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Місцевий індекс прав людини м. Бахмут Донецької області: Звіт моніторингу/Автор Лілія 

Дудник/ Ред. Т. Щербатюк, Н. Єсіна – 51 стор. 

 

Моніторингова місія у місті Бахмут Донецької області проходила одночасно з низкою 

моніторингів в інших населених пунктах областей, що найбільше постраждали від наслідків 

військового конфлікту на Сході України. Вона мала на меті здійснити аналіз дотримання 

прав людини на Сході України та допомогти органам місцевого самоврядування налагодити 

свою діяльність у напрямку дієвої роботи із захисту прав людини у громаді. В якості 

методики моніторингу було обрано напрямки «Соціальний для захист вразливих категорій», 

«Безпека громади», «Гідний рівень життя» Місцевого індексу прав людини. В рамках 

моніторингу було апробовано новий напрямок «Доступ до правосуддя». 

 

 

Період проведення: 10.07.2020 року – 30.10.2020 року. 

 

Управлінська команда проекту: Євген Полтенко, Тарас Щербатюк, Наталя Єсіна. 

Робоча група моніторингової місії: Лілія Дудник. 

 

Публікація демонструє результати моніторингу дотримання прав людини на місцевому 

рівні у місті Бахмут Донецької області за інноваційним інструментом Місцевий індекс прав 

людини. 

 

Місцевий індекс прав людини розроблений Українською Гельсінською спілкою з прав 

людини та допрацьований для адаптації до місцевого контексту Мережею правового 

розвитку для підтримки і ефективного розвитку реформи місцевого самоврядування та 

адміністративно-територіального устрою в Україні. Критерієм ефективності визнано такий 

розвиток, що базується на засадах пріоритету прав людини в усіх сферах її взаємин з 

державою.  

 

Моніторинги населених пунктів проводяться представниками місцевих громадських 

об’єднань за координації та навчальної підтримки експертів Мережі правового розвитку та 

Української Гельсінської спілки з прав людини. Моніторинг передбачає виставлення 

бальної та відсоткової оцінки зусиллям місцевої влади з забезпечення прав людини в 

кожному напрямку оцінювання. За результатами кожного моніторингу місцева влада має 

перелік рекомендацій для покращення власної діяльності. 

 

Розробка методології Місцевого індексу прав людини була реалізована за участі експертів 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, спільнот експертів науковців та 

практиків місцевого самоврядування різних галузей прав людини. Було опрацьовано 

сучасні міжнародні моделі прав людини і їх оцінювання, узагальнено кращі іноземні та 

вітчизняні практики моніторингу прав людини на місцевому рівні, враховано специфіку 

розвитку повноважень місцевого самоврядування в процесі реформи. 

  

Моніторинг відбувся за проєктом «Посилення експертного потенціалу ОГС Донецької та 

Луганської областей для здійснення моніторингу доступу до правосуддя та безпеки на 

місцевому та обласному рівнях», який реалізують Мережа правового розвитку у 

партнерстві з Українською Гельсінською спілкою з прав людини та організаціями 
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громадянського суспільства Донецької та Луганської областей в межах Програми ООН із 

відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу, а також 

урядів Данії, Нідерландів, Швейцарії та Швеції. 

 

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: 

Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та 

розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення 

(UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО). 

Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), 

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), а також уряди Великої Британії, Данії, Канади, 

Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії. 
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГРОМАДУ 

 

Об’єднана територіальна громада утворена у 2019 році внаслідок добровільного 

приєднання до територіальної громади міста Бахмут сіл та селищ Бахмутського району 

Донецької області: с-ще Опитне, с-ще Зеленопілля, с-ще Ягідне, с. Іванград, с.Іванівське, с. 

Андріївка, с. Берхівка, с-ще Хромове, с. Кліщіївка, с. Зайцеве, с. Вершина, с. Велика 

Долина, с. Покровське, с. Нова Кам’янка, с. Клинове, с. Відродження, с. Мідна руда. 

 

Кількість населення громади: приблизно 83400 

 

         Адміністративний центр Об’єднаної територіальної громади: м. Бахмут 

         Код ЄДРПОУ: 04052732 

         Адреса: 84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Миру, буд. 44 

         Час роботи:пн – пн. 8:00 – 17:00. 

         Поштовий індекс: 84500 

         Сайт: https://artemrada.gov.ua/ 

         E-mail адреса: kanc@bahmutrada.gov.ua 

         Контактний телефон: (06274) 4 -  01 - 63 

         Голова ОТГ: Рева Олексій Олександрович 

 

На території громади функціонують: 

● школи – 18  

● музей – 1 

● дитячі садки – 25  

● спортивні заклади – 7 

● будинки культури – 3 

● відділення поштового зв’язку 

– 4 

● бібліотеки – 8  

● аптеки – 21  

● конфесійні заклади (церкви) – 

28 

● магазини – 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● місця громадського 

харчування – 15 

● промислові підприємства – 6 

● станція швидкої медичної 

допомоги – 1 

● комунальні підприємства – 9 

● амбулаторія – 8 

● фельдшерсько-акушерні 

пункти (ФАП) – 0  

● фермерські господарства – 3              

● ОСББ – 184 

● сільськогосподарські 

підприємства –2 

 

 

https://artemrada.gov.ua/
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ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ МОНІТОРИНГУ 

РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: БАЗОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ 

НАПРЯМОК МОНІТОРИНГУ: БЕЗПЕКА ГРОМАДИ 

1. Чи є дієвою місцева програма підвищення рівня громадської безпеки та 

громадського порядку? 

 

Бал зараховується за наявності затвердженої програми такого спрямування, що 

оцінюється як дієва. Спрямованість і дієвість програми визначається аналізом тексту 

документа на предмет мети, спрямованості питань та підбором методів їх реалізації, 

зазначенням виконавців, строків виконання; виділенням фінансування з місцевого 

бюджету; визначенням очікуваних результатів виконання; встановленням контролю та 

визначенням способів оцінки ефективності реалізації завдань. 

 

На території Бахмутської ОТГ діє Програма забезпечення мінімально достатнього рівня 

безпеки населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру на 2018-2020 роки – http://artemrada.gov.ua/19983. 
Головною метою Програми є забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки 

населення і території міста Бахмут ефективних дій щодо попередження і реагування на 

надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру. 

Програма містить чіткі завдання та результати їх виконання, визначених виконавців та 

строки виконання.  

 

 
 

Додатком 2 до Програми визначено показники результативності програми. 

 
 

http://artemrada.gov.ua/19983
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У 2019 році на реалізацію заходів Програми щодо удосконалення системи реагування на 

надзвичайні ситуації залучено 396.2 тис грн.: 

-   придбано 11,3 тис л палива в місцевий матеріальний резерв.  

- на технічне переоснащення оперативно-рятувальних служб цивільного захисту 

залучено 300 тис грн. 

- проведено капітальний ремонт будівлі пожежного депо 47 державної пожежно-

рятувальної частини 8 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у 

Донецькій області та покращення технічного стану і умов для виконання дій за 

призначенням.  

Однак основні завдання з реалізації заходів Програми не досягнені. Для підвищення рівня 

готовності до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій потрібно поступово проводити 

закладення матеріально-технічних засобів в місцевий резерв для ліквідації надзвичайних 

ситуацій та життєзабезпечення постраждалого населення. Також необхідно налагодити 

стале функціонування системи оповіщення населення про надзвичайні ситуації шляхом 

утворення сучасної місцевої системи автоматизованого оповіщення та провести її 

інтеграцію до регіональної системи оповіщення. 

Інформація про виконання Програми у 2020 році у відкритому доступі відсутня. 

Враховуючи не досягнення основних результатів в рамках програми моніторами прийнято 

рішення про визнання даної програми як недієвої. 

У Бахмутській об’єднаній територіальній громаді діє Програма посилення охорони 

публічної безпеки і боротьби зі злочинністю на території Бахмутської міської об’єднаної 

територіальної громади «Правопорядок 2020-2021» (затверджена рішенням Бахмутської 

міської ради № 6/140-2909 ) http://artemrada.gov.ua/26161. 

Основною метою Програми є посилення боротьби з організованою злочинністю, 

забезпечення охорони публічної безпеки і порядку, профілактики правопорушень на 

території Бахмутської міської ОТГ. 

Програма містить чіткі завдання, виконавців, строки виконання та результати реалізації 

програми. 

 

 
 

 

Організацію діяльності, спрямованої на виконання заходів Програми, здійснює Головне 

управління Національної поліції в Донецькій області. Контроль за виконанням 

запланованих заходів здійснює Бахмутська міська рада. 

Звіт про результати виконання Програми не рідше одного разу на рік виноситься на 

розгляд Бахмутської міської ради.  

 

 

 

http://artemrada.gov.ua/26161
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Додатком 2 до Договору визначено показники результативності програми. 

 

 
 

Відсутність інформації про виконання поставлених завдань у рамках діючих програм, 

виділеного фінансування не дають можливості для визнання програми як дієвої. 

Враховуючи відсутність дієвих програм з безпеки, моніторами прийнято рішення не 

зараховувати бал за даним індикатором. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал не зараховано 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Рекомендації: 

1. Розмістити інформацію на сайті міської ради про звіти з реалізації програм, які 

спрямовані на забезпечення безпеки мешканців громади. 

 

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

громадської безпеки та громадського порядку? 

 

Бал зараховується при наданні доказів врахування не менше трьох способів вираження 

громадської думки щодо програми з такого переліку: анкетне опитування; фокус-групи з 

цільовими аудиторіями; електронне опитування (на офіційному веб-сайті, у соціальних 

мережах); зустрічі з мешканцями територіальної громади; зустрічі з представниками 

ОСББ та іншими громадськими об’єднаннями; громадське обговорення; інше 

(визначається за внутрішнім переконанням монітора). 

 

За інформацією начальника відділу з питань цивільного захисту, мобілізаційної та 

оборонної роботи Бахмутської міської ради Скляренка Андрія Юрійовича, проекти 

безпекових програм виносяться на обговорення під час засідань громадської ради при 

виконавчому комітеті міської ради.  

Однак інформації, що підтверджує врахування громадської думки при прийнятті 

місцевих програм з безпеки, у відкритих джерелах не виявлено, що не дає можливості для 

зарахування балу. 
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_____________________________________________________________________________ 

 

Бал не зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. Враховувати думку громади при розробці програм та заходів у сфері безпеки. 

 

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

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

Бал зараховується при наданні доказів впровадження (або виділеного фінансування, 

оформленого технічного завдання на виготовлення) трьох технічно-інформаційних 

систем. Приклади: функціонування муніципального центру безпеки або фінансування 

відповідного поліцейського центру, місцева система короткого номера оперативного 

інформування, система відеоспостереження на дорогах та/або в громадських місцях; 

розумне управління патрулями, розумне освітлення вулиць; розумні світлофори, тривожні 

кнопки в громадських місцях, спеціалізовані форуми, інше (визначається за внутрішнім 

переконанням монітора). 

 

На території Бахмутської ОТГ діє проект «Бахмут – безпечне місто». Проект ініційовано 

Головним управлінням Національної поліції Донецької області та функціонує на базі 

мессенджера Телеграм. Метою проекту є вдосконалення комунікації між населенням та 

правоохоронними органами та підвищення рівня безпеки у Бахмуті. Проект спрямований 

на проведення моніторингу обстановки на території міста, виявлення подій, які можуть 

загрожувати життю та здоров’ю громадян, громадській безпеці, порушують правила 

благоустрою або заважають функціонуванню систем життєзабезпечення міста. 

 
При міській раді створено Диспетчерську службу 15-05. Мешканці міста можуть 

повідомити про надзвичайну подію, аварійну ситуацію та отримати потрібну консультацію, 

зокрема з безпекових питань.  
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Враховуючи наявність доказів впровадження двох сучасних технічно-інформаційних 

систем, які допомагають реагувати на тривожні події в місті, при необхідних трьох, бал не 

зараховано. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал не зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. Створити Центр безпеки в місті (систему відеоспостереження на дорогах та/або у 

громадських місцях; розумного управління патрулями, розумного освітлення 

вулиць; розумних світлофорів, тривожних кнопок у громадських місцях). 

 

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

кампанії, спрямовані на формування навичок поведінки населення у надзвичайних 

ситуаціях? 

 

Бал зараховується при наданні доказів проведення заходів, що стосувалися не менше 

чотирьох напрямів (цільових груп) фізичної безпеки, зокрема пожежна безпека, безпека на 

дорозі, безпека дітей, безпека людей похилого віку, безпека для людей з інвалідністю, 

безпека в мережі Інтернет, інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора). 

 

Державний пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України у 

Донецькій області систематично проводить інформаційно-просвітницькі заходи для 

населення. 

 

 
 

Бахмутський відділ поліції ГУНП у Донецькій області проводить просвітницькі заходи 

серед населення з питань безпеки.  
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Попри це моніторами не виявлено інформації про участь міської ради у проведенні 

інформаційно-просвітницьких кампаній, які спрямовані на вироблення навичок поведінки 

населення у надзвичайних ситуаціях. Моніторами прийнято рішення не зараховувати бал 

за даним індикатором. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал не зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. Бахмутській міській раді необхідно розробити план проведення інформаційно-

просвітницької кампанії, спрямованої на вироблення навичок поведінки населення у 

надзвичайних ситуаціях. 

 

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

правопорушенням у взаємодії з поліцією (сommunity policing) та органами пробації? 

 

Бал зараховується при наданні доказів організації органом місцевого самоврядування не 

менше шести форм системної спільної діяльності поліції з населенням та соціальної 

реабілітації. Приклади: навчання поліцією з питань безпеки, звітування щодо актуальних 

безпекових питань, зустрічі з мешканцями, он-лайн платформи контактування чи 

отримання порад від поліції, спільні патрулювання; співпраця щодо участі у діяльності 

місцевих офісів пробації, центрів соціальної реабілітації, пробаційних програм; ініціативи 

з питань превенції правопорушень за різними напрямками (флешмоби, розробка 

інформаційно-методичних матеріалів тощо), інше (визначається за внутрішнім 

переконанням монітора). 

 

У місті за участі представників Управління розвитку міського господарства та 

капітального будівництва Бахмутської міської ради, Громадської ради, Бахмутського 

відділу поліції ГУНП в Донецькій області проводяться рейди щодо законності розміщення 

майданчиків для паркування та стоянок таксі на вулицях Ювілейна та Незалежності. 

Бахмутський відділ поліції періодично звітує перед громадською радою Бахмутської 

об’єднаної територіальної громади. http://bahmut-police.dn.ua/news/view/6270. 

 
 

Інших заходів взаємодії поліції та місцевої ради щодо запобігання правопорушенням 

моніторами не виявлено, що не дає можливості для зарахування балу. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал не зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

http://bahmut-police.dn.ua/news/view/6270
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Рекомендації: 

1. Міський раді необхідно налагодити співпрацю з Бахмутським відділом поліції та 

впровадити спільні заходи щодо запобіганням правопорушенням у громаді. 

 

6. Чи є актуальними плани евакуації, тимчасового переселення мешканців у разі 

надзвичайних ситуацій? 

 

Бал зараховується за наявності затвердженого/их плану/ів такого спрямування, що 

прийняті/оновлені не пізніше, ніж три роки від часу проведення моніторингу. 

 

Рішенням Бахмутської міської ради № 141 від 10.06.2020 р. затверджено новий склад 

міської комісії з питань евакуації. Комісія відповідає за евакуацію населення у разі потреби.  

На момент проведення моніторингу триває розробка Плану евакуації населення у разі 

надзвичайних ситуацій. Цей План буде представлений для обговорення з громадськістю у 

2021 році. 

Зважаючи на відсутність актуальних планів евакуації на момент проведення 

моніторингу, бал за даним індикатором не зараховано. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал не зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. Затвердити актуальний план евакуації населення у разі надзвичайних ситуацій. 

 

ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 
 

 

 

 

 

 

Стовпець1; 

Зараховано  0 

балів; 0; 0%

Стовпець1; Не 

зараховано 6 

балів; 6; 100%

Зараховано  0 балів

Не зараховано 6 балів



Місцевий індекс прав людини м. Бахмут Донецької області: Звіт моніторингу 

 
Сторінка 13 з 49 

Ключові враження від моніторингу 

 
Міський відділ пробації співпрацює з Бахмутською поліцією, завдяки чому був 

розроблений план профілактичних заходів із попередження рецидивної злочинності. 

Бахмутська поліція систематично проводить заходи для профілактики та запобігання 

небезпечних ситуацій. Також є активна співпраця між мешканцями та поліцією, завдяки 

якій вдається не допускати деяких протиправних ситуацій. 

Попри це діяльність Бахмутської міської ради у сфері безпеки – на низькому рівні. 

Міській раді необхідно більше приділяти уваги співпраці з поліцією та проводити спільні 

заходи у сфері безпеки. 

 

Базові рекомендації  

1. Розробити план переселення мешканців під час надзвичайних ситуацій. 

2. Враховувати думку громади під час прийняття Програм із безпеки. 

3. Розробити дієву програму щодо безпеки громадян. 
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: БАЗОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ 

НАПРЯМОК МОНІТОРИНГУ: ГІДНИЙ РІВЕНЬ ЖИТТЯ 

1. Чи є дієвими місцеві програми (проєкти) подолання бідності? 

 

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, які 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 (зокрема коштами, необхідними для реалізації відповідних заходів), 

встановленням контролю та визначенням способів оцінки ефективності реалізації 

завдань. 

 

На території Бахмутської ОТГ діє Програма зайнятості населення 2018-2020 р.р. 

http://artemrada.gov.ua/21246. 

Метою програми є сприяння зайнятості працездатного населення та регулювання 

процесів на ринку праці з максимальним використанням сучасних онлайн-ресурсів, 

розширення можливостей реалізації права громадян на гідну працю шляхом: 

- створення умов для підвищення рівня зайнятості населення;  

- збереження та розвитку трудового потенціалу; 

- стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць; 

- підвищення ролі та зацікавленості учасників соціального діалогу в посиленні 

соціального захисту незайнятого населення та безробітних, зокрема, підтримка 

неконкурентноспроможних громадян на ринку праці. 

Очікуваними результатами виконання програми є: 

- розширення сфери прикладання праці на території м. Бахмут шляхом створення 

робочих місць у різних галузях економіки (1225 місць); 

- працевлаштування громадян на вільні робочі місця (4350 осіб); 

- залучення до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру 

безробітних громадян (3030 осіб); 

- забезпечення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

безробітних громадян (1507 осіб). 

Загальне керівництво та контроль за ходом реалізації Програми здійснює Бахмутський 

міський центр зайнятості, який надає Бахмутській міській раді інформацію про хід 

виконання завдань Програми у встановлені терміни. 

Контроль за використанням бюджетних коштів, направлених на забезпечення виконання 

Програми, здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством. 

Механізм управління за виконанням програми включає: 

- проведення моніторингових досліджень ринку праці області, в тому числі створення 

нових робочих місць, оцінку фактичного стану ринку праці, інформування про стан справ 

у сфері зайнятості, підготовку пропозицій та рекомендацій щодо регулювання зайнятості; 

- інформування про хід виконання програми, у разі потреби – внесення пропозицій 

щодо її коригування;  

- розгляд на сесіях міської ради звіту виконавців про реалізацію заходів та завдань 

Програми; 

- інформування про хід виконання програми через засоби масової інформації. 

http://artemrada.gov.ua/21246
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На реалізацію заходів в рамках програми закладено 100 тис грн з місцевого бюджету. 

 

 
Витяг з Програми зайнятості населення 2018-2020 р. р. 

 

Упродовж 2019 року центр зайнятості провів 436 заходів. Із них 1 засідання 

Координаційної ради з питань розвитку підприємництва в м. Бахмут, 7 семінарів з 

орієнтації на громадські та тимчасові роботи, 3 ярмарки вакансій за участі 33 роботодавців  

та 1237 безробітних осіб, 12 міні-ярмарків вакансій за участі 12 роботодавців та 230 

зареєстрованих безробітних, 50 Днів відкритих дверей центру зайнятості за участі 214 

роботодавців та 519 безробітних осіб, 6 презентацій роботодавців за участі 129 безробітних 

осіб. День відкритих дверей на виробництві проведено на 6 підприємствах за участі 70 

безробітних осіб. Також проведено 155 безоплатних консультацій щодо відкриття та 

розвитку підприємницької діяльності. 

За сприяння Бахмутського міського центру зайнятості на нові робочі місця на умовах 

компенсації роботодавцю єдиного соціального внеску працевлаштовані 70 осіб. 

За сприяння Бахмутського міського центру зайнятості 14 осіб (в тому числі 1 ВПО та 3 

учасники АТО) відкрили власну справу. 

Моніторами встановлено, що система, спрямована на надання підтримки 

неконкурентноспроможних громадян, містить системні заходи в рамках програми та 

систему оцінки ефективності реалізації програми. 

За сукупністю показників дієвості програми моніторами прийнято рішення про 

зарахування балу. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

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

складних життєвих обставинах? 

 

Бал зараховується у разі підтвердження здійснення ОМС не менше чотирьох заходів 

цього спрямування.  

Приклади: 1) наявність гарячої лінії для осіб, які за рівнем доходів, внаслідок безробіття, 

стихійного лиха чи інших обставин потрапили за межу бідності; 2) проведення ОМС 

інформаційної кампанії (на офіційному сайті, стендах, ЗМІ, буклетах) про соціальні 

послуги, які може отримати сім’я, особа, яка за рівнем доходів, внаслідок різних обставин 

потрапили за межу бідності; 3) розміщення на сайті контактної інформації суб’єктів, які 

надають соціальні послуги; 4) участь представників ОМС в заходах центрів соціальних 

служб, центрів зайнятості (спільний прийом громадян, участь у тренінгах для осіб, сімей, 

тощо); 5) заслуховування щорічно ОМС звітів про роботу з особами, які за рівнем доходів, 

внаслідок безробіття, стихійного лиха чи інших обставин потрапили за межу бідності та 

приведення у відповідність програмних документів ОМС (прийняття нових або внесення 

змін до існуючих програм, передбачення фінансування в місцевому бюджеті або внесення 

змін до бюджету на відповідний рік); 6) інше (визначається за внутрішнім переконанням 

монітора). 

 

У територіальному центрі надання соціальних послуг Бахмутської міської ради 

працюють гарячі лінії для мешканців міста. 



Місцевий індекс прав людини м. Бахмут Донецької області: Звіт моніторингу 

 
Сторінка 16 з 49 

 
 

На сайті Бахмутської об’єднаної територіальної громади розміщено інформацію про 

суб’єктів, які надають соціальні послуги населенню. 

 

 
 

На офіційному сайті міської ради розміщено інформацію про соціальні послуги, які 

надають підрозділи територіального центру. 

 

 
 

 

 

На сайті міської ради є інформація про звітування міського голови щодо роботи в громаді 

за 2019 рік та звіт фінансового управління про виконання бюджету за 2019 рік. 
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Однак звіти не містять інформації про роботу з особами, які за рівнем доходів, внаслідок 

безробіття, стихійного лиха чи інших обставин потрапили за межу бідності. 

Представники міської ради беруть участь у спільних заходах з соціальними службами 

міста з питань надання соціальних послуг сім’ям та дітям 

https://www.facebook.com/rada.bakhmut/posts/335782231108640. 
 

 
 

Наявність чотирьох напрямків роботи міської ради за даним індикатором надає 

можливість для зарахування балу. 

____________________________________________________________________________ 

 

Бал зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. Посилити участь представників міської ради в заходах центрів соціальних служб, 

центрів зайнятості щодо виявлення і підтримку сімей/осіб, які опинились у складних 

життєвих обставинах; 

2. Впровадити щорічний звіт міської ради щодо роботи з особами, які за рівнем 

доходів, внаслідок безробіття, стихійного лиха чи інших обставин потрапили за 

межу бідності. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/rada.bakhmut/posts/335782231108640
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3. Чи передбачає ОМС фінансування заходів соціальної 

допомоги з подолання бідності? 

 

Бал зараховується у разі підтвердження ОМС здійснення заходів соціального захисту не 

менше шести напрямів у великих містах та чотирьох напрямів – в інших населених 

пунктах. Приклади: 1) надання пільг на безоплатний проїзд (передбачення в умовах 

конкурсу на перевезення та/або компенсація); 2) надання додаткових пільг на оплату 

житлово-комунальних послуг (оцінюються лише програми ОМС); 3) виділення адресної 

матеріальної допомоги з місцевого бюджету для осіб, які за рівнем доходів, внаслідок 

безробіття, стихійного лиха чи інших обставин потрапили за межу бідності; 4) надання 

за кошти місцевих бюджетів матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам (у 

громадах, де проживають ВПО); 5) забезпечення безоплатного або пільгового харчування 

дітей, сім’ї яких опинились за межею бідності або перебувають у групі ризику в навчальних 

закладах; 6) надання матеріальної допомоги (продуктів харчування, одягу, інше); 7) 

допомога домогосподарствам, які внаслідок перебування за межею бідності накопичили 

заборгованість за оплату житлово-комунальних послуг; 8) надання допомоги 

домогосподарствам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, пожежі, надзвичайної 

ситуації, інших обставин (оцінюються рішення ОМС за останні 2 роки); 9) інше 

(визначається за внутрішнім переконанням монітора). 

 

У рамках Комплексної програми соціального захисту окремих категорій громадян на 

2019-2022 роки (затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 28.11.2018 

р.http://artemrada.gov.ua/22506) за рахунок коштів бюджету Бахмутської ОТГ в 2019 році 

надана матеріальна допомога: 

- 812 малозабезпеченим громадянам, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю на 

суму 638,6 тис грн. 

- 11 тяжко хворим громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, на суму 22,0 тис грн. 

- 4 членам сімей загиблих учасників АТО на суму 4,0 тис грн. 

- 29 внутрішньо переміщеним особам на суму 34,2 тис грн. 

Загалом у 2019 році надано матеріальну допомогу за рахунок коштів бюджету 

Бахмутської ОТГ 856 малозабезпеченим громадянам та особам похилого віку на суму 693,6 

тис грн. 

23161 мешканців міста мали можливість скористатися своїм правом на пільговий проїзд 

(на залізничному транспорті, на авто- та електротранспорті). З міського бюджету на 

забезпечення пільгового проїзду виділено 21707,5 тис грн. 

З місцевого бюджету надається додаткова 50% знижка за житлово-комунальні послуги, 

яку отримують 5 членів сімей загиблих воїнів в Афганістані, 2 сім’ї осіб, які загинули у 

результаті обстрілу у 2015 році, 2 сім’ї загиблих учасників АТО/ООС та 100% знижку – 2 

почесних громадянина міста. 

Рішенням Бахмутської міської ради від 20.12.2019 р. №6/137-2739 прийнято рішення про 

надання пільг на проїзд у муніципальному транспорті для пільгових категорій громадян. 

 

 

http://artemrada.gov.ua/22506
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Пільгові перевезення здійснюються у міському електротранспорті та міському 

автотранспорті загального користування у звичайному режимі руху, в межах м. Бахмут. 

За рахунок коштів місцевого бюджету мешканці міста з малозабезпечених сімей мають 

можливість отримати пільгове дитяче харчування для дітей перших двох років життя. 

 

 
 

 

     Враховуючи наявність чотирьох напрямків участі міської ради в заходах соціальної 

допомоги з подолання бідності, бал за даним індикатором зараховано. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. Забезпечити безоплатне або пільгове харчування дітей, сім’ї яких опинились за 

межею бідності або перебувають у групі ризику в навчальних закладах. 

2. Передбачити надання допомоги домогосподарствам, які внаслідок перебування за 

межею бідності накопичили заборгованість за оплату житлово-комунальних послуг.  

3. Передбачити надання допомоги домогосподарствам, які постраждали внаслідок 

стихійного лиха, пожежі, надзвичайної ситуації, інших обставин. 

 

4. Чи надає ОМС допомогу в отриманні житла? 

 

Бал зараховується у разі підтвердження не менше чотирьох наведених елементів 

(перший елемент є обов’язковими): 1) ведення обліку осіб, які потребують поліпшення 

житлових умов; 2) наявності діючих інвестиційних програм із підприємствами та 

організаціями, що здійснюють зведення житлових будівель, зокрема через виділення 

житла або заходів зі сприяння його придбанню (або надання земельних ділянок для 

будівництва житла) мешканцям громади, які цього потребують (перебувають на обліку); 

3) наявності фонду тимчасового житла (або переліку земельних ділянок під житлове 

будівництво), що може надаватись у користування тим, хто цього потребує; 4) прикладів 

забезпечення житлом осіб із такого переліку за останні 2 календарні роки перед 

проведенням моніторингу за обов’язкової умови справедливої черговості (кожна заміна у 

черзі отримувачів житла має бути обґрунтована документально); 5) пропонування 

громадою житлових приміщень для тимчасового (до шести місяців) поселення внутрішньо 

переміщених осіб (такі житлові приміщення можуть бути як на території громади, так 

і в іншій громаді, до якої буде направлено таку особу); 6) надання земельних ділянок під 

житлову забудову тим, хто цього потребує; 7) наявність для внутрішньо переміщених 
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осіб місцевих довгострокових програм з пільгового кредитування (зокрема іпотечного) 

будівництва або придбання житла. 

 

На сайті міської ради висвітлено інформацію про наявність квартирного обліку та 

порядку надання житлових приміщень http://artemrada.gov.ua/19111. 
 

 
 

Міська рада виділяє земельні ділянки під забудові мешканцям міста. Внутрішньо 

переміщені особи та інші особи, які цього потребують, мають можливість отримати 

земельні ділянки під забудову. 

 

 

 
 

 

На сайті міської ради розміщено інформацію про відомості житлового фонду. Мешканці 

міста мають можливість подавати заявки на проживання у гуртожитках та службових 

приміщеннях. 

 

 

http://artemrada.gov.ua/19111
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У місті діє Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа на 2019-2021 роки http://artemrada.gov.ua/22505. 

Метою програми є збереження житла, яке на праві приватної власності (користування) 

належить дітям-сиротам, дітям, які позбавлені батьківського піклування, забезпечення 

дітей зазначеної категорії та осіб з їх числа впорядкованим житлом у м. Бахмуті після 

завершення терміну перебування у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, 

дитячих будинках сімейного типу, дитячих закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, а також після закінчення навчальних закладів. 

У рамках реалізації програми у 2019 році виділено кошти на придбання житла для 6 

дітей-сиріт та осіб, позбавлених батьківського піклування”. https://freerad io.com.ua/v-

bahmuti-6-sirotam-vidilili-zhitlo-foto/. 

Враховуючи наявність не менше чотирьох елементів участі міської ради в отриманні 

житла мешканцями міста, бал за даним індикатором зараховано. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Бал зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. Прийняти місцеву довгострокову програму з пільгового кредитування для 

внутрішньо переміщених осіб місцевого (зокрема іпотечного) будівництва або 

придбання житла. 

2. Прийняти інвестиційну програму з підприємствами та організаціями, що 

здійснюють будівництво житлових будівель. 

 

 5. Чи сприяє ОМС технологічному покращенню умов проживання жителів громади? 

 

Бал зараховується у разі наявності системних місцевих заходів підтримки технічного 

переоснащення житла, в тому числі з кредитуванням (утеплення, забезпечення 

енергозберігаючими технологіями). Системність оцінюється на підставі аналізу ведення 

матеріалів (план, перелік об‘єктів, звіт) за останній календарний рік перед моніторингом. 

У сільській місцевості такими заходами можуть також бути допомога мешканцям 

громади опалювальними матеріалами, іншим необхідним обладнанням на підставі 

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

 

На території Бахмутської ОТГ діє Програма енергозбереження на 2016-2020 роки, 

затверджена рішенням Артемівської міської ради  від 24.02.2016 №6/80-1391. 

http://artemrada.gov.ua/12302.  

Метою Програми є підвищення рівня комплексного використання енергоресурсів, 

зменшення їх витрат, оптимізація режимів роботи обладнання, підвищення 

поінформованості споживачів з питань енергозбереження. 

На 2019 рік на реалізацію заходів Програми було заплановано 186493,235 тис грн, 

фактично використано 190328,049 тис грн. 

 

 

http://artemrada.gov.ua/22505
https://freeradio.com.ua/v-bahmuti-6-sirotam-vidilili-zhitlo-foto/
https://freeradio.com.ua/v-bahmuti-6-sirotam-vidilili-zhitlo-foto/
http://artemrada.gov.ua/12302
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Витяг із програми з енергозбереження на 2016-2020 роки. 

 

У місті діє програма з відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами, 

залученими на заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності для населення 

на 2016-2020 роки, затвердженої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради від 

27.11.2019 №6/135-2715 http://artemrada.gov.ua/13931. 

Очікуваними результатами програми є: 

- зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням шляхом 

стимулювання впровадження енергоефективних заходів; 

- зменшення обсягу субсидій для населення за спожиті енергоносії завдяки 

впровадженню енергоефективних заходів; 

- стимулювання механізмів залучення власних коштів мешканців для проведення 

заходів з енергоефективної модернізації власних помешкань; 

- покращення житлових умов громадян; 

- популяризація економічних, екологічних та соціальних переваг впровадження 

заходів з енергозбереження серед населення, а також підвищення громадського 

освітнього рівня у цій сфері. 
На 2019 рік на реалізацію заходів Програми було заплановано 760,00 тис грн, фактично 

використано 286,801 тис грн. 

 

 
 

Наявність двох системних та цільових місцевих програм, які передбачають допомогу 

мешканцям міста в технологічному покращенню житлових приміщень, надає можливість 

для зарахування балу.  

____________________________________________________________________________ 

 

Бал зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

http://artemrada.gov.ua/13931
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6. Чи надає ОМС допомогу бездомним особам та мешканцям ромських поселень? 

Бал зараховується за наявності принаймні чотирьох умов з переліку: 1) існування об’єктів 

тимчасового розміщення бездомних громадян; 2) обігрів у холодну пору року; 3) 

забезпечення можливості для здійснення ними особистої гігієни; 4) підтримка ОМС на 

постійній основі власних або організованих іншими інституціями осередків забезпечення 

продуктами харчування, одягом тих, хто цього потребує; 5) одержання (відновлення) 

персональних документів; 6) створення умов для забезпечення права на гідний рівень 

життя у поселеннях ромських громад/сімей: забезпечення водопостачання, вивіз сміття, 

облік дітей шкільного віку (умова оцінюється там, де ромські поселення (навіть тимчасові, 

без капітальних житлових споруд) мали місце, оцінюваний період – 2 роки, що передують 

моніторингу); 8) інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора). Від ОМС, які 

не мають власних інституцій для роботи з такими категоріями мешканців, оцінюються 

заходи через взаємодію з іншими громадами. Приклади доказів такої взаємодії: укладення 

договорів про надання послуг недержавними суб'єктами, залучення позабюджетних 

коштів (гранти, цільові пожертви), укладення договорів про співробітництво 

територіальних громад, міжбюджетні трансферти іншим громадам, що забезпечують 

виконання заходу. 

 

У холодну пору року у місті функціонує один пункт обігріву для безпритульних осіб. 

 

 
 

Інформація про участь міської ради в наданні іншої допомоги бездомним особам та 

мешканцям ромських поселень у відкритих джерелах відсутня. З огляду на неможливість 

підтвердження надання допомоги міською радою бездомним особам та ромським 

поселенням, бал за даним індикатором не зараховано. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал не зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Рекомендації: 

1. Створити об’єкти тимчасового розміщення бездомних громадян. 

2. Забезпечити можливість для здійснення особистої гігієни бездомними громадянами.  

3. Забезпечити можливість одержання (відновлення) персональних документів 

бездомними громадянами. 
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7. Чи сприяє ОМС якісному отриманню громадою послуг, що надають 

 підприємства житлово-комунального господарства? 

 

Бал зараховується у разі отримання доказів здійснення не менше трьох напрямів участі 

ОМС у забезпеченні належного надання житлово-комунальних послуг. Приклади: 1) 

реагування ОМС на випадки надання послуг нижчої, визначеного нормативами, нормами 

та стандартами якості; 2) здійснення переговорів ОМС із підприємствами ЖКГ щодо 

відновлення послуг, у разі їх припинення; 3) участь ОМС у визначенні підприємствами 

справедливих тарифів на водопостачання та водовідведення, утримання будинків, вивозу 

побутового сміття; 4) інформування населення про відповідність якості житлово-

комунальних послуг нормативам, нормам, стандартам та правилам за результатами 

досліджень; 5) інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора). 

 

Частина підприємств житлово-комунальної сфери належить Бахмутській громаді та 

підвідомчій Бахмутській міській раді.  

 

 
 

У разі припинення надання послуг комунальними підприємствами Бахмутської громади 

представники Бахмутської ОТГ задіяні у відновленні послуг населенню. 

 
Бахмутська міська рада встановлює тарифи на водопостачання та водовідведення, 

утримання будинків, вивезення побутового сміття. 
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На території Бахмутської ОТГ діє міська цільова програма щодо розвитку житлового 

господарства на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Бахмутської міської ради 

27.03.2019 № 6/127- 2521.  

Метою програми є забезпечення сталого розвитку житлового господарства міста Бахмут 

через виконання комплексу робіт та низки першочергових заходів, спрямованих на 

відновлення експлуатаційних властивостей багатоквартирних будинків, утримання їх у 

належному стані, а також створення дієвого механізму залучення коштів співвласників для 

безпечного, комфортного проживання у багатоквартирних будинках, проведення 

модернізації житлового фонду. 

Очікуваними результатами програми є: 

 

Для співвласників багатоквартирних будинків: Для структурних підрозділів Бахмутської 

міської ради: 

- забезпечити належні умови проживання мешканців 

будинку, покращити якість послуг та продовження терміну 

експлуатації будинку, його інженерних мереж, 

прибудинкових і внутрішньоквартальних територій; 

- сприяти створенню конкурентного 

середовища на ринку послуг з утримання 

багатоквартирних будинків, 

- впровадити заходи з енергозбереження у житлових 

будинках; 

- забезпечити населення житловими 

послугами відповідної якості та рівня; 

- раціонально використовувати кошти мешканців на 

утримання багатоквартирних будинків; 

- впровадити прозорий механізм 

фінансування капітального ремонту житлового 

фонду міста; 

- здійснювати контроль за якістю проведення 

ремонтних робіт у будинках. 

- забезпечити енергоефективність житлового 

фонду; 

Витяг з міської цільової програми щодо розвитку житлового господарства на 2019 – 2021 роки 

 

У місті діє програма реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного 

господарства на 2018-2020 роки. 
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Метою програми є створення умов для забезпечення споживачів достатньою кількістю 

питної води гарантованої якості, реформування та сталий розвиток водопровідно-

каналізаційного господарства, надання якісних послуг з водопостачання та водовідведення 

за економічно обґрунтованими тарифами, зменшення впливу стічних вод на природні водні 

об’єкти. 

Одним із ключових результатів програми є покращення якості питної води до вимог 

ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до питної води призначення до споживання 

людиною». 

Міська рада регулярно проводить заходи з покращення надання житлово-комунальних 

послуг населенню: 

1. З представниками Благодійного фонду NEW WAY обговорюється  питання 

реалізації проєкту з покращення водопостачання села Покровське. 

https://www.facebook.com/rada.bakhmut/posts/303482891005241. 

2. З представниками Чеської недержавної організації «Людина в біді» обговорюється 

реалізація проєкту з покращення водопостачання села Клинове. 

https://www.facebook.com/rada.bakhmut/. 
3. З представниками UNHCR УВКБ ООН та гуманітарної місії «Пролісок» 

обговорюються проекти з покращення водопостачання на сільських територіях ОТГ . 

https://www.facebook.com/rada.bakhmut/posts/301417627878434 

Наявність не менше трьох доказів участі міської ради у забезпеченні належного 

надання житлово-комунальних послуг надає можливість для зарахування балу за даним 

індикатором. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. Запровадити практику обговорення з населенням тарифів на житлово-комунальні 

послуги, які надаються у громаді. 

 

 

8. Чи сприяє ОМС доступу до системи послуг (соціальних, медичних, 

адміністративних) через організацію зручного транспортного сполучення? 

 

Бал зараховується при встановленні зручності транспортного сполучення до кожного 

з таких закладів: Центр надання адміністративних послуг, заклад охорони здоров’я 

вторинного рівня, місцевий підрозділ соціального захисту населення. 

Зручність  досяжності визначається одним із таких способів: 1) не більше однієї 

пересадки громадським транспортом від найбільш віддаленої вулиці та відстань до 

найближчої зупинки не більше 300 м; 2) у населених пунктах без транспортного сполучення 

близько 3 км від найбільш віддаленої вулиці; 3) де заклад, що обслуговує мешканців, 

знаходиться в іншому населеному пункті – можливість відповідно до встановленого 

графіку руху виїхати до закладу, отримати необхідну послугу та повернутись того ж дня). 

 

Відстань визначається за допомоги онлайн або друкованих мап. 

 За цим індикатором було досліджено транспортну доступність трьох об’єктів надання 

для населення міста соціальних, адміністративних та медичних послуг. 

У місті працює громадський транспорт, тому основним критерієм оцінки стала відстань 

від маршруток до установ. Допустимою була відстань не більше 300 м від найближчої 

зупинки. 

https://www.facebook.com/newway.chf/?__tn__=K-R&eid=ARBwW9eOIYOazqIvjFTdkfMooqYbYk3MnmGlCMF0Kn_ERSwEOSGI83tinfja4JHxfSNDrMUk10JMct7H&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD3fHWlJ8U-nm-COClFg5xkZYgzdqOXv6tppVA2bpSEPCIZ9-i6iluy9zYdZS2y9AIN5nxFJ8tqpzuKvkx12ka5hraAE7KsMynn4ao7ysEy2wtjBPP43rzhexsx6U3RwBCj7rPT29upEpRX2fnwsWatCb1I2uWUDEAQurBbayfgjPQkl5wnnekCLbFHKy5Jach3moBeMi_jia9AhUVVk4C-LB7Icfr3WZn4KVJ30nx5JqR8SR8mdLw5U_KI0xos6ziq6v3TqePGCUgNZgCiuLshMALTAkdY4k7XAq0FL81kWBj3oNtK4_QGKdT4hjdmt4NiakJa7RfpD09mPvz86FA
https://www.facebook.com/rada.bakhmut/posts/303482891005241
https://www.facebook.com/rada.bakhmut/
https://www.facebook.com/rada.bakhmut/posts/301417627878434?__xts__%5B0%5D=68.ARBCYPsDJtC40jNU6OOm7czB5I-CUSfZ2gchbd81h0yxOJbFJ6SaeruzCQxMjiATu7QVSDX9AF_wY9wvaG2suIi9Ozi2-seNNn3aSB86BnU_07carbU1CwTeEJ-gg0Nw5wx0kWAWgZS5XDgnYmbSRB4MsL1XT77aGOao8tCCMDPaBpWARE_nS2iWJNV-zfvTEfZQujxA-c3hWslZQYtIIuo5i7oxiWIzaDrXJA4gLAewzqjwlIZISpzesGxHB7P3yyd_upmsp_CkdT78WrfhRjWFw-wisuJio0mS-CEyt2nR27qXolwpbTP-9j1S8xASHtuiCw1Kl45SLIX8HTmcUcY&__tn__=-R
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1. Відстань від Центру надання адміністративних послуг населенню до найближчої 

зупинки громадського транспорту складає 69 м. 

 

 

 
 

2. Відстань від Управління праці та соціального захисту населення до зупинки 

громадського транспорту складає 120 м. 
 

 
 

3. Відстань від найближчої зупинки до медичного закладу становить 230 м. 

  Зручність транспортного сполучення до кожного досліджуваного закладу надає 

можливість для зарахування балу. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал зараховано  

_____________________________________________________________________________ 
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ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 
 

 
 

 

Ключові враження від моніторингу 

 

Місцева влада велику увагу приділяє заходам із подолання бідності та надання допомоги 

мешканцям громади, які опинилися у складних життєвих обставинах. Попри це в напрямках 

організації надання допомоги бездомним особам та сім’ям, які опинилися у складних 

життєвих обставинах, місцевій владі необхідно покращити результати своєї роботи шляхом 

впровадження рекомендацій, які надано за результатами проведеного моніторингу.  

 

Базові рекомендації  

1. Прийняти місцеву довгострокову програму з пільгового кредитування для 

внутрішньо переміщених осіб місцевого (зокрема іпотечного) будівництва або 

придбання житла. 

2. Прийняти інвестиційну програму з підприємствами та організаціями, що 

здійснюють зведення житлових будівель. 

3. Посилити участь представників міської ради в заходах центрів соціальних служб, 

центрів зайнятості щодо виявлення і підтримку сімей/осіб, які опинились у 

складних життєвих обставинах. 

 

 

 

  

Стовпець1; 

Зараховано  7 

балів; 7; 87%

Стовпець1; Не 

зараховано 1 бал; 

1; 13%

Зараховано  7 балів

Не зараховано 1 бал
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ОКРЕМИМ ВЕРСТВАМ НАСЕЛЕННЯ 

 

НАПРЯМОК МОНІТОРИНГУ: СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ВРАЗЛИВИХ КАТЕГОРІЙ 

 

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

захисту? 

Бал зараховується при наданні доказів проведення не менше трьох – у великих містах 

та двох – в інших населених пунктах способів вираження громадської думки та врахування 

їх результатів щодо формування програм/заходів соціального захисту.  

Заходи можуть передбачати таке: громадські слухання, експертні обговорення; 

анкетні опитування; фокус-групи з цільовими аудиторіями; електронне опитування (на 

офіційному веб-сайті, у соціальних мережах); інше (визначається за внутрішнім 

переконанням монітора). 

 

На сайті Бахмутської міської ради https://artemrada.gov.ua/news/27704 регулярно 

оприлюднюються проекти рішень для ознайомлення та обговорення з громадськістю. 

Однак в результаті  аналізу сайту міської ради не виявлено повідомлень про проведення 

громадських обговорень (слухань) проектів програм чи заходів, що стосуються соціального 

захисту.  

Відсутність доказів можливості вираження громадської думки та її врахування не надає 

можливості зарахувати бал за даним індикатором. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал не зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. Розробити графік громадських слухань або публічних обговорень на 2020 та 2021 

роки, до якого включити питання щодо формування заходів та програм із 

соціального захисту населення. 

2. Створити робочу групу при міській раді з питань збору пропозицій від громадськості 

та проведення аналізу можливості їх врахування при прийнятті місцевих програм та 

заходів. 

 

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

 

Бал зараховується при наданні доказів вживання ОМС упродовж останнього 

календарного року перед моніторингом фінансово підкріплених системних заходів з 

підтримки осіб похилого віку. У великих містах для отримання балу вважається 

достатнім мати не менше трьох, в інших населених пунктах – не менше двох типів заходів. 

Фінансова підкріпленість означає наявність фінансового плану такої форми соціального 

захисту у місцевому бюджеті, системність – планування таких заходів на рік.  

Приклади заходів: надання продуктів харчування, матеріальної допомоги особам 

похилого віку; призначення грошової допомоги особам, які здійснюють догляд за самотніми 

громадянами похилого віку; проведення ремонтів житла, придбання будівельних 

матеріалів; організація безоплатного харчування малозабезпечених громадян похилого 

віку; надання за рахунок місцевого бюджету ритуальних послуг у зв’язку з похованням 

самотніх малозабезпечених громадян; залучення до культурного життя громади; інше 

(визначається за внутрішнім переконанням монітора). 

 

https://artemrada.gov.ua/news/27704
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У Бахмуті діє Комплексна програма соціального захисту окремих категорій громадян в 

м. Бахмуті на 2019-2022 роки – 

https://drive.google.com/file/d/1xdjfs_kXL6U3Bz1ZPEXEugeAd2prHBTV/view. 
Програмою передбачено: 

- Надання одноразової матеріальної допомоги 512 малозабезпеченим громадянам м. 

Бахмут; 

- Виплата щомісячної стипендії в розмірі 1000 грн 4 громадянам похилого віку, яким 

виповнилося 100 і більше років; 

 
Витяг з програми Соціального захисту окремих категорій громадян в м. Бахмут на 2019-2020 роки. 

 

- Надання грошової та натуральної допомоги малозабезпеченим громадянам похилого 

віку та особам з інвалідністю, які знаходяться на обслуговуванні в територіальному центрі; 

- Організація благодійних обідів для малозабезпечених громадян та особам з 

інвалідністю, які обслуговуються територіальним центром. 

 
Витяг із програми Соціального захисту окремих категорій громадян в м. Бахмут на 2019-2020 роки. 

 

У рамках співпраці з Донецькою обласною державною адміністрацією Бахмутська 

міська рада у липні 2020 року організувала надання продуктових наборів 511 особам у 

кількості 1022 одиниці на суму 319477,2 грн.  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=286589019357113&id=10004018052358

2.  

Періодичність проведення заходів соціального захисту малозабезпечених осіб похилого 

віку та їх варіативність (надання різних видів допомоги), надає можливість надання балу за 

даним індикатором. 

____________________________________________________________________________ 

 

Бал зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1xdjfs_kXL6U3Bz1ZPEXEugeAd2prHBTV/view
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=286589019357113&id=100040180523582
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=286589019357113&id=100040180523582
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Рекомендації: 

1. Передбачити надання безкоштовних ритуальних послуг у зв’язку з похованням 

самотніх малозабезпечених громадян. 

 

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

 

Бал зараховується у разі вживання ОМС заходів щодо отримання особами, які 

потребують стороннього догляду, у великих містах – не менше трьох, в інших населених 

пунктах – не менше двох послуг з такого переліку: догляд вдома; денний догляд; 

підтримане проживання; паліативний/хоспісний догляд;догляд стаціонарний. 

Послуги з догляду можуть бути надані як у самій громаді, так і шляхом вирішення 

питань надання послуг догляду для її жителів у інших населених пунктах. У цьому разі 

вжиті заходи оцінюються фактами (функціонування, створення, надання послуг тощо) 

та документами, що передбачають передачу коштів на фінансування зазначених заходів 

за останній календарний рік, що передує моніторингу. 

 

У місті діє Комплексна програма соціального захисту окремих категорій громадян в м. 

Бахмуті на 2019-2022 роки –

https://drive.google.com/file/d/1xdjfs_kXL6U3Bz1ZPEXEugeAd2prHBTV/view. 

Програмою передбачено: 

- Щомісячна компенсаційна виплата непрацюючій працездатній особі, яка доглядає 

за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку; 

- Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І та ІІ групи внаслідок 

психічного розладу; 

- Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та 

особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд; 

 

 

 
 

У 2019 році на реалізацію заходів щодо догляду осіб, які цього потребують, виділено 

11624,0 тис грн.: 

- Щомісячна компенсаційна виплата непрацюючій працездатній особі, яка доглядає 

за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку – 4,8 тис 

грн; 

- Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І та ІІ групи внаслідок 

психічного розладу – 1373,4 тис грн.; 

- Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та 

особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд – 10101,5 тис грн.; 

- Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не 

здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 144,3 тис грн. 

http://artemrada.gov.ua/documents/бахмут/139-від-29012020/20200129-№6139-2872.  

На 2020 рік програмою передбачено реалізацію наступних заходів: 

- Щомісячна компенсаційна виплата непрацюючій працездатній особі, яка доглядає 

за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку; 

https://drive.google.com/file/d/1xdjfs_kXL6U3Bz1ZPEXEugeAd2prHBTV/view
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- Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І та ІІ групи внаслідок 

психічного розладу; 

- Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та 

особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд. 

Наявність заходів з надання сторонньої допомоги особам, які того потребують, надають 

можливість для зарахування балу. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. Впровадити у місті послугу з паліативного/хоспісного догляду. 

2. У медичному закладі виділити палати по стаціонарному догляду за особами, які 

потребують допомоги. 

 

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

інвалідністю? 

 

Бал зараховується при наданні доказів організації ОМС упродовж 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, зокрема через механізм громадських робіт; 

2) або соціальними службами, які безпосередньо наймають фахівців; 

- послуга перекладу жестовою мовою – переважно надається через фінансування 

громадської організації, яка наймає фахівців; 

- обладнання під’їздів та сходових площадок у будівлях, де мешкають особи з 

інвалідністю спеціальними засобами і пристосуваннями – оцінюються рішення 

виконкому, 

прийняті на підставі вивчення потреб із видатками на: розробку проектно-

кошторисної 

документації, проведення реконструкційних будівельних робіт; 

- інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора). 

 

На території Бахмутської об’єднаної територіальної громади діє Програма по 

забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та 

інших мало мобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктури на 2019-2023 роки –https://drive.google.com/file/d/1XhcDdw-

bkq1eKkoXEruMCDId-CTvJMmc/view. 

Метою Програми є забезпечення безперешкодного доступу осіб з ОФМ та інших 

маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктури на території м. Бахмут. 

Програмою передбачено наступне: 

- Придбання 10 низькопольних тролейбусів; 

- Облаштування пандусами комунальних та державних закладів; 

https://drive.google.com/file/d/1XhcDdw-bkq1eKkoXEruMCDId-CTvJMmc/view
https://drive.google.com/file/d/1XhcDdw-bkq1eKkoXEruMCDId-CTvJMmc/view
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- Облаштування тактильного покриття при вході до комунального закладу; 

- Виготовлення табличок зі шрифтом Брайля до медичних та комунальних закладів; 

- Встановлення нових та реконструкція старих ліфтів у медичних та комунальних 

закладах для безперешкодного входу до них осіб з інвалідністю на кріслах колісних; 

- Облаштування пандусами будівель освітніх закладів; 

- Реконструкція санітарно-гігієнічних приміщень в освітніх закладах; 

- Обладнання світлофорних об’єктів системою звукового сповіщення на перехресті; 

- Облаштування пандусами багатоквартирних будинків; 

- Пониження рівня бордюр. 

Однак у відкритих джерелах інформації відсутня інформація про виконання заходів, які 

передбачені програмою. 

Бахмутська міська рада уклала договір з приватним перевізником на перевезення людей 

з інвалідністю по зору І та ІІ групи та осіб з інвалідністю, які пересуваються на кріслі 

колісному. У 2020 році за місцевого бюджету відшкодовано 9.0 тис грн. за надання послуг 

з пільгового перевезення 120 особам з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних. 

Враховуючи не підтвердження участі міською радою  впровадження принаймні двох 

послуг з супроводу та безперешкодного доступу людей з інвалідністю, бал за даним 

індикатором не зараховано. 

__________________________________________________________________________ 

 

Бал не зараховано 

___________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. Виділити фінансування на реалізацію програми по забезпеченню безперешкодного 

доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп 

населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури на 

2019-2023 роки. 

2. Організувати надання послуг з перекладу жестовою мовою соціальними 

працівниками або замовити надання такої послуги у профільних громадських 

організаціях. 

 

5. Чи вживає ОМС заходи з надання реабілітаційних послуг особам з порушеннями 

здоров’я? 

 

Бал зараховується при наданні доказів вживання ОМС упродовж останнього 

календарного року перед моніторингом фінансово підкріплених системних заходів з 

реабілітації осіб з порушеннями здоров’я. У великих містах вважається достатнім мати 

не менше чотирьох, в інших населених пунктах – трьох напрямів. Фінансова підкріпленість 

означає наявність фінансового плану такої форми соціального захисту у місцевому 

бюджеті, системність – планування таких заходів на рік. Приклади реабілітаційних 

послуг: створення реабілітаційних установ або спрямування до установ в інших населених 

пунктах чи установ вищого рівня; надання послуг у медичних закладах; виїзд фахівців за 

місцем проживання особи; надання фінансової підтримки громадським організаціям, що 

надають реабілітаційні послуги; забезпечення за рахунок місцевого бюджету технічними 

та іншими засобами реабілітації, засобами медичного призначення; інше (визначається за 

внутрішнім переконанням монітора). Ці заходи можуть бути реалізовані як у самій 

громаді, так і шляхом вирішення питань надання послуг реабілітації для її жителів у інших 

населених пунктах або установах іншого рівня підпорядкування. У цьому разі вжиті заходи 

оцінюються фактами (функціонування, створення, надання послуг тощо) та 

документами, що свідчать про спрямування осіб з порушеннями здоров’я до установ за 

останній календарний рік, що передує моніторингу. 



Місцевий індекс прав людини м. Бахмут Донецької області: Звіт моніторингу 

 
Сторінка 34 з 49 

 

У Бахмуті діє Програма з реалізації Конвенції про права інвалідів на 2015-2020 роки. 

Програмою передбачено заходи з абілітації та реабілітації людей з інвалідністю 

https://drive.google.com/file/d/0BzjcETnBOh5HUHZFazlfNW9fcFU/view. 

 

 
Програмою також передбачено фінансування заходів із задоволення культурних потреб, 

організації дозвілля та спортивні заходи для осіб з інвалідністю, які є по суті елементами 

психологічної реабілітації: 

- Проведення з урахуванням потреб дітей з інвалідністю майстер-класів у 

краєзнавчому музеї, народній кімнаті-музеї з писанкарства, а також гуртків, клубів за 

інтересами; 

- Проведення безкоштовних екскурсій для людей з інвалідністю м. Бахмута в 

краєзнавчому музеї та в народній кімнаті-музеї з писанкарства; 

- Участь дітей з інвалідністю у міських, регіональних та всеукраїнських фестивалях 

творчості осіб з обмеженими фізичними можливостями. 

На реалізацію даних заходів програмою передбачено 28,0 тис грн. у 2019 році та 28,5 тис 

грн у 2020 році відповідно. 

На території Бахмутської об’єднаної територіальної громади діє Центр реабілітації дітей 

з органічними ураженнями нервової системи.  

У Центрі проходять комплексну реабілітацію діти віком від 1 року народження до 7 років 

включно. Центр надає послуги дітям, які мають порушення здоров’я, пов’язані з ураженням 

нервової системи. 

На базі територіального центру з надання соціальних послуг м. Бахмут працює Відділ 

надання соціальних послуг «Здоров’я та довголіття», який надає фізкультурно-оздоровчі 

послуги, зокрема консультації щодо соціальної та фізичної реабілітації. 

Упродовж 2019-2020 років реабілітаційні послуги отримали: 

1. У Комунальному закладі «Бахмутський районний центр комплексної реабілітації 

для дітей з інвалідністю» – 34 дитини з інвалідністю. 

2. У Комунальному закладі охорони здоров’я «Центр реабілітації дітей з органічними 

ураженнями нервової системи» – 161 дитина з інвалідністю. 

3. У відділенні здоров’я та довголіття Територіального центру надання соціальних 

послуг Бахмутської міської ради – 350 осіб з інвалідністю. 

 

https://drive.google.com/file/d/0BzjcETnBOh5HUHZFazlfNW9fcFU/view
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Враховуючи наявність трьох заходів з реабілітації осіб з порушенням здоров’я, бал за 

даним індикатором зараховано.  

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. Інформувати мешканців громади про реабілітаційні заходи, які надаються в громаді. 

 

6. Чи здійснює ОМС заходи підтримки  сімей з дітьми? 

 

Бал зараховується при наданні доказів вживання ОМС упродовж останнього 

календарного року перед моніторингом фінансово підкріплених системних заходів з 

підтримки сімей з дітьми. У великих містах вважається достатнім мати не менше 

чотирьох, в інших населених пунктах  – не менше трьох напрямів. Фінансова підкріпленість 

означає наявність фінансового плану такої форми соціального захисту у місцевому 

бюджеті, системність – планування таких заходів на рік. 

Приклади заходів: 

- надання за кошти місцевого бюджету фінансової допомоги сім’ям у зв’язку з 

народженням дитини;  

- ваучери на оплату лікарських засобів та медичних послуг; 

- харчування немовлят та надання засобів гігієни для немовлят; 

- безкоштовне харчування учнів І-IV класів та учнів вразливих груп; 

- пільговий проїзд учнів до місця навчання і додому; 

- влаштування дітей внутрішньо переміщених осіб у дошкільні та загальноосвітні 

навчальні заклади (оцінюється у громадах, де проживають діти з внутрішньо 

переміщених родин); 

- інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора). 

 

На території Бахмутської ОТГ діє Комплексна програма Бахмутської міської ради 

«Молодь. Сім’я. Діти» 

https://drive.google.com/file/d/0BzjcETnBOh5HTHg3cGFSUHltdEE/view. 

У рамках програми у 2019 році у пришкільних таборах відпочила 731 дитина. 

На базі т/б Лісова в с. Торське Лиманського району Бахмутський ЦТКЕ організував 

роботу наметового містечка. Цим видом відпочинку було охоплено 30 вихованців. На 

організацію відпочинку з міського бюджету витрачено 321.1 тис грн. 

У БДЗЗОВ «Вогник» відпочили 340 дітей. З міського бюджету на реалізацію заходів з 

оздоровлення дітей у 2019 році виділено 797.5 тис грн. 

https://drive.google.com/file/d/0BzjcETnBOh5HTHg3cGFSUHltdEE/view
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У 2020 році на оздоровлення дітей та молоді, які потребують соціальної уваги та 

підтримки, у 2020 році з міського бюджету закладено 2985,9 тис грн., а на організацію 

оздоровлення дітей з частковим відшкодуванням вартості путівок закладено 187,5 тис грн. 

За рахунок коштів місцевого бюджету мешканці міста із малозабезпечених сімей мають 

можливість отримати пільгове дитяче харчування для дітей перших двох років життя. 

 

 
 

Зважаючи на відсутність принаймні трьох заходів з підтримки сімей з дітьми, бал по 

даному індикатору не зараховано. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал не зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. Провести аналіз потреб сімей з дітьми та визначити можливість надання їм 

допомоги та підтримки. 

 

7. Чи бере ОМС участь у наданні соціальних послуг дітям та молоді, які 

опинились у складних життєвих обставинах, в тому числі за наслідками домашнього 

насильства? 

 

Бал зараховуватиметься за наявності доказів залучення ОМС упродовж останнього 

календарного року перед моніторингом до реалізації чотирьох – у великих містах та трьох 

– в інших населених пунктах напрямів, які здійснюються самостійно та у співпраці з 

іншими надавачами соціальних послуг: 

- діяльність гарячої телефонної лінії з питань подолання складних життєвих обставин 

за наслідками домашнього насильства; 

- проведення спільних із місцевими органами виконавчої влади, поліції заходів щодо 

запобігання та протидії домашньому насильству, насильству щодо дітей, протидії 

дитячій бездоглядності зокрема у навчальних закладах, закладах охорони здоров’я; 

- інформування громади, в тому числі спільно з місцевими органами виконавчої влади у 

закладах освіти та охорони здоров’ям з питань, пов’язаних із запобіганням та протидією 

домашньому насиллю, насиллю щодо дітей, дитячій бездоглядності; 

- організація послуг психологічної допомоги жертвам домашнього насилля, насилля в 

сім’ї, соціального супроводу таких сімей. Послуги можуть надаватись як безпосередньо у 

громаді, так і в центрах соціальних служб, соціально-психологічної допомоги, 

недержавних установах; 

- організація надання послуг у Соціальному центрі матері та дитини; 

- організація соціальних послуг із ресоціалізації наркозалежної молоді; 

- інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора). 
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При Бахмутській міській раді діє Координаційна рада з питань сімейної політики, 

гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству і протидії торгівлі 

людьми. 

 
 

Щороку міська рада затверджує план роботи координаційної ради. 

https://www.artemrada.gov.ua/13377. Аналіз планів показав, що рада виконує інформаційну 

та координуючу функцію у напрямку подолання домашнього насильства. 

Допомогу соціального та психологічного характеру у випадку загрози життю та здоров'ю 

дитини, насилля в сім'ї надає Бахмутський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молодіhttps://www.facebook.com/bachmutmcsssdm/. У центрі є Телефон для зв’язку та 

електронна скринька, на які можна звернутися у випадку домашнього насилля. 

 
У Бахмутській об’єднаній територіальній громаді  діє Комплексна програма Бахмутської 

міської ради «Молодь. Сім’я. Діти» від 27.06.2017 №6/102-1901 – 

https://drive.google.com/file/d/0BzjcETnBOh5HTHg3cGFSUHltdEE/view, діяльність якої 

спрямована на надання соціальних послуг дітям та молоді, зокрема тим, які опинились у 

складних життєвих обставинах. 

Структурні підрозділи проводять інформаційні заходи з профілактики наркоманії, 

алкоголізму, поширення ВІЛ/СНІДу. 

 

 
Витяг зі звіту про результати  виконання у 2019 році Комплексної  програми Бахмутської міської ради 

«Молодь. Сім`я. Діти» на 2016-2020 роки. 

 

У 2019 році в рамках роботи спеціалізованих служб «Соціальної профілактики», 

«Студентської соціальної служби», клубу «Молодь для молоді» серед учнівської і 

студентської молоді та широких верств населення міської громади з питань безпечної 

життєдіяльності проведено 116 заходів, якими охоплено 1589 осіб: 

https://www.artemrada.gov.ua/13377
https://www.facebook.com/bachmutmcsssdm/
http://artemrada.gov.ua/documents/%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82/102-%D0%B2%D1%96%D0%B4-27062017/20170627-%E2%84%966102-1901
https://drive.google.com/file/d/0BzjcETnBOh5HTHg3cGFSUHltdEE/view
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Витяг зі звіту про результати  виконання у 2019 році Комплексної  програми Бахмутської міської ради 

«Молодь. Сім`я. Діти» на 2016-2020 роки. 

- У травні 2019 року активна молодь міста за ініціативи Студентської Ради міста за 

підтримки УМПСД провела акцію "Молодь проти наркотиків". 

- Проведено молодіжну акцію з профілактики негативних явищ та формування 

здорового способу життя. На реалізацію даних заходів з міського бюджету виділено 2,0 тис 

грн. 

- Оновлено реєстр даних про студентські, багатодітні сім`ї та сім`ї, які опинились у 

складних життєвих обставинах. 

У рамках Міжнародної кампанії «16 днів проти гендерно-обумовленого насильства» з 

метою залучення громадськості та молоді до проблеми проявів насильства щодо жінок та 

дітей, вирішення існуючих гендерних проблем у суспільстві, підвищення обізнаності 

населення з питань протидії торгівлі людьми Управління молодіжної політики та у справах 

дітей Бахмутської міської ради спільно з Бахмутським центром соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді провело низку заходів: 

-  прес-брифінг «Єднаймося проти насильства» (взаємодія суб’єктів, що здійснюють 

заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою 

статі ) – 20 учасників; 

- зустріч студентської молоді з представниками правоохоронних органів «Профілактика 

правопорушень у молодіжному середовищі», «Насильство види покарань»; 

- демонстрація відеороликів стосовно профілактики насилля  в якості соціальної реклами 

– 1500 учасників; 

-  конкурс відео-колажів «Ми – проти насильства»; 

- профілактичні рейди до неблагополучних сімей, схильних до проявів насильства в сім’ї; 

-  флеш-моб «Наші долоні – проти насилля»; 

- інформаційно-просвітницьку акцію «Скажи STOP насильству» (розповсюдження  

інформаційних листівок, буклетів «Гендер: рівні можливості для всіх», «Життя без 

насильства»); 

- забезпечено розміщення відео- і друкованої продукції інформаційної кампанії «Розірви 

коло», а саме: 

1.   Розміщення білбордів та сітілайтів з тематикою «Розірви коло»; 

2. Трансляція соціального ролика «Розірви коло» на місцевому телебаченні та 

сторінці у Фейсбуку. 

Наявність трьох форм участі міської ради у наданні соціальних послуг дітям та молоді, 

які опинились у складних життєвих обставинах, зокрема за наслідками домашнього 

насильства, надає можливість для зарахування балу. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендації: 

1. Продовжити реалізацію Комплексної програми Бахмутської міської ради «Молодь.  

Сім’я. Діти» на наступні 5 років. 
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8. Чи дбає ОМС про захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування? 

 

Бал зараховується при наданні доказів вживання ОМС упродовж останнього 

календарного року перед моніторингом заходів із забезпечення прав дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. У великих містах вважається достатнім 

реалізовувати не менше п’яти, в інших населених пунктах – не менше чотирьох напрямів. 

Приклади напрямів: 

- перевірка дотримання прав дітей у закладах або сім’ях та реагування на випадки 

порушень прав; 

- участь представників органів опіки та піклування у судових слуханнях у справах, що 

стосуються прав дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування; 

- передавання дитині-сироті або дитині, позбавленій батьківського піклування, при 

досягненні нею повноліття житла, яке перебуває у її власності; 

- функціонування соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 

- надання фінансової підтримки внутрішньо переміщених прийомних сімей, дитячих 

будинків сімейного типу (оцінюється у громадах, де наявні такі сім’ї); 

- надання житла дитячим будинкам сімейного типу, які вимушено або самостійно 

залишили місце проживання на тимчасово окупованих територіях та території 

проведення АТО (оцінюється у громадах, де наявні такі дитячі будинки сімейного типу); 

- поліпшення матеріально-технічних умов закладів, де перебувають діти-сироти та 

діти, позбавлені батьківського піклування; 

- інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора). 

Заходи можуть бути реалізовані як у самій громаді, так і шляхом вирішення питань їх 

забезпечення мешканцям громади у інших населених пунктах. У цьому разі вжиті заходи 

оцінюються за документами, що передбачають передачу коштів на фінансування 

зазначених заходів за останній календарний рік, що передує моніторингу. 

 

У Бахмутській об’єднаній територіальній громаді діє Комплексна програма Бахмутської 

міської ради «Молодь. Сім’я. Діти» 

https://drive.google.com/file/d/0BzjcETnBOh5HTHg3cGFSUHltdEE/view. 
У рамках реалізації програми упродовж 2019 року в сімейні форми виховання 

влаштовано 18 дітей, з них під опіку/піклування – 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування та 3 дитини повернуто на виховання у сім’ю, усиновлено 5 дітей. 
У ході реалізації програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа придбано 6 квартир на умовах співфінансування 

50/50 з обласного та міського бюджетів на загальну суму 983 тис грн, одна квартира, надана 

з комунального фонду міста, та 30 дітей цієї категорії отримали грошові компенсації з 

державного бюджету на придбання житла.   

Діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, були оздоровлені в 

дитячих оздоровчих закладах за рахунок міського та обласного бюджетів.  

https://drive.google.com/file/d/1nKWRJzIKoWipNrVH9XDPgJWmIB4Sl1ru/view. 

До Дня захисту дітей служба у справах дітей УМПСД провела урочистий захід для дітей-

сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування, за рахунок спонсорських коштів. 

Протягом 2019 року надавалися безкоштовні квитки до цирку та на атракціони, 

виготовлялися єдині квитки на проїзд для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 
http://artemrada.gov.ua/documents/бахмут/140-від-26022020/20200226-№6140-2918.  

Структурні підрозділи Бахмутської міської ради проводять інформаційні заходи на 

підтримку дітей – у рамках Всеукраїнської акції-флешмобу «Усиновлення – це любов 

https://drive.google.com/file/d/0BzjcETnBOh5HTHg3cGFSUHltdEE/view
https://drive.google.com/file/d/1nKWRJzIKoWipNrVH9XDPgJWmIB4Sl1ru/view
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назавжди», проведено відповідну акцію в м. Бахмут та розповсюджено листівки з метою 

привернення уваги населення до проблем дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. На дані заходи з міського бюджету виділено 2,0 тис грн. 

http://artemrada.gov.ua/documents/бахмут/140-від-26022020/20200226-№6140-2918. 

Зважаючи на наявність чотирьох доказів піклування ОМС про захист прав дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, бал за даним індикатором зараховано. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. Передбачити функціонування соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

2. Надати фінансову підтримку внутрішньо переміщеним прийомним сім’ям, дитячим 

будинкам сімейного типу. 

3. Надати приміщення для проживання будинкам сімейного типу, які вимушено або 

самостійно залишили місце проживання на тимчасово окупованих територіях та 

території проведення АТО. 

 

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

 

Бал зараховується при наданні ОМС доказів: 

- залучення недержавних надавачів соціальних послуг (як приклад, соціальне замовлення); 

- закупівля соціальних послуг у недержавних надавачів (громадські об‘єднання, приватні 

особи) за рік, що передує моніторингу. 

Заходи можуть бути реалізовані як у самій громаді, так і шляхом вирішення питань їх 

забезпечення мешканцям громади у інших населених пунктах. У цьому разі вжиті заходи 

оцінюються за документами, що передбачають передачу коштів на фінансування 

зазначених заходів за останній календарний рік, що передує моніторингу. 

 

Контент аналіз сайту міської ради та інших відкритих джерел інформації не виявив 

доказів залучення недержавних надавачів до надання соціальних послуг у громаді. З огляду 

на зазначене бал за даним індикатором не зараховано.  

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал не зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. Запровадити співпрацю з недержавними надавачами соціальних послуг. 

 

 

10. Чи є зручною  організація надання послуг органом соціального захисту 

населення? 

 

Бал зараховується, якщо монітор підтвердив наявність не менше дванадцяти критеріїв 

зручності надання послуг органом соціального захисту населення: 1) організація послуг за 

місцем проживання маломобільних осіб; 2) прийом документів уповноваженими особами у 

віддалених селах, філіях; 3) можливість телефоном отримати інформацію про порядок 

отримання послуги та графік прийому громадян; 4) зручність інформування про графік 

прийому громадян та місця розташування секторів прийому; 5)безперешкодний доступ до 
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приміщення маломобільних груп населення; 6) зручний графік прийому громадян; 

7)наявність ідентифікаційних беджів/жетонів у консультантів; 8)доступність 

інформації про орган соціального захисту; 9) зручність умов реєстрації; 10)вільний доступ 

до бланків заяв для отримання послуг; 11) можливість надання допомоги особам, які через 

порушення здоров’я самостійно не можуть заповнити бланки; 12) вільний доступ до 

туалетної кімнати з урахуванням потреб маломобільних груп населення; 13) достатність 

та зручність місць для очікування; 14)наявність "дитячого куточка"; 15) умови 

приватності під час прийняття заяв; 16) функціонування мобільних офісів, спільні прийоми 

якнайближче до місць проживання органами соціального захисту, центрами зайнятості, 

управліннями Пенсійного фонду. 

 

Аналіз зручності отримання соціальних послуг населенню здійснювався шляхом аналізу 

роботи Управління праці та соціального захисту населення Бахмутської об’єднаної 

територіальної громади. 

При проведенні аналізу роботи управління встановлено, що організація роботи 

управління є незручною для населення, що підтвердилося під час проведення моніторингу 

роботи управління.  

1. Соціальні послуги за запитом маломобільних осіб за місцем проживання не 

надаються; 

2. Прийом документів уповноваженими особами у віддалених селах, філіях не 

здійснюється; 

3. Отримання телефоном інформацію про порядок отримання послуги та графік 

прийому громадян в управлінні неможливо;  

4. Відсутній графік прийому громадян та місце розташування секторів прийому;  

5. Відсутній нормативний пандус та поручні при вході з будівлі, де розташоване 

управління; 

6. Відсутні ідентифікаційні бейджі/жетони у консультантів; 

7. Немає доступу до інформації про орган соціального захисту та вільного доступу до 

бланків заяв для отримання послуг;  

8. Допомога особам, які через порушення здоров’я самостійно не можуть заповнити 

бланки, не надається;  

9. Відсутній вільний доступ до туалетної кімнати з урахуванням потреб маломобільних 

груп населення;  

10. Недостатньо зручних місць для очікування, відсутній "дитячий куточок". 

 

 
 

 

Зважаючи на відсутність принаймні дванадцятьох умов зручності надання соціальних 

послуг населенню, бал за даним індикатором не надається.  
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____________________________________________________________________________ 

 

Бал не зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. Організувати надання послуг населенню відповідно до критеріїв, визначених 

індикатором. 

 

ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 

 
 

 

Ключові враження від моніторингу 

 

 

   Міська влада приділяє увагу наданню допомоги та підтримки малозабезпеченим особам 

похилого віку та дітям-сиротам. Однак робота із забезпечення дотримання прав людей з 

інвалідністю та сімей з дітьми знаходиться на низькому рівні. 

 

Базові рекомендації  

1. Розробити графік громадських слухань або публічних обговорень на 2020 та 2021 

роки, в який включити питання щодо формування заходів та програм з соціального 

захисту населення. 

2. Організувати надання послуг населенню відповідно до критеріїв, визначених 

індикатором. 

3. Запровадити співпрацю з недержавними надавачами соціальних послуг. 

4. Продовжити реалізацію Комплексної програми Бахмутської міської ради «Молодь. 

Сім’я. Діти» на наступні 5 років. 

 

 

 

 

Стовпець1; 

Зараховано  5 

балів; 5; 50%

Стовпець1; Не 

зараховано 5 

балів; 5; 50%

Зараховано  5 балів

Не зараховано 5 балів
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НАПРЯМОК МОНІТОРИНГУ: ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ 

1. Чи є дієвим місцевий стратегічний документ, що стосується сфери доступу до 

правосуддя? 

 

Бал зараховується за наявності затвердженого стратегічного документа такого 

спрямування, що оцінюється як дієвий. Спрямованість і дієвість документа визначається 

аналізом тексту документу на предмет: мети та завдань, спрямованості заходів та 

підбором методів їх реалізації, зазначенням виконавців, строків виконання; виділенням 

фінансування з місцевого бюджету; визначенням очікуваних результатів виконання; 

встановленням контролю та визначенням способів оцінки ефективності реалізації 

завдань. 

 

Контент аналіз сайту міської ради та інших відкритих джерел інформації не виявив 

доказів наявності у м. Бахмут діючого місцевого стратегічного документу, що стосується 

питання доступу до правосуддя, тож підстави до зарахування відсутні. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал не зараховано 

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. Бахмутській міській раді необхідно розробити та затвердити місцевий документ, що 

стосується сфери доступу до правосуддя. 

 

 

2. Чи здійснюється взаємодія органів місцевого самоврядування з місцевими 

державними адміністраціями, органами поліції, судами, територіальними 

управліннями юстиції, центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

у сфері доступу до правосуддя? 

 

Для зарахування балу достатньо наявності на момент здійснення моніторингу 4 (3 – 

для ОТГ та районних центрів) підтверджених доказів (фактів) взаємодії із вказаними 

органами. Приклади: надання в оренду/користування комунальних приміщень на пільгових 

умовах, сприяння у вдосконаленні матеріально-технічної бази (виділення коштів або 

передача майна), створення спільних дієвих консультативно-дорадчих органів. 

 

Монітору не вдалося у відкритих джерелах знайти інформацію щодо підтвердження 

взаємодія органів місцевого самоврядування з місцевими державними адміністраціями, 

органами поліції, судами, територіальними управліннями юстиції, центрами з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у сфері доступу до правосуддя, тож підстави до 

зарахування балу відсутні. 

____________________________________________________________________________ 

 

Бал не зараховано 

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. Створити консультативно-дорадчий орган при міській раді з питань безпеки у 

громаді. 
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3. Чи бере участь ОМС у формуванні суду присяжних? 

 

Бал зараховується у разі надання доказів (фактів) залучення органу місцевого 

самоврядування до формування суду присяжних. Індикатор оцінюється шляхом аналізу 

документів органу місцевого самоврядування про відбір та призначення суду присяжних за 

останні 3 календарні роки. 

 

На сайті міської ради розміщено інформацію про формування суду присяжних в 

Бахмутському міському суді. http://artemrada.gov.ua/advt/25433.  

 

 
 

Попри неможливість ознайомитися з нормативними актами Бахмутської міської ради про 

формування суду присяжних, вказана інформація підтверджує участь міської ради у 

формуванні суду присяжних. Моніторами прийнято рішення про зарахування балу. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал зараховано 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Чи здійснює ОМС заходи правопросвітницького характеру спільно з місцевими 

державними адміністраціями, органами поліції, судами, територіальними 

управліннями юстиції, центрами з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги? 

 

Бал зараховується у випадку надання не менше п'яти  (чотирьох – для ОТГ та районних 

центрів) підтверджених доказів (фактів) проведення за останній календарний рік 

органами місцевого самоврядування спільних з місцевими державними адміністраціями, 

органами поліції, судами, територіальними управліннями юстиції, центрами з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги правопросвітницьких заходів для населення. 

 

При проведенні контент-аналізу сайту міської ради http://artemrada.gov.uaта інших 

відкритих джерел, інформації про проведення спільних заходів право просвітницького 

характеру з місцевими державними адміністраціями, судами, територіальними 

управліннями юстиції, центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги не 

виявлено. Враховуючи відсутність даної інформації, моніторами прийнято рішення не 

зараховувати бал за даним індикатором. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал не зараховано 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

http://artemrada.gov.ua/advt/25433
http://artemrada.gov.ua/
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Рекомендації: 

1. Скласти план проведення спільних заходів правопросвітницького характеру 

Бахмутською міською радою разом із місцевими державними адміністраціями, 

судами, територіальними управліннями юстиції, центрами з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги на 2021 рік. 

 

5. Чи здійснює ОМС заходи, спрямовані на забезпечення доступу до 

правосуддя, шляхом організації зручного для громадян транспортного 

сполучення? 

 

Бал зараховується при встановленні факту зручності транспортного сполучення до 

кожного з таких органів: поліція, суд, юстиція. 

Зручність досяжності визначається одним із таких способів: 1) не більше однієї 

пересадки громадським транспортом від найбільш віддаленої вулиці та відстань до 

найближчої зупинки не більше 500 м; 2) у населених пунктах без транспортного сполучення 

– близько 3 км від найбільш віддаленої вулиці; 3) якщо орган влади знаходиться в іншому 

населеному пункті – можливість відповідно встановленого графіку руху транспорту 

виїхати до органу влади, отримати необхідну послугу та повернутись того ж дня. 

 

Бахмутський відділ поліції розташований за адресою: вул. Садова, 149, м. Бахмут; 

Бахмутський міськрайонний суд розташований за адресою: вулиця Миру, 5, м. Бахмут. 

 

 
 

Відстань від Міського суду та відділу поліції до найближчої зупинки громадського 

транспорту становить не більше 500 м. 

Враховуючи відсутність відділу юстиції у м. Бахмут, дослідження зручності 

розташування даного органу влади не проводилося.  

Зручність досяжності до відділення поліції та міського суду надає можливість для 

зарахування балу. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Місцевий індекс прав людини м. Бахмут Донецької області: Звіт моніторингу 

 
Сторінка 46 з 49 

6. Чи сприяє ОМС безперешкодному доступу маломобільних груп населення до 

отримання правових послуг у місцевій державній адміністрації, органах поліції, 

судах, територіальних управліннях юстиції, центрах з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги? 

 

Бал зараховується при наданні доказів (фактів) організації органом місцевого 

самоврядування упродовж останнього календарного року не менше трьох (двох  – для ОТГ 

та районних центрів) заходів сприяння безперешкодному доступу до зазначених органів. 

Приклади заходів:  

1. Організація транспортного перевезення осіб з інвалідністю до органів влади; 

2. 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 залучають фахівців); 

3. Послуга перекладу з жестової мови в органах влади (переважно надається через 

фінансування громадської організації, яка залучає фахівців); 

4. Облаштування будівель пандусами, поручнями та світловідбивними елементами;  

5. Облаштування поблизу будівель пішохідних доріжок тактильною плиткою; 

6. Встановлення звукових світлофорів поблизу будівель; 

7. Встановлення засобів орієнтування про місцезнаходження органів влади. 

 

Вхід до будівлі Бахмутського міськрайонного суду та Бахмутського відділу поліції 

обладнано пандусами та іншими засобами архітектурної доступності. 

 

 

 
 

Попри архітектурну доступність закладів, у яких надають безкоштовні правові послуги 

населенню, моніторам не вдалось виявити інформацію про участь міської ради у 

встановлення таких засобів доступності. 

Відсутність доказів того, чи сприяє орган місцевого самоврядування безперешкодному 

доступу маломобільних груп населення до отримання правових послуг в місцевій 

державній адміністрації, органах поліції, судах, територіальних управліннях юстиції, 

центрах з надання безоплатної вторинної правової допомоги, не дає можливості для 

зарахування балу за даним індикатором.  

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал не зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. Провести аналіз доступності отримання правових послуг маломобільними групами 

населення та розробити план заходів із забезпечення безперешкодного доступу 

отримання правових послуг в місцевій державній адміністрації, органах поліції, 
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судах, територіальних управліннях юстиції, центрах з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

 

7. Чи ефективно забезпечує  ОМС надання безоплатної первинної правової 

допомоги? 

 

Бал зараховується у випадку забезпечення органом місцевого самоврядування надання 

безоплатної первинної правової допомоги. Орган місцевого самоврядування може 

надавати безоплатну первинну правову допомогу шляхом:  

1. Надання таких послуг безпосередньо співробітниками органу місцевого 

самоврядування;  

2. Утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової 

допомоги;  

3. Укладання з юридичними особами приватного права, які відповідно до свого статуту 

мають право надавати правову допомогу, договорів про надання на постійній або 

тимчасовій основі первинної правової допомоги на території відповідної адміністративно-

територіальної одиниці; 

4. Залучення на договірній основі до надання безоплатної первинної правової допомоги 

адвокатів або інших фахівців у відповідній галузі права. 

Ефективність надання органом місцевого самоврядування безоплатної первинної 

правової допомоги оцінюється шляхом проведення експерименту. 

 

На сайті Бахмутської міської ради періодично викладається інформація щодо правових 

консультацій. https://artemrada.gov.ua/legaladvice. 
 

 
 

Попри це моніторам не вдалося виявити доказів забезпечення надання структурними 

підрозділами міської ради безоплатної первинної правової допомоги населенню. Бал за 

даним індикатором не зараховується. 

 

___________________________________________________________________________ 

Бал не зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. Забезпечити силами міської ради надання безоплатної первинної правової допомоги 

мешканцям м. Бахмут. 

 

 

 

 

 

https://artemrada.gov.ua/legaladvice
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ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 
 

 

 

Ключові враження від моніторингу 

 

Бахмутська міська рада приділяє мало уваги у сфері доступу громадян до отримання 

безкоштовних правових послуг населенню. В місті необхідно розробити стратегічний 

документ доступу до правосуддя та налагодити співпрацю з іншими органами влади у даній 

сфері. 

 

Базові рекомендації для місцевої влади 

1. Провести аналіз доступності отримання правових послуг маломобільними групами 

населення та розробити план заходів по забезпеченню безперешкодного доступу 

отримання правових послуг в місцевій державній адміністрації, органах поліції, 

судах, територіальних управліннях юстиції, центрах з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

2. Бахмутській міській раді необхідно розробити та затвердити місцевий документ, 

що стосується сфери доступу до правосуддя. 

3. Виділити кошти на вдосконалення матеріально-технічної бази відділу 

Бахмутського відділу поліції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стовпець1; 

Зараховано 2 

бали; 2; 29%

Стовпець1; Не 

зараховано 5 

балів; 5; 71%

Зараховано 2 бали

Не зараховано 5 балів
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ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ 
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правосуддя; 2
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