює 11 годин; 7) наявність ідентифікаційних бейджів / жетонів у 

консультантів - ідентифікаційні бейджі у працівників відсутні, однак інформація з 
прізвищем та посадою працівника розміщена на кожній з перегородок, де працюють 
працівники відділу прийому; 8) доступність інформації про орган соціального захисту – при 
вході в приміщення є інформаційна вивіска, в приміщенні знаходиться інформаційний 
стенд, на яких можна спостерігати повну назву, підпорядкованість органу соціального 
захисту населення, його поштова та електронна адреса; прізвище, ім'я, по батькові 
керівників та відповідальних спеціалістів органу соціального захисту населення; 

структурний поділ та напрями роботи; основні принципи організації прийому населення; 
розклад роботи; номери телефонів, за якими можна отримати консультацію чи записатися 
на прийом; місця розташування відповідних (секторів) кімнат; 9) зручність умов реєстрації 
- робочі місця, де проводиться реєстрація здійснюється обладнані перегородками де 
працюють працівники відділу прийому, наявний стілець для відвідувача, в тому числі 
простір для особи, що користується допоміжними засобами рух; 10) вільний доступ до 

бланків заяв для отримання послуг - на стендах розміщені зразки документів; 11)  є 
можливість надання допомоги особам, які через порушення здоров’я самостійно не можуть 
заповнити бланки; 12) вільний доступ до туалетної кімнати з урахуванням потреб маломобільних 
груп населення – відсутній вільний доступ, щоб скористатися туалетною кімнатою необхідно отримати 
ключ у працівника, в тому числі для маломобільних груп населення; 13) достатність та зручність місць 
для очікування- у зоні очікування наявна достатня кількість стільців, столів, однак вони є фізично 
зношеними; 14) наявність "дитячого куточку"- не обладнаний; 15) умови приватності під час 

прийняття заяв – створені, оскільки достатньої відстані між столами для прийому, наявні 
перегородки; 16) функціонування мобільних офісів – спільні прийоми якнайближче до 
місць проживання органами соціального захисту, центрами зайнятості, управліннями 
Пенсійного фонду - в Кам’янець-Подільському районі створений один мобільний соціальний 
офіс, до якого входять різні служби. 

 
 
            На фото зона очікування                                           На фото вхід туалетної кімнати     

 
На фото Графіки прийому громадян 

 
 Враховуючи, що монітор вдалось підтвердити лише 9 з дванадцять критеріїв зручності надання 
послуг органом соцзахисту населення, які є необхідними для зарахування балу, бал не зараховується. 

Бал не зараховано 
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Моніторинг напряму «Соціальний захист для вразливих категорій» дає можливість 

зрозуміти, що питаннями соціального захисту в громаді не надто активно стурбовані ОМС, 
не зважаючи на функціональні обов’язки інших державних організацій в свою чергу ОМС  

потрібно спрямовувати свої сили на підтримку малозабезпечених мешканців, осіб похилого 
віку, людей з інвалідністю, дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. 

Хотілося б, щоб ОТГ мало власну програму цього напряму при написанні якої було 
враховано потреби вразливих категорій осіб. 

Залучити недержавних учасників до надання соціальних послуг та сприяти організації 
надання послуг органом соціального захисту населення. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

0%

100%

Результати "Соціальний захист для вразливих категорій"

Зараховано 0 балів

Не зараховано 10 бали
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: САМОРЕАЛІЗАЦІЯ  

НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: ПРАЦЯ ТА УМОВИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 
 

1. Чи діє місцева програма зайнятості населення? 
На офіційному веб-сайті ОТГ відсутня необхідна інформація. Зі слів працівників ОТГ програма 

зайнятості не приймалася. Лише в стратегії соціально-економічного та культурного розвитку 
Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради на 2018 рік http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/strategiya-
rozvitku-gromadi-1527233648/ в п. 3.2 "Зайнятість населення та ринок праці" йдеться про основні 
проблеми: працевлаштування не конкуренто спроможних верств населення (інвалідів, молоді, 
особливо випускників навчальних закладів); нелегальна зайнятість і нелегальна трудова міграція; 

низька ефективність залучення інвестицій, які не забезпечують розширення сфери використання 
праці у сільській місцевості та визначені основні цілі: збільшення чисельності зайнятого населення; 
підтримка самостійної зайнятості населення; створення нових та легалізація існуючих робочих місць; 
сприяння у працевлаштуванні зареєстрованих безробітних. Також визначено критерії досягнення 
цілей: активізація процесу створення нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності; 
підвищення рівня взаємодії з центрами зайнятості та роботодавцями, що провадять свою діяльність на 

території сільської ради.  
Проте ознак реалізації поставлених завдань монітором не виявлено, оскільки в інший спосіб 

відповідна інформація ОТГ не надавалася, тому ці завдання виглядають декларативними. 

Бал не зараховано 

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

Довідка: Бал зараховується за умови підтвердження системної діяльності з проведення 

оплачуваних громадських та тимчасових робіт, які мають економічну, соціальну або екологічну 
користь для громади. Системність та цільова спрямованість робіт визначається аналізом тексту 
відповідних рішень ОМС (наявністю реалістичної програми, плану з визначеними напрямами 
залучення, виконавцями, строками; звітних документів, що свідчать про повторюваність таких 

заходів). Оцінюваний період – попередній календарний рік перед моніторингом. 
Оскільки на офіційному веб-сайті ОТГ відсутня необхідна інформація, монітором не виявлено жодного 
звітного документу, програм цього напряму, рішень ОМС, мешканці також не змогли підтвердити 

організацію ОМС проведення оплачуваних громадських та тимчасових робіт, а в інший спосіб 
відповідна інформація ОТГ не надавалася, і лише в  в стратегії соціально-економічного та культурного 
розвитку Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради на 2018 рік http://slobkulchiev-
gromada.gov.ua/strategiya-rozvitku-gromadi-1527233648/ в переліку завдань, заходів та показників 
Програми економічного і соціального розвитку Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради на 2018 рік 
вказано, що спільно з  центром зайнятості планується  залучати на громадські роботи громадян, бал 

не зараховується. 

Бал не зараховано 

3. Чи діє місцева програма підтримки підприємницької діяльності? 
 На офіційному веб-сайті ОТГ відсутня необхідна інформація. ЗІ слів працівників ОТГ програма 
підприємницької діяльності не приймалася, пояснили, що оскільки ОТГ створена кілька місяців назад, 
вони не можуть розробити таку велику кількість програм за невеликий проміжок часу. В інший спосіб 
відповідна інформація ОТГ не надавалася, у зв’язку з чим бал не зараховується. 

Бал не зараховано 

4. Чи сприяє ОМС зайнятості населення через інформування? 
 На офіційному веб-сайті ОТГ відсутня необхідна інформація чи будь-які повідомлення, щодо 
вільних вакансій. Жителі громади розповідають, що відповідні оголошення спостерігали на 
інформаційних стендах в приміщенні сільської ради, також у місцевих ЗМІ можна було спостерігати 

інформацію про заміщення вакантних посад. Оскільки інформування населення, зі слів мешканців 
здійснювалось лише щодо заміщення вакантних посад в ОТГ і при візиті монітора подібні оголошення 

були відсутні, а в інший спосіб інформація ОТГ не надавалась, бал не зараховується. 

http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/strategiya-rozvitku-gromadi-1527233648/
http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/strategiya-rozvitku-gromadi-1527233648/
http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/strategiya-rozvitku-gromadi-1527233648/
http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/strategiya-rozvitku-gromadi-1527233648/
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Бал не зараховано 

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

ЦНАП в ОТГ не створений, відповідно послуги надаються ЦНАП Кам’янець-Подільської 
райдержадміністрації. Оскільки, бал зараховується за умови, що принаймні чотири з шести послуг з 

наведеного переліку можуть бути отримані фізичними особами-підприємцями через центри надання 
адміністративних послуг. В ЦНАП Кам’янець-Подільської райдержадміністрації  можна отримати 
послуги: 1) державна реєстрація фізичної особи-підприємця; 2) державна реєстрація змін до 
відомостей про фізичну особу-підприємця; 3) припинення підприємницької діяльності; 
4) продовження терміну дії паспорту прив’язки тимчасової споруди,  у зв’язку з чим бал зараховується. 

Бал зараховано 

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

На офіційному веб-сайті ОТГ відсутня необхідна інформація щодо ставок місцевих податків для 
бізнесу, тому визначити чи наявний механізм стимулювання неможливо, оскільки для підтвердження 
вказаної інформації необхідні відповідні рішенням сільської ради. Пошук в мережі інтернет не дав 
результатів. В інший спосіб відповідна інформація ОТГ не надавалася, у зв’язку з чим бал не 
зараховується. 

Бал не зараховано 

7. Чи дбає ОМС про дотримання умов праці на підприємствах, установах та організаціях? 
Довідка: бал зараховується за умови отримання доказів здійснення контролю, що оцінюється як 

дієвий. Дієвість визначається адекватністю вжитих заходів за результатами виявлених не 
відповідностей у процесі контролю (за внутрішнім переконанням монітора). Контроль може 
стосуватися своєчасної та у повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті 
праці, оформлення трудових відносин. У разі відсутності такої діяльності бал не зараховується за 
замовчуванням  

На офіційному веб-сайті ОТГ відсутня необхідна інформація. Відповідна інформація ОТГ не 
надавалася, у зв’язку з чим бал не зараховується. 

Бал не зараховано 

8. Чи створені ОМС  умови для трудового навчання молоді, її професійної орієнтації? 
За інформацією мешканців ОТГ умови для трудового навчання молоді, її професійної орієнтації не 

створені. Проаналізувавши веб-сайт ОМС також не знайдено жодного доказу, що стосується створення 
умов ОМС для трудового навчання молоді.  

Монітор маже зарахувати бал за умови наявності принаймні трьох з п’яти з перелічених елементів за 
спрямуванням професійної орієнтації молоді: 1) професійної інформації; 2) професійної консультації; 
3) професійного добору; 4) професійного відбору; 5) професійної адаптації, оскільки жодного з 
перелічених елементів не було знайдено, бал не зараховано. 

Бал не зараховано 

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

За інформацією службових осіб, ОМС не фінансує здобуття професійно-технічної освіти мешканців 
громади. Бал зараховується за умови отримання доказів – забезпечення здобуття професійно-
технічної освіти мешканцями громади за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету. На 

офіційному веб-сайті ОТГ відсутня необхідна інформація. Відсутність доказів про фінансування ОМС 
здобуття професійно-технічної освіти мешканців громади не дає можливості для зарахування балу.
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Бал не зараховано 

10. Чи надається ОМС допомога випускникам професійно-технічних навчальних закладів у 
працевлаштуванні? 
 На офіційному веб-сайті ОТГ відсутня необхідна інформація. Зі слів мешканців, які пройшли 
навчання у професійно-технічних закладах допомога їм не надавалася. В інший спосіб відповідна 

інформація ОТГ не надавалася, у зв’язку з чим бал не зараховується. 

Бал не зараховано 

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

Бал зараховується за умови отримання доказів принаймні одного підтвердженого факту визначеної 
потреби та сформованого замовлення на кадри для освітніх і лікувальних закладів, закладів фізичної 
культури і спорту за останні два календарні роки, що передують моніторингу. 

На офіційному веб-сайті ОТГ відсутня необхідна інформація. Оскільки зарахування балу можливе лише 
за наявності документального підтвердження, яке працівники ОТГ не надавали, бал не зараховується. 

Бал не зараховано 

12. Чи дбає ОМС про робочі місця для осіб з інвалідністю? 
На офіційному веб-сайті ОТГ відсутня необхідна інформація. За пошуком в мережі монітор не 

знайшов підтвердження про створення робочих місць для осіб з інвалідністю. Бал зараховується за 

умови отримання доказів дотримання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з 
інвалідністю у розмірі 4% середньооблікової чисельності штатних працівників. Зазначену інформацію 

можливо отримати лише в працівників ОТГ, оскільки відповідна інформація ОТГ не надавалася, бал не 
зараховується. 

Бал не зараховано 

 
 

Моніторинг напрямку «Праця та умови її реалізації» свідчить про що ОМС варто 
піклуватися про зайнятість населення, оскільки жодної програми цього напрямку не має, 
що стосується професійної орієнтації молоді  ОМС також не спостерігається прояв інтересу 
ОМС,  не фінансується здобуття професійно-технічної освіти мешканців громади, не 

здійснюється допомога випускникам професійно-технічних навчальних закладів у 
працевлаштуванні. ОМС взагалі не визначає потреби та не формує замовлення на кадри. 

Варто також організувати систему контролю щодо дотримання умов праці на 
підприємствах, установах та організаціях. 

Поза увагою не повинна залишатись підтримка підприємницької діяльності.  
ОМС варто прислухатись до зауважень так як зайнятість населення та сприятливі умови 

реалізації праці є запорукою розвитку громади.   

8%

92%

Результати "Праця та умови її реалізації"

Зараховано 1 балів

Не зараховано 11 балів
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: УЧАСТЬ У ВИРІШЕННІ МІСЦЕВИХ СПРАВ 
НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ:  ПРАВО НА ІНФОРМАЦІЮ 
 

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

 На офіційному веб-сайті ОТГ розміщена фактична адреса Слобідсько-Кульчієвецької ОТГ, 
контактний номер телефону, контактна електронна адреса, прізвище та ім’я по-батькові голови ОМС 
- http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/feedback/, що дає можливість монітору зарахувати бал. 

Бал зараховано 

2. Чи можуть мешканці громади з порушеннями зору та слуху дізнатися інформацію про 
діяльність ОМС за допомогою мережі Інтернет? 
 На офіційному веб-сайті ОТГ - http://slobkulchiev-gromada.gov.ua є можливість змінити розмір 

шрифту в межах до 200%, візуальне представлення тексту має коефіцієнт контрасності не менше 5/1. 

Решта необхідних елементів для зарахування балу відсутня.  

Бал не зараховано 

3. Чи захищаються персональні дані осіб працівниками ОМС? 
 Цей критерій аналізувався при проведенні експерименту «Персональні дані». Монітором було 
надіслано запит на публічну інформацію на електронну адресу вказану на офіційному сайті ОТГ та 

відправлено поштою з проханням направити відповідь на електронну адресу заявника. У відповідь на 
запит отримана інформація про відсутність звернень щодо отримання земельної ділянки запитувачем 
та відмову у наданні відповіді щодо його знайомого. 
 Враховуючи викладене, бал зараховано. 

Бал зараховано 

4. Чи забезпечена ОМС можливість отримати доступ до публічної інформації? 
 Цей критерій аналізувався при проведенні експерименту «Персональні дані». Відповідь на запит 

ОТГ надіслана у встановлений Законом України “Про доступ до публічної інформації” строк. 
Враховуючи викладене, бал зараховується. 

Бал зараховано 

5. Чи ОМС ефективно забезпечує право громадян на звернення? 

 Цей критерій аналізувався при проведенні експерименту «Форми звернень громадян». ОМС 
прийняло усне звернення монітора, під час особистого прийому із головою та звернення здійснене 
шляхом телефонного зв'язку за номером вказаним на офіційному сайті ОТГ. Також надано відповідь 

на письмове звернення, що направлялося на електронну адресу ОМС. Враховуючи викладене, монітор 
підсумував, що право на звернення громадян в Слобідсько-Кульчієвецькій ОТГ забезпечується, 
відповідно бал зараховується. 

Бал зараховано 

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

 При візуальному спостереженні монітор підтвердив наявність кількох інформаційних стендів з 

інформацією про керівників ОМС, графіків прийому громадян керівництвом, актуальні поточні 
інформаційні повідомлення ОМС, а також ряд проектів нормативно-правових актів, що винесені на 
публічне обговорення. Інформаційні стенди розміщені у приміщенні ОМС, у відкритому доступі в 

http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/feedback/
http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/
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робочий час. Тексти усіх розміщених оголошень є зручними для читання. Враховуючи наявність усіх 
необхідних характеристих для зарахування балу, бал зараховується. 

Бал зараховано 

7. Чи інформується населення про майбутні рішення ОМС? 
 Для моніторингу було обрано один із проектів рішення ОМС, що були оприлюднені на сайті. 

Проект рішення був оприлюднений 08.06.2018 року. Проект рішення - http://slobkulchiev-
gromada.gov.ua/docs/80300/. Прийняте рішення - http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/docs/80300/. 
Між оприлюдненням проекту рішення і прийняттям даного рішення пройшло 14 днів. Аналогічна 
ситуація із іншим проектом рішення. Проект рішення – http://slobkulchiev-
gromada.gov.ua/docs/80306/. Рішення - http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/docs/83319/. Підставою 
для зарахування балу є оприлюднення на сайті проектів рішення не менш як за 20 днів. В даному 
випадку оприлюднювалась інформація лише за 14 днів, відповідно бал не зараховується. 

Бал не зараховано 

8. Чи може виборець контролювати голосування свого депутата? 
 Бал за цим критерієм зараховується якщо результати поіменного голосування на останніх двох 
засіданнях депутатів оприлюднюється на сайті органу. 
На офіційному веб-сайті ОТГ оприлюдненні результати поіменного голосування http://slobkulchiev-
gromada.gov.ua/4-sesiya-vii-sklikannya-13-39-14-05-03-2018/, відповідно бал зараховується. 

Бал  зараховано 

9. Чи можуть мешканці громади дізнатися інформацію про поточні питання розгляду ради 
з метою участі у їх вирішенні? 
 Рішення сесії ради оприлюднені на офіційному сайті ОТГ. Однак інформування не менш як за 7 
днів на сайті не було проведено. При особистій зустрічі було вказано про інформування жителів на 
інформаційному стенді ОМС.  
 У зв’язку з тим, що бал за цим критерієм зараховується у випадку оприлюднення відповідної 

інформації не менш як у два способи, бал не зараховується. 

Бал не зараховано 

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

 На офіційному сайті ОМС відсутня інформація про прийом виборців депутатами місцевої ради. При 
особистій зустрічі, було вказано що прийом проводиться, однак жодних доказів не було надано. На 
офіційному стенді ОМС також ця інформація відсутня. Тому підстави для зарахування балу відсутні. 

Бал не зараховано 

11. Чи забезпечена ОМС можливість громади отримати доступ до системи обліку публічної 
інформації? 
 Аналіз веб-сайту ОМС дає можливість підтвердити розміщену систему обліку публічної інформації, 
яка містить: ключові слова, вид та дату створення документа, форму та місце зберігання документа, 
відповідно бал зараховується. 

http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/docs/80300/
http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/docs/80300/
http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/docs/80300/
http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/docs/80306/
http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/docs/80306/
http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/docs/83319/
http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/4-sesiya-vii-sklikannya-13-39-14-05-03-2018/
http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/4-sesiya-vii-sklikannya-13-39-14-05-03-2018/
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Бал  зараховано 

12. Чи інформується громада про закупівлі, здійснювані ОМС?  
 На офіційному сайті ОМС відсутня  інформація про проведення публічних закупівель, відповідно 
бал не зараховується. 

Бал не зараховано 

13. Чи інформується громада про можливість оренди комунального майна? 

 На офіційному сайті ОМС, відсутня інформація про можливість оренди комунального майна та його 
перелік. В інший спосіб інформація не надавалася. Враховуючи викладене, бал не зараховується. 

Бал не зараховано 

 
 
 Моніторинг напряму «Прово на інформацію»  

Варто попрацювати над удосконаленням сайту таким чином, щоб  він був доступним для 

мешканцві громади з порушеннями зору та слуху. 
Вчасно оприлюднювати на сайті проекти рішення та інформацію про прийом виборців 

депутатами місцевої ради. 
Прозоро здійснювати інформування громада про закупівлі, здійснювані ОМС та про 

можливість оренди комунального майна. 
 

 

 
 

 
 
 

54%

46%

Результати "Право на інформацію"

Зараховано 7 балів

Не зараховано 6 балів
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: УЧАСТЬ У ВИРІШЕННІ МІСЦЕВИХ СПРАВ  
НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: ДОБРЕ ВРЯДУВАННЯ 
 

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

 На офіційному сайті ОМС опублікована стратегія розвитку громади – Програма соціально-
економічного та культурного розвитку Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради на 2018 рік 
(затверджена рішенням четвертої сесії Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради VІІ скликання від 05 
березня 2018 р. № 6) - http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/strategiya-rozvitku-gromadi-1527233648/. 
Водночас, фізична наявність документу не означає автоматично його дієвості.  
 Проводячи аналіз стратегії на предмет її дієвості, моніторами виявлено, що лише в деяких 
частинах програми встановлювались строки виконання, не зазначено виконавців, інформація 

подається узагальнено, не зазначено джерел фінансування, не встановлено оцінки ефективності 
реалізації завдань, більшість пунктів не мають чітких строків. Однак в тексті документу визначено 
мету, спрямованість питань та підбір методів їх реалізації. В самому змісті відсутня необхідна 
інформація для визначення його дієвості. 
 Бал за цим критерієм зараховується при наявності затвердженого стратегічного документу 
розвитку громади, що оцінюється як дієвий та у разі здійснення ОМС моніторингу його реалізації 

спільно з представниками громадськості. Враховуючи викладене, бал не зараховується. 

Бал не зараховано 

2. Чи забезпечується вільний доступ населення до засідань колегіальних органів ОМС та 
можливість здійснювати їх відеофіксацію? 
 Монітор не отримав доступу до засідання колегіального органу ради, оскільки керівництво ОТГ 
відмовилося співпрацювати з монітором, надавати додаткову, відсутню інформацію та ін., у зв’язку з 
чим бал не зараховано. 

Бал не зараховано 

3. Чи залучає ОМС громадськість (громадські об’єднання) до формування місцевої 
політики? 
 На офіційному сайті ОМС, відсутня інформація про залучення громадськості до формування 
місцевої політики. В інший спосіб інформація не надавалася. Враховуючи викладене, бал не 
зараховано. 

Бал не зараховано 

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

 На офіційному сайті ОМС опубліковано статут ОМС http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/statut-
silskoi-radi-11-30-10-19-02-2018/. Статутом передбачено (ст. 28) передбачено наступні форми участі 
громадськості у вирішенні питань  місцевого самоврядування: місцевий референдум; вибори депутатів 
та старост Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради та сільського голови (місцеві вибори), загальні 

збори громадян за місцем проживання; колективні та індивідуальні звернення жителів сіл Слобідка-
Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, 
Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2 до органів та посадових 
осіб місцевого самоврядування; громадські слухання; місцеві ініціативи; участь у роботі органів 
місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та робота на виборних посадах 
місцевого самоврядування, інші, не заборонені законом, форми. Враховуючи наявність у статуті не 
менше ніж трьох форм демократії участі громадян, бал зараховано. 

Бал зараховано 

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

http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/strategiya-rozvitku-gromadi-1527233648/
http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/statut-silskoi-radi-11-30-10-19-02-2018/
http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/statut-silskoi-radi-11-30-10-19-02-2018/
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 Бал за цим критерієм зараховується при наданні доказів проведення не менше чотирьох 
відкритих, загальних зустрічей з населенням (громадських слухань, загальних зборів, громадських 
обговорень) за останній календарний рік перед моніторингом. 

 Аналіз офіційного веб-сайту ОМС не дав можливості підтвердити цей критерій, в інший спосіб 
працівники ОМС необхідну інформацію не надали, у зв’язку з чим бал не зараховується. 

Бал не зараховано 

6. Чи враховує ОМС пропозиції громадськості в своїх рішеннях? 
 На сайті ОМС немає новин про врахування пропозицій громадськості при вирішенні питань 
місцевого значення. В інший спосіб інформація монітору представниками ОМС не надавалася. 
Враховуючи відсутність доказів врахування Слобідсько-Кульчієвецької ОТГ пропозицій громадськості 
за останній календарний рік, бал не зараховується. 

Бал не зараховано 

7. Чи забезпечив ОМС умови для подання електронної петиції? 
 На офіційному сайті ОМС немає можливості подати електронну петицію http://slobkulchiev-
gromada.gov.ua. Вказана рубрика відсутня, у зв’язку з чим бал не зараховується. 

Бал не зараховано 

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

На час проведення моніторингу моніторами не виявлено інформації про інформування громади 
щодо виконання місцевого бюджету, у зв’язку з чим, бал не зараховується. 

Бал не зараховано 

9. Чи забезпечив ОМС доступність адміністративних послуг для населення?  
 Моніторинг доступності надання адміністративних послуг проводився в рамках експерименту 
”Адміністративні послуги”.  
 ЦНАП Кам’янець-Подільської райдержадміністрації розміщений в дворі на околиці міста в 

історичному районі міста – “Старе місто”, що не є зручним для більшості відвідувачів, під’їзні шляхи та 
місця безкоштовного паркування відсутні. Пандус відсутній, наявна кнопка виклику, однак розміщена 
у незручному місці (не на видимому місці) і без супроводжуючих позначок. Відсутня можливість 
оплатити адміністративний збір в органі, в приміщенні наявний термінал, однак в період проведення 

експерименту термінал не працював, поряд є відділення пошти та банків, де оплачуються 
адміністративні послуги. Графік роботи  є зручним для отримувачів послуг, так як складає понад 40 
год. на тиждень, без перерви на обід та два дні на тиждень до 20 год., у суботу теж прийомний день 

з 8 год. по 15 год. Можливість отримання послуги через Інтернет відсутня. Реєстратор виїжджає в 
села, однак документи приймають уповноважені від сільських рад посадові особи, в тому числі від 
мало мобільних осіб. 
 
 

http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/
http://slobkulchiev-gromada.gov.ua/
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На фото вхід в приміщення   На фото кнопка виклику На фото графік роботи       На фото Книга 
скарг та пропозицій 

 Враховуючи те, що монітор не може підтвердити шість критеріїв достатності надання 
адміністративних послуг, бал не зараховується. 

Бал не зараховано 

10. Чи забезпечив ОМС якісне надання адміністративних послуг населенню? 

 Моніторинг якості надання адміністративних послуг проводився в рамках експерименту 
”Адміністративні послуги”. Монітором підтверджуються наступні критерії якості надання послуг: 
впроваджено електронну чергу (з 2012 року); на інформаційних стендах розміщені зразки документів 
та інформація необхідні в повному обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без 
сторонньої допомоги; безкоштовно надаються бланки заяв необхідних для отримання послуги; час 
очікування прийому/консультації на момент моніторингу зайняв не більше 1 год. Скринька для 

висловлення зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг на видимому місці 
відсутні, однак на стенді розміщена Книга скарг та пропозицій. 
 

  
 

       На фото термінал                    На фото інформаційний стенд ЦНАПУ 
                 ЦНАПУ 
 
 Враховуючи неможливість підтвердження монітором семи критеріїв необхідних для якості надання 

адміністративних послуг, бал не зараховується. 

Бал не зараховано 

11. Чи створив ОМС комфортні умови перебування в органі надання адміністративних 
послуг для різних вікових груп населення та людей з особливими потребами? 
 Моніторинг комфортного перебування отримувачів адміністративних послуг проводився в рамках 
експерименту ”Адміністративні послуги”. В ЦНАПІ є зона очікування, яка на думку монітора не 
забезпечує можливості розмістити відвідувачів, які очікують на отримання адміністративної послуги - 
недостатня кількість стільців для відвідувачів. Дитячий куточок відсутній. Температура в приміщенні 
на момент моніторингу була комфортною, враховуючи прохолодну погоду в день моніторингу. 

Кондиціонер в зоні очікування відсутній. Туалетна кімната в приміщенні відсутня, використовується 
туалетна кімната розміщена у дворі (Управління праці та соцзахисту Кам’янець-Подільської 

райдержадміністрації). 
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На фото зона очікування ЦНАП Кам’янець-Подільської райдержадміністрації. 
 

 Враховуючи відсутність підтвердження трьох умов для комфортного перебування отримувачів 
адміністративних послуг, бал не зараховується. 

Бал не зараховано 

12. Чи коригується кількісний склад підрозділів ОМС залежно від потреб отримувачів 
послуг? 
 На сайті ОМС монітор не знайшов підтвердження коригування складу підрозділів ОМС залежно 

від потреб отримувачів послуг. Працівниками ОМС необхідна інформація монітору не надавалася. 
Враховуючи викладене, бал не зараховується. 

Бал не зараховано 

 
 

ОТГ варто залучати громадськість (громадські об’єднання) до формування місцевої 
політики, що в свою чергу забезпечить написання дієвих стратегічних документів 
необхідних для розвитку громади.  

Забезпечити вільний доступ та участь населення до засідань колегіальних органів ОМС. 
Стати ОМС відкритішими до населення, систематично проводити відкриті, загальні 

зустрічі з населенням, що в майбутньому допоможе завоювати довіру мешканців, чітко 
визначати проблеми громади та спільно шукати шляхи їх вирішень.   

Залучати населення до процесу управління місцевим бюджетом та інформує про його 
виконання. 

Сприяти ОМС якісному та комфортному наданні адміністративних послуг населенню. 
 
 
 

 
 
 

8%

92%

Результати "Добре врядування"

Зараховано 1 бал

Не зараховано 11 бали
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