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Моніторингова місія у місті Маріуполь 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: 01.10.2020 р – 30.10.2020 року.
Управлінська команда проекту: Євген Полтенко, Тарас Щербатюк, Наталя Єсіна.
Робоча група моніторингової місії: Ванда Вєровська.
Публікація демонструє результати моніторингу дотримання прав людини на місцевому
рівні у місті Маріуполь Донецької області за інноваційним інструментом Місцевий індекс
прав людини.
Місцевий індекс прав людини розроблений Українською Гельсінською спілкою з прав
людини та доопрацьований 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 у
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.
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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
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
Маріуполь – одне з найбільших міст Донецької області, засноване у 1778 році. Місто
володіє потужним економічним, інтелектуальним потенціалом і міжнародним авторитетом,
є культурним центром регіону і віднесене до категорії історичних.
Ключовою галуззю промисловості міста виступає металургія, питома вага експортної
продукції якої у зовнішньоторговельному обороті становить близько 70%.
Місто розташоване на південному сході України, на північному узбережжі Азовського
моря в гирлі річок Кальміус і Кальчик.
Загальні дані про місто Маріуполь:
Площа: 0,244 тис км2
Населення: 471,8 тис жителів
Містоутворюючих та великих підприємств: 25
Зайнятих у галузі малого та середнього бізнесу: 25,9%
Реалізованої продукції на рік: 2,83 млн.
Код ЄДРПОУ:33852448
Орган місцевого самоврядування: Маріупольська міська рада .
Адреса: вул. Митрополитська, 39, м. Маріуполь, Донецька область, 87500, Україна
Сайт: https://mariupolrada.gov.ua
E-mail: mar.v@dn.gov.ua
Контактні телефони: tel:(0629) 33-10-33, (0629) 33-12-14
Міський голова: Бойченко Вадим Сергійович
Адміністративно-територіальні одиниці
Райони у місті – 4 (Кальміуський, Центральний, Лівобережний, Приморський)
Селища міського типу – 3 (Сартана, Старий Крим, Талаківка)
Села –3 (Виноградне, Піонерське, Приморське)
На території громади функціонують:
● школи – 67
● гімназії – 2
● ліцеї – 3
● інтернати – 3
● приватні школи – 2
● технікуми – 6
● вищі навчальні заклади – 3
(два з яких є університетами)
● дошкільні навчальні заклади –
90
● заклади позашкільної освіти –
11
● заклади культури – 55

●
●
●
●
●
●
– 45

амбулаторії, поліклініки – 12
станції швидкої допомоги –1
парки – 13
промислові підприємства – 5
комунальні підприємства –
відділення поштового зв’язку
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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.
У м. Маріуполь діє міської цільова програми «Безпечне місто» на 2018-2022 роки,
затверджена рішенням Маріупольської міської ради № 7/28-2438 від 28.02.2018 р.
https://mariupolrada.gov.ua/city-council-solutions/pro-zatverdzhennja-miskoi-cilovoiprogrami-%C2%ABbezpechne-misto%C2%BB-na-2018---2022-roki.
Рішенням Маріупольської міської ради № 7/50-4979 від 26.02.2020 до програми внесено
зміни.
https://mariupolrada.gov.ua/city-council-solutions/pro-vnesennja-zmin-do-rishennja-miskoiradi-vid-28.02.2018--728-2438--%C2%ABpro-zatverdzhennja-miskoi-cilovoi-programi%C2%ABbezpechne-misto%C2%BB--na-2018-2022-roki%C2%BB.
Програма
має
чітку
мету
та
завдання.
У програмі визначено строки виконання програми, виконавці та очікувані результати.

Витяг із програми

«Безпечне місто» на 2018 - 2022 роки».
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На реалізацію програми передбачено 301,87 тис грн.
Програмою передбачено механізми контролю за ходом виконання програми.

Витяг із програми «Безпечне місто» на 2018-2022 роки».

Попри відсутність інформації про хід виконання даної програми у відкритих джерелах
інформації, за сукупністю показників моніторами прийнято рішення про визнання даної
програми як дієвої.
24.12.2019 року рішенням Маріупольської міської ради № 7/48-4780 затверджено
цільову програму «Стоп-наркотик» до 2021 року. Метою програми є випередження
поширення наркотичної залежності громадян, недопущення погіршення криміногенної
обстановки в місті.

Витяг із програми «Стоп наркотик».

Орієнтовний обсяг фінансування програми складає 3 млн грн.

Витяг із програми «Стоп наркотик».

Основними напрямками реалізації програми «Стоп-наркотик» до 2021 року» є:
- організація навчальних тренінгів;
- впровадження онлайн-інструментів для отримання інформації
наркопритони та появи написів щодо місць продажу наркотиків;
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про

- впровадження механізму взаємодії з поліцією;
- створення соціального патруля;
- навчання волонтерів програми «Ліга майбутніх поліцейських»;
- проведення медичних оглядів учнів та психологічних бесід;
- реалізація проєкту «Шкільний офіцер поліції»;
- популяризація серед молоді здорового та безпечного способу життя,
культури здоров’я, спорту.
Програмою визначено завдання та результативні показники їх виконання.

28.04.2020 року Маріупольською міською радою з метою виконання цільової програми
«Стоп-наркотик» до 2021 року» прийнято Положення про надання винагороди грошовими
коштами осіб, які входять до складу мобільних груп (соціальний патруль) з протидії
розповсюдженню наркотичних засобів на території міста Маріуполь, а також інших осіб,
які сприятимуть викриттю осіб, причетних до незаконного розповсюдження наркотиків та
інших психоактивних речовин, діяльності наркопритонів, появі специфічних написів щодо
місць (сайтів, Інтернет-посилань), де можна придбати наркотичні засоби.
https://mariupolrada.gov.ua/ru/city-council-solution-projects/pro-zatverdzhennjapolozhennja-pro-nadannja-groshovoi-vinagorodi-u-mezhah-miskoi-cilovoi-programi%C2%ABstop-narkotik%C2%BB-na-2019-2021-roki%C2%BB.
У боротьбі з наркозлочинністю поліція Маріуполя співпрацює разом із місцевою владою
та представниками громади. Центральний відділ поліції міста має сторінку в соціальній
мережі Фейсбук, на якій систематично висвітлює хід реалізації програми «Стоп-наркотик»
до 2021 року». https://www.facebook.com/MRPL.POLICE/.
Аналіз програми та фактів її реалізації надає можливість для визнання даної програми
як дієвої.
Враховуючи наявність двох дієвих програм, які спрямовані на підвищення рівня
громадської безпеки та громадського порядку, бал за даним індикатором зараховано.
_____________________________________________________________________________
Бал зараховано
_____________________________________________________________________________
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
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ОСББ та іншими громадськими об’єднаннями; громадське
(визначається за внутрішнім переконанням монітора).

обговорення;

інше

Контент-аналіз інформаційних ресурсів Маріупольської міської ради та інших відкритих
джерел інформації не виявив інформації про врахування думки населення перед
прийняттям місцевих цільових програм з охорони громадської безпеки та громадського
порядку. Відсутність доказів врахування громадської думки не дає можливості для
зарахування балу.
_____________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_____________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Маріупольській міській раді необхідно затвердити план проведення консультацій з
громадськістю щодо реалізації заходів з безпеки у громаді.
3. Чи були впроваджені на час моніторингу місцевою владою сучасні технічноінформаційні 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).
У м. Маріуполь з 2017 року працює контактно-комунікаційний центр (служба 15-55). Це
комплексна система управління зі звернень громадян, метою якої є можливість
мінімізувати час для вирішення проблем жителів міста. Звернувшись до служби «15-55»,
маріупольці можуть в найкоротші терміни вирішити проблеми, що їх хвилюють, або
отримати консультації.
У період карантину маріупольський Контакт-центр 15 55 працює в посиленому режимі.
Номери Контакт-центру: 15-55 (зі стаціонарного); 050 345 1555 067 345 1555.
У місті створено сучасний сервісний центр UASC. Центр призначений для моніторингу,
фіксації, зображення, передавання інформації про стан громадського порядку і громадської
безпеки, що забезпечує невідкладне оповіщення та швидке реагування на ситуації,
пов’язані з вчиненням правопорушення або виникненням надзвичайної події. Відео з камер,
які встановлено в місті та в міському транспорті, передається до Єдиного аналітичного
сервісного центру та диспетчерської служби КП «МТТУ».
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До системи UASC підключені служба 102, диспетчерський центр, система
інтелектуального відеоспостереження та мобільні додатки «Поліція 102» і «MyPol». У
центрі цілодобово працюють близько 100 співробітників.
У 2020 році було створено Телеграм-форум «Маріуполь – безпечне місто» який
функціонує на базі месенджера Телеграм. Проєкт ініційовано Головним управлінням
Національної поліції України у Донецькій області. Метою проекту є вдосконалення
комунікації між населенням і поліцією, рятувальниками, представниками екстреної
медичної допомоги, органами місцевої влади та самоврядування, комунальними службами,
громадськими організаціями. https://t.me/Bezpechnuy_Mariupol.

До спостереження за інформацією у групі задіяні працівники поліції, представники
ДСНС, екстреної медичної допомоги, органів місцевої влади та самоврядування,
комунальних служб, громадських організацій, небайдужі громадяни та журналісти. Чат в
режимі онлайн допомагає здійснювати моніторинг обстановки в місті і своєчасно виявляти
події, які можуть загрожувати життю громадян і громадській безпеці.
Підтвердження встановлення трьох технічно-інформаційних систем, які допомагають
реагувати на тривожні події в місті, дає можливість для зарахування балу.
____________________________________________________________________________
Бал зараховано
____________________________________________________________________________
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).
У місті функціонує 8 консультаційних пунктів, які є осередками просвітницькоінформаційної роботи і пропаганди знань серед населення з питань захисту та дій у
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надзвичайних ситуаціях. У 2021 році кількість консультаційних пунктів буде збільшена до
21.
Крім того, для проведення заходів щодо навчання населення активно залучаються
міжнародні організації, які здійснюють свою діяльність на території Маріуполя Halo Trust,
Danish Demining Grup (DDG), Swiss Foudation for Міnе Action (FSD), USAID, АСТЕD,
«Маріупольська міська організація Товариства Червоного Хреста України» тощо.
З метою проведення інформаційно-просвітницької роботи з населенням з питань
цивільного захисту, на сайті Маріупольської міської ради у розділі «Захист територій і
населення від надзвичайних ситуацій» розміщені матеріали щодо дій населення в умовах
різних надзвичайних ситуацій https://mariupolrada.gov.ua/page/zahist-teritorij-i-naselennjavid-nadzvichajnih-situacij.

У рамках заходів «Тижня безпеки дитини» в дошкільних закладах проводяться заходи з
цивільної безпеки. У літній період була спланована та організована робота з підготовки
школярів з питань цивільного захисту в дитячих оздоровчих центрах.
Усього підготовкою було охоплено 2868 дітей. Практичну та методичну допомогу у
проведенні заходів (вікторин, ігор, змагань, тренувань, бесід, вечорів запитань і відповідей)
в дитячих оздоровчих центрах надавали представники Маріупольських територіальних
курсів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності навчально-методичного центру
цивільного захисту Донецької області.
Відсутність доказів впровадження не менше, ніж чотирьох інформаційнопросвітницьких заходів різного спрямування, не дає можливості для зарахування балу.
_____________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_____________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Маріупольській міській ради необхідно розробити план проведення інформаційнопросвітницьких кампаній, які спрямовані 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
Місцевий індекс прав людини. Маріуполь Донецької області: Звіт моніторингу
Сторінка 11 з 58

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).

В м. Маріуполь патрульна поліція впровадила практику Community Policing, в рамках
якої проходять регулярні зустрічі з громадою міста.
https://www.facebook.com/MariupolPolice/posts/1469229686523399/
При Маріупольській міській раді діє відділ взаємодії з правоохоронними органами, збору
і аналізу інформації, метою діяльності якого є:
- організація взаємодії міської ради з правоохоронними органами міста з питань
забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян та
профілактики правопорушень; сприяння діяльності правоохоронних органів у виконанні
покладених на них завдань;
- участь в організації роботи щодо реалізації державних і регіональних програм з
профілактики правопорушень, зміцнення законності та правопорядку;
- аналіз та узагальнення результатів боротьби зі злочинністю; організація та
проведення масових заходів на території міста з метою забезпечення публічної безпеки.
https://mariupolrada.gov.ua/department/viddil-vzaemodii-z-pravoohoronnimi-organamizboru-i-analizu-informacii.
З початку 2018 року в місті реалізується проект «Поліна», який спрямований на протидію
насильству в сім'ї.
У рамках проекту створено мобільну групу швидкого реагування, до якої входять
дільничний офіцер і співробітник ювенальної превенції, за необхідності – слідчий. До
реалізації проекту також долучаються представники соціальних служб міста.
http://police.dn.ua/news/view/politsejski-mobilnoi-grupi-polina-vikrili-domashnogonasilnika-zhertvoyu-yakogo-stala-79-richna-zhinka.
Інших доказів взаємодії міської влади та поліції з питань запобігання правопорушенням
не виявлено.
Враховуючи відсутність шести доказів взаємодії поліції та міської ради, бал не
зараховано.
_____________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_____________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Необхідно налагодити спільну роботу між поліцією та міською радою з питань
запобігання правопорушенням у місті.
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.
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На сайті Маріупольської міської ради у розділі “Захист територій і населення від
надзвичайних ситуацій” розміщено інформацію щодо дій населення при проведенні
тимчасової евакуації з небезпечного району.

На сайті департаменту освіти Маріупольської міської ради у розділі «Цивільний захист»
розміщено інформацію про дії населення у випадку надзвичайних ситуацій.
https://mariupolosvita.wixsite.com/0629/civilnij-zahtist.
Враховуючи наявну інформацію, монітор вважає за можливе зарахувати бал за цим
індикатором.
_____________________________________________________________________________
Бал зараховано
_____________________________________________________________________________
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ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стовпець1; Не
зараховано 3
бали; 3; 50%

Стовпець1; Зараховано 3 бали
Зараховано 3 Не зараховано 3 бали
бали; 3; 50%

Ключові враження від моніторингу
Місцева влада міста вирішує проблеми безпеки шляхом впровадження сучасних
технічно-інформаційних систем, та здійснює профілактику правопорушень через заходи
соціального згуртування та неформального навчання разом із правоохоронними органами.
Базові рекомендації
1. Налагодити спільну роботу між поліцією та міською радою з питань запобігання
правопорушенням у місті.
2. Розробити план проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, які
спрямовані на вироблення навичок поведінки населення у надзвичайних ситуаціях.
3. Затвердити план проведення консультацій з громадськістю щодо реалізації заходів
з безпеки у громаді.
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ОКРЕМИМ ВЕРСТВАМ НАСЕЛЕННЯ
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.
У м. Маріуполь діють міські цільові програми, які орієнтовані на подолання бідності в
місті:
1. «Маріуполь з турботою про вас» на 2018-2022 роки (рішення міської ради від
23.05.2018 № 7/31-2785 зі змінами відповідно до рішення міської ради від 28.08.2020 №
7/56- 5588);
https://mariupolrada.gov.ua/ru/city-council-solution-projects/pro-vnesennja-zmin-dorishennja-miskoi-radi-vid-23.05.2018-731-2785-%C2%ABpro-zatverdzhennja-miskoi-cilovoiprogrami-%C2%ABmariupol-z-turbotoju-pro-vas%C2%BB-na-2018-2022-roki%C2%BB.
Метою програми є підвищення ефективності системи соціальної допомоги шляхом:
- здійснення додаткових заходів та підвищення якості соціальних послуг, спрямованих
на підвищення життєвого рівня ветеранів війни та праці, малозабезпечених громадян, осіб
з інвалідністю, одиноких пенсіонерів, осіб, які потрапили в тривале скрутне становище;
- забезпечення соціального захисту та соціальної підтримки базових потреб учасників
АТО та ООС та членів їхніх сімей, осіб, які переміщені з тимчасово окупованої території
України або району проведення антитерористичної операції;
- сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у
складних життєвих обставинах, утвердження пріоритетності сімейних цінностей,
запобігання насиллю та гендерній дискримінації;
- поліпшення становища та соціальна адаптація людей з різними порушеннями здоров’я;
- зменшення кількості мешканців міста, які потребують сторонньої підтримки,
попередження торгівлі людьми.
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету м. Маріуполя,
обласного та державного бюджетів із залученням інших, не заборонених законодавством
джерел фінансування. На реалізацію заходів програми передбачено 474 888,8 грн з
місцевого бюджету.
Пріоритетними напрямками програми є:
- створення та розвиток сервісів для вразливих груп населення;
- надання пільг, грошової, натуральної та іншого роду підтримки;
- забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку сім'ї та її членів,
найповнішої реалізації сім'єю своїх функцій і поліпшення її життєвого рівня, підвищення
ролі сім'ї як основи суспільства;
- запобігання та протидія насильству, домашньому насильству, гендерно
обумовленому насильству;
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- запобігання та протидія торгівлі людьми;
- забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
- оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки;
- соціальна підтримка вразливих верств населення, у тому числі осіб, які постраждали
від антитерористичної операції, операції об’єднаних сил та внутрішньо переміщених осіб;
- соціалізація громадян похилого віку;
- інтеграція мешканців з інвалідністю;
- виконання умов договорів довічного утримання самотніх громадян;
- організація надання державних соціальних гарантій за рахунок обласного та
державного бюджетів;
- ресурсне забезпечення громадських організацій;
- утримання установ та закладів соціальної сфери;
- ремонт і реконструкція закладів соціальної сфери.
У програмі чітко виписані координація та контроль за виконання програми.

За оцінкою моніторів програма є системною, адресною, узагальнена в єдиному
документі. Однак у програмі не зазначено конкретних результатів за наслідками реалізації
програми.
Програма
є
реальною,
що
підтверджують
докази
її
виконання
https://mariupolrada.gov.ua/ru/head-order/pro-napravlennja-koshtiv-dlja-provedennja-zahodivsocialnoi-sprjamovanosti-u-2020-roci.
За сукупністю показників аналізу програми моніторами прийнято рішення про визнання
програми як дієвої.
2. Цільова програма підтримки, адаптації та профорієнтації дітей та молоді з
інвалідністю м. Маріуполь «Разом – ми єдині» на 2018-2022 роки» (рішення міської ради
від 22.08.2018 № 7.34-3016).
https://mariupolrada.gov.ua/ru/city-council-solutions/pro-zatverdzhennja-miskoi-cilovoiprogrami-pidtrimki-adaptacii-ta-proforientacii-ditej-ta-molodi-z-invalidnistju-m.-mariupolja%C2%ABrazom-%E2%80%93-mi-edini%C2%BB-na-2018-%E2%80%93-2022-roki
Метою програми «Разом – ми єдині» є створення у м. Маріуполі сприятливих умов для
формування у дітей та молоді з інвалідністю особистості, адаптованої до життя у
суспільстві з урахуванням їхніх можливостей та потреб шляхом:
- розвитку територіально доступних послуг раннього втручання у місті;
- розробки механізмів переходу від раннього втручання у дошкільне навчання, потім – у
шкільне;
- побудови дієвого механізму професійної освіти та забезпечення трудової зайнятості
людей з інвалідністю.
У програмі визначено відповідальних виконавців, строки реалізації, обсяги
фінансування та очікувані результати.
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Витяг із програми «Разом – ми єдині» на 2018-2022 роки.

У програмі наявна інформація щодо координації та контролю за її виконанням.

Витяг із програми «Разом - ми єдині» на 2018-2022 роки.

Програма
є
реальною,
що
підтверджують
докази
її
виконання
https://www.dzo.com.ua/tenders/3348879. За сукупністю показників моніторами визнано
дану програму як дієву.
Враховуючи наявність дієвих програм, монітори прийняли рішення про зарахування
балу.
_____________________________________________________________________________
Бал зараховано
_____________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Розмістити на сайті Маріупольської міської ради інформацію про стан виконання
цільової програми підтримки, адаптації та профорієнтації дітей та молоді з
інвалідністю м. Маріуполя «Разом – ми єдині» на 2018-2022 роки та міської
програми «Маріуполь з турботою про вас» на 2018-2022 роки за 2019-2020 роки.
2. Чи дбає ОМС про виявлення і підтримку сімей/осіб, які опинились у складних
життєвих обставинах?
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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 місті працюють гарячі лінії з виявлення та підтримки сімей/осіб, які перебувають у
складних життєвих обставинах:
- гаряча телефонна лінія Контактно-комунікаційного центру 15-55;
- гарячі телефонні лінії департаменту соціального захисту населення Маріупольської
міської ради:
Центрального та Приморського районів: 0965626150, 0677417316, 33-45-52;
Лівобережного району: 0984188001, 0684848289;
Кальміуського району: 0686687608, 47-60-06
- телефон довіри (24-99-99, 097-488-76-2);
- сторінка на офіційному веб-сайті Маріупольської міської ради для подання онлайн заяв.
(https://mariupolrada.gov.ua/ru/page/podati-onlajn-zajavu-na-otrimannja-poslugi-v-miskihustanovah-socialnogo-zahistu-naselennja).
Інформування населення про послуги, які може отримати особа, яка опинилася за межею
бідності, здійснюється на офіційних сторінках місцевої влади та приміщеннях структурних
підрозділів:
1. На сторінках центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Маріупольської
міської ради у мережі Фейсбук проводиться інформування щодо соціальних послуг,
які може отримати сім’я/особа, яка перебуває у складних життєвих обставинах.
https://www.facebook.com/Центральний-районний-центр-соціальних-служб-Маріуполь125506082177685
2. У закладах соціальної сфери розповсюджуються буклети та плакати про соціальні
послуги, які можуть отримати мешканці міста;
3. На сайті міської ради висвітлюється інформація про соціальні послуги, які може
отримати мешканець міста. https://mariupolrada.gov.ua/page/teritorialni-centriobslugovuvannja.
На офіційній сторінці Маріупольської міської ради розміщено інформацію про суб’єктів,
які надають соціальні послуги населенню.
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Щороку орган місцевого самоврядування проводить аналіз якості наданих соціальних
послуг та звітує про це громаді міста.
https://mariupolrada.gov.ua/uploads/ckeditor/4.%20Городянам/Звітність%20соціальні%20
послуги/моіторинг_Банний_2019.pdf

Моніторами підтверджено здійснення ОМС не менше чотирьох заходів цього
спрямування, що дає підстави для зарахування балу.
_____________________________________________________________________________
Бал зараховано
_____________________________________________________________________________
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)
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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).
Міською цільовою програмою «Маріуполь з турботою про вас» передбачені заходи,
спрямовані на зростання рівня життя найбільш вразливих верств населення, забезпечення
надання необхідних соціальних послуг. Заходами передбачено надання пільг, грошової,
натуральної та іншого роду підтримки громадянам міста тощо.
Так, в рамках зазначеної Програми розроблено Положення про порядок надання
матеріальної допомоги мешканцям м. Маріуполя за рахунок коштів міського бюджету
(Положення у новій редакції затверджено рішенням міської ради від 26.02.2020 р. № 7/504986).
https://mariupolrada.gov.ua/ru/city-council-solutions/pro-zatverdzhennja-polozhennja-proporjadok-nadannja-materialnoi-dopomogi-meshkancjam-m.-mariupolja-za-rahunok-koshtivmiskogo-bjudzhetu5e5e2b00e9c75, згідно з яким мешканці м. Маріуполя та внутрішньо
переміщені особи, які проживають у м. Маріуполі, мають право звернутися із заявою на
отримання матеріальної допомоги з міського бюджету, у разі перебування у складній
життєвій ситуації.
У міському бюджеті щорічно передбачаються кошти для надання допомоги на визначені
цілі (лікування, відновлення пошкодженого житла, вирішення соціально-побутових питань,
матеріальна допомога родинам у разі загибелі учасника АТО).
https://mariupolrada.gov.ua/ru/page/socialna-dopomoga-derzhavna-dopomoga-dlja-riznihverstv-naselennja
Відповідно до річного звіту, у 2019 році по соціальному захисту населення видатки за
2019 рік виконано на 825 705,8 тис грн, в тому числі:
- пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи; поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю на бензин, ремонт,
технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування;
- встановлення телефонів особам з інвалідністю І та ІІ груп – 866,3 тис грн.;
- щомісячна допомога учням закладів професійної освіти, студентам закладів з числа
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному
державному забезпечені – 448,5 тис грн;
- одноразова матеріальна допомога особам з інвалідністю внаслідок війни з числа
учасників антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників
антитерористичної операції – 724,0 тис грн;
- забезпечення
виплати
матеріальної
допомоги
постраждалим
внаслідок
Чорнобильської катастрофи – 385,5 тис грн;
- надання одноразової грошової допомоги на облаштування новостворених дитячих
будинків сімейного типу – 144,8 тис грн;
- виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для
внутрішньо переміщених осіб та сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з
інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або
захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення та які потребують поліпшення житлових умов – 6986,2 тис грн.;
- придбання автомобілів, які будуть передаватись у користування дитячим будинкам
сімейного типу, що функціонують на території Донецької області – 844,3 тис грн.
Програмою «Маріуполь – з турботою про вас» на 2018-2022 роки передбачені заходи з
підтримки мешканців міста похилого віку, зокрема мешканців, яким виповнилося 90 та 100
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років, привітання з особистими ювілеями та щомісячна матеріальна допомога громадянам,
які досягли 100-річного віку. https://mariupolrada.gov.ua/ru/head-order/head-order-2519.
В рамках програми «Маріуполь з турботою про вас» особам з інвалідністю внаслідок
АТО/ООС та дітям загиблих учасників АТО/ООС надається щомісячна матеріальна
допомога з коштів міського бюджету.
Цією ж програмою передбачені виплати матеріальної допомоги до пам’ятних дат
незахищеним верствам населення, зокрема до Дня вшанування учасників бойових дій на
територіях інших держав, Дня аварії на ЧАЕС, Дня перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні, Міжнародного Дня визволення в’язнів концтаборів та гетто, Міжнародного
дня осіб з інвалідністю тощо. https://www.facebook.com/centrATOMariupol/.
У 2019 році, в рамках міської цільової програми «Разом – ми єдині», за рахунок коштів
міського бюджету виділено кошти для дітей з інвалідністю, які потребують забезпечення
підгузниками. 97 родинам виділено кошти на придбання підгузників, 100 дітям з
інвалідністю надано матеріальну допомогу на загальну суму 730 тис грн.
Маріупольська міська рада передбачила надання допомоги домогосподарствам, які
постраждали внаслідок стихійного лиха, пожежі, надзвичайної ситуації, інших обставин.
https://mariupolrada.gov.ua/ru/city-council-solutions/pro-zatverdzhennja-novoi-redakciipolozhennja-pro-porjadok-nadannja-materialnoi-dopomogi-meshkancjam-m.-mariupolja-zarahunok-koshtiv-miskogo-bjudzhetu
Наявність чотирьох заходів соціального характеру з подолання бідності надає
можливість для зарахування балу.
_____________________________________________________________________________
Бал зараховано
_____________________________________________________________________________

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
осіб місцевих довгострокових програм з пільгового кредитування (зокрема іпотечного)
будівництва або придбання житла.
Маріупольська міська рада здійснює облік громадян, які потребують поліпшення
житлових умов, за місцем мешкання (квартирний облік).
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У рамках реалізації регіональної програми із забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, Маріупольська міська рада на
вторинному ринку житла придбала житлові приміщення з метою забезпечення житлом
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа віком від 18
до 23 років, які перебували на квартирному обліку.
http://ssd.dn.юgov.ua/urochiste-vruchennya-kvartir-osobam-z-chisla-ditej-sirit-ta-ditejpozbavlenogo-batkivskogo-pikluvannya-u-m-mariupol/
Усього за період з 2017 по 2020 рік за вказаною програмою придбано та надано дітямсиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа віком від 18 до
23 років, які перебували на квартирному обліку, 107 однокімнатних квартир.
https://tv7.ua/novosti/bezkoswtovne-zhitlo-u-mariupoli-dityam-sirotam-rozdadutq-kvartiri
Також за кошти субвенції з державного бюджету у 2018 році придбано та передано у
власність дітям-сиротам, які не мають або втратили обох батьків, 25 однокімнатних
квартир.
Із 25 січня 2018 року виконком міської ради розпочав приймати заяви для постановки на
облік надання житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщених
осіб (далі – ВПО).
https://mariupolrada.gov.ua/ru/solution-executive-committee/pro-zatverdzhennja-porjadkurozpodilu-ta-nadannja-zhitlovih-primischen-dlja-timchasovogo-prozhivannja-vnutrishnoperemischenih-osib-u-misti-mariupoli-doneckoi-oblasti-u-novij-redakcii
Фінансування програми здійснюється спільно з міського та державного бюджетів згідно
з Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та умов надання
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки
територій, що зазнали негативного впливу в результаті збройного конфлікту на сході
Україна» від 4 жовтня 2017 № 769 (зі змінами).
Станом на 01.09.2020 р. 183 родини/особи вже отримали в користування житлові
приміщення з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.
Маріупольська міська рада прийняла міську цільову програму забезпечення житлом
громадян у м. Маріуполь – «Доступне житло». Програма передбачає будівництво
(придбання) житла на доступних умовах для громадян, які мають право на державну
підтримку.
https://www.molod-kredit.gov.ua/pres-tsentr/novyny/na-zakarpatti-u-priorytetimolodizhna-zhytlova-polityka-copy
Фінансувати Програму планують за рахунок коштів бюджету м. Маріуполь, державного
бюджету, власних коштів громадян.
https://mariupolrada.gov.ua/ru/news/5af59be8e8182
Програма реалізується за наступними напрямами:
1) надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (придбання) доступного
житла для працівників комунальних підприємств, установ, закладів Маріупольської міської
ради з наданням підтримки за рахунок коштів бюджету міста (у розмірі 40 % розрахункової
вартості житла);
2) надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (придбання) доступного
житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян, які мешкають у м. Маріуполь;
3) надання державної підтримки на будівництво (придбання) доступного житла для
внутрішньо переміщених осіб у м. Маріуполь за рахунок коштів бюджету міста (у розмірі
30%) та за рахунок коштів державного бюджету (у розмірі 50%).
Зважаючи на підтвердження чотирьох елементів участі місцевої влади у напрямку
допомоги в отриманні житла, бал за даним індикатором зараховано.
_____________________________________________________________________________
Бал зараховано
_____________________________________________________________________________
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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).
Технологічне покращення умов проживання громади здійснюється в рамках реалізації
Стратегії розвитку м. Маріуполь до 2021 року.
https://mariupolrada.gov.ua/ru/page/strategija-rozvitku-2021
Метою стратегії є створення кращих умов для проживання населення, підвищення рівня
задовільності житлово-комунальними послугами, залучення громадян до контролю за
використанням бюджетних коштів територіальної громади міста, збільшення прозорості в
реалізації інфраструктурних проектів.
https://mariupolrada.gov.ua/ru/city-council-solutions/pro-strategiju-rozvitku-m.-mariupolja%C2%ABstrategija-2021%C2%BB.
У рамках реалізації Стратегії прийняті та діють:
- міська цільової програма розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріуполя на
2018 -022 роки;
https://mariupolrada.gov.ua/ru/city-council-solutions/pro-vnesennja-zmin-do-rishennjamiskoi-radi-vid-28.02.2018--728-2444-%C2%ABpro-zatverdzhennja-miskoi-cilovoi-programi%C2%ABrozvitok-zhitlovo-komunalnoi-infrastrukturi-m.-mariupolja-na-2018-2022roki%C2%BB5e5e23b21d16c.
- міська програма капітального ремонту і реконструкції ліфтів багатоквартирних
житлових будинків на 2017-2021 роки;
https://mariupolrada.gov.ua/news/u-budinkah-mariupolciv-prodovzhujut-vstanovljuvatisuchasni-tihohidni-lifti.
- міська програма капітального ремонту з посилення несучих конструкцій
багатоквартирних житлових будинків на 2017-2021 роки;
Однак інформації щодо переліку об’єктів, на яких проведено роботи з технічного
переоснащення житла та звітів про виконання програм у відкритих джерелах інформації не
виявлено.
Враховуючи неможливість провести дослідження системності та дієвості проведених
заходів, через відсутність звітів про результати їх реалізації у вільному доступі монітори
прийняли рішення не зараховувати бал.
_____________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_____________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Розмістити на офіційному сайті Маріупольської міської рад інформацію про стан
виконання програм, які направлено на технічне переоснащення житла.
6. Чи надає ОМС допомогу бездомним особам та мешканцям ромських поселень?
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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 м. Маріуполь працює Центр з обслуговування громадян без визначеного місця
проживання. https://mariupolrada.gov.ua/ru/city-council-solutions/council-solution-7344.
Центр надає наступні послуги: надання притулку (надання ліжко-місця, організація
ночівлі, харчування, забезпечення твердим, м’яким інвентарем, створення умов для
здійснення санітарно-гігієнічних заходів, користування душем та пральнею, забезпечення
зберігання особистих речей та документів); сприяння в реєстрації місця перебування;
допомога в оформленні та відновленні документів, представництво інтересів бездомних
осіб, сприяння в отриманні правової допомоги, консультування щодо надання інших
соціальних послуг.
В осінньо-зимовий період при центрі цілодобово функціонує пункт обігріву, де
громадяни, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, на вулиці, можуть обігрітися
під час негоди та отримати гарячі напої та харчування.
https://www.0629.com.ua/news/400754/v-mariupole-posle-remonta-otkrylsa-dom-dlabomzej-fotoreportaz
Наявність чотирьох позитивних оцінок за даним індикатором дає можливість зарахувати
бал.
_____________________________________________________________________________
Бал зараховано
_____________________________________________________________________________
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 житловокомунальних послуг нормативам, нормам, стандартам та правилам за результатами
досліджень; 5) інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).
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У м. Маріуполь діє програма забезпечення якісних послуг теплопостачання
багатоквартирних будинків на 2019-2023 роки.
Метою програми є підвищення ефективності надання житлово-комунальних послуг,
виконання комплексу ремонтних робіт у житлово-комунальному господарстві міста, згідно
зі встановленими нормативами та національними стандартами розвитку галузі та, як
наслідок, росту задоволеності жителів послугами ЖКГ.
Для реалізації цілей програми створена відповідна комісія з обстеження окремого
інженерно обладнання, встановленого в житлових будинках та внутрішньо будинкової
системи в цілому. За результатами обстеження приймається рішення щодо проведення
ремонтів будинків, аналізу нарахувань за послуги теплопостачання, перерахунку за
послуги.
З метою покращення якості послуг водопостачання та водовідведення за участі
керівництва міста та КП «Маріупольське ВКВКГ» заплановано впровадження
інвестиційних проектів:
- «Інвестиційний проект з постачання питної води у м. Маріуполь». Проект передбачає
за рахунок кредитних коштів Французької республіки розробити генеральну схему
управління водними ресурсами, розробку проекту альтернативної системи водопостачання,
будівництво фільтрувальних станцій, водозаборів та оновлення мереж водопостачання.
Бюджет програми становить 64 млн євро, строк реалізації – до 2025 року.
https://mariupolrada.gov.ua/ru/news/jakisnij-vodi-mariupolja-buti-prezident-ukraini-pidpisavzakon-schodo-pidtrimki-proektu-z-vodopostachannja
- «Реконструкція системи водопостачання та водовідведення м. Маріуполь». Проектом
передбачається за рахунок кредитних коштів ЄІБ здійснити реконструкцію водопровідних,
каналізаційних насосних станцій, СБОС, заміну водоводів та колекторів. Бюджет програми
становить 27 млн євро, строк реалізації – до 2025 року.
Під час розгляду звернень мешканців міста до органів місцевого самоврядування щодо
надання комунальних послуг здійснюється перевірка розрахунків нарахувань, відповідність
та обсяг перерахунків за не надані зовсім та надані в неповному обсязі послуг. Також,
проводяться виїзні зустрічі/ наради з метою комісійного обстеження та виявлення факту
ненадання послуг та відповідності їх нормативам, вирішується питання відновлення
надання послуг.
З огляду на наявність трьох доказів сприяння міською радою підвищення якості
надання житлово-комунальних послуг в місті, монітори прийняли рішення зарахувати бал.
_____________________________________________________________________________
Бал зараховано
_____________________________________________________________________________

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
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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
соціальних, адміністративних та медичних послуг.
У місті працює громадський транспорт, тому основним критерієм оцінки стала відстань
до місцевої служби соціального захисту (соцпослуги), лікарні (медичні послуги), міськради
(адміністративні послуги). Допустимим критерієм була відстань у 300 м від найближчої
зупинки.
1. Департамент соціального захисту Маріупольської міської ради розміщено за
адресою пр. Перемоги, буд 16. Відстань від центру міста близько 7 км. З центру міста
дістатися до установи громадським транспортом можна, затративши близько 25
хвилин, без пересадок. Відстань від зупинки до будівлі, в якій розміщено
Департамент соціального захисту, складає 110 м.

Варіанти проїзду з зупинки «площа Визволення» до Департаменту соціального захисту
населення: м. Маріуполь, пр. Перемоги, 16 (зупинка «Готель Азовсталь»).
Автобус
28а

Тролейбус
2
17
15
15

2. Центр надання адміністративних послуг розташовано за адресою: м. Маріуполь, пр.
Миру, 107. Це вважається центром міста, тому дістатися ЦНАПу можливо з
найвіддаленіших куточків міста без пересадок.

Варіанти проїзду з площі Визволення до Центру надання адміністративних послуг: пр.
Миру, 107.
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Автобус
28а

Тролейбус
11
2
17
15

Від зупинки (пр. Будівельників) до будівлі ЦНАПу можна дістатися за 8 хвилин (800 м),
(відповідно до карти) але в дійсності, дорога через сквер «Лукомор’я» займає 3 хвилини.
3. До Центру первинної медико-санітарної допомоги з центру міста можна дістатися в
середньому за 30 хвилин громадським транспортом, в тому числі без пересадок.
Відстань від зупинки (ЖМР 17,18) складає 300 м та займає близько однієї хвилини.

Можливість доступно та зручно дістатися до центрів надання послуг населенню дає
можливість для зарахування балу.
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
__________________________________________________________________________
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ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стовпець1; Не
зараховано 1
бал; 1; 13%

Стовпець1;
Зараховано 7
балів; 7; 87%

Зараховано 7 балів
Не зараховано 1 бал

Ключові враження від моніторингу
Місцева влада приділяє достатньо уваги заходам з підтримки осіб, які опинилися за
межею бідності. Місцеві програми м. Маріуполь мають ознаки дієвості, що
підтверджуються доказами їх виконання.
Базові рекомендації
1. Розмістити на офіційному сайті Маріупольської міської рад інформацію про стан
виконання програм, які направлено на технічне переоснащення житла.
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ОКРЕМИМ ВЕРСТВАМ НАСЕЛЕННЯ
НАПРЯМОК МОНІТОРИНГУ: СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДЛЯ 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).
Мешканці міста мають можливість долучатися до формування програм та заходів
соціального захисту населення.
1. Під час розробки міської цільової програма підтримки, адаптації та профорієнтації
дітей та молоді з інвалідністю м. Маріуполя «Разом – ми єдині» на 2018-2022 роки було
проведено робочу зустріч громадськості та представників влади з обговорення змісту
програми.
https://mariupolrada.gov.ua/news/u-mariupoli-obgovorili-proekt-programi-%C2%ABrazom--mi-edini%C2%BB
2. За інформацією, наданою працівниками Департаменту соціального захисту
Маріупольської міської ради, при формуванні заходів на виконання міських цільових
програм враховуються звернення та побажання громадян, на підтримку яких розроблені
програми. Прикладом є зустріч міського голови з сім’ями загиблих учасників АТО, за
результатами якої заплановані та організовані заходи щодо підтримки таких сімей: надання
матеріальної допомоги, проведення екскурсій, привітання зі святами.
3. Начальник Департаменту соціального захисту Маріупольської міської ради Ірина
Коробка повідомила, що за зверненнями громадян та громадських об’єднань щорічно
формується потреба на підписку на періодичні видання, організовано літні вечори
відпочинку для громадян поважного віку, відвідування членів громадських організацій на
дому тощо.
4. Щорічно при плануванні міського бюджету та заходів на наступний рік громадські
об’єднання ветеранів, осіб з інвалідністю в письмовій формі подають свої пропозиції, кожна
з яких виноситься на розгляд та може бути включена до бюджетних запитів.
5. У місті функціонують постійно діючі комісії, комітети, дорадчі органи, до складу
яких входять представники громадськості. https://mariupolrada.gov.ua/news/5e622363506fe.
Попри наявність заходів, моніторами не встановлено фактів врахування думки
мешканців міською радою. Однак, враховуючи наявність можливості вираження своєї
думки щодо програм та заходів соціального захисту, бал за даним індикатором зараховано.
_____________________________________________________________________________
Бал зараховано
_____________________________________________________________________________
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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).
На території міста діють територіальні центри соціального обслуговування (надання
соціальних послуг): у Лівобережному, Кальміуському районах та об’єднаний центр для
мешканців Центрального та Приморського районів.
https://mariupolrada.gov.ua/page/teritorialni-centri-obslugovuvannja
На базі відділень денного перебування центрів діють клуби дозвілля для громадян
похилого віку та осіб з інвалідністю: «Клуб віртуальних подорожей», «Творча майстерня»,
«Школа активного довголіття», клуб фотографії «ФотоНова», «Кіноманія», «Музична
шкатулка», «Світ позитиву», «Ігротека Стратег», «Літературна вітальня», «Школи
скандинавської ходьби», «Театральний сундучок», для проведення святкових заходів,
занять спортом, літературних вечорів.
Для соціалізації літніх громадян та осіб з інвалідністю в територіальному центрі
соціального обслуговування організована робота «Університету третього віку»,
проводяться заняття за факультетами: «Англійська мова», «Історія та культура народів
світу», «Пенсіонер і Закон», «Шлях до довголіття», «Домашнє господарство».
Відповідно до Програми «Маріуполь з турботою про вас», з метою залучення до
культурного життя громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, з 2018 року центри влітку
проводять вечори відпочинку в місцевих парках з танцями та чаюванням.
https://mariupolrada.gov.ua/news/vik---ne-pereshkoda-dlja-mariupolskih-pensionerivorganizuvali-litne-dozvillja
При територіальних центрах працюють пункти вторинного банку одягу, безкоштовно
надаються послуги перукаря, швачки, робітника з дрібного ремонту.
На виконання заходів програми «Маріуполь з турботою про вас» передбачені пільги
громадянам похилого віку, які уклали з міською радою договір довічного утримання:
- на сплату житлово-комунальних послуг (теплопостачання, водопостачання і
водовідведення, електроенергія, природний газ, квартирна плата, управління
багатоквартирним будинком, вивезення сміття) в розмірі 100%;
- 100% плати за надання послуг телефонного зв’язку;
- користування радіоточкою та кабельним телебаченням в розмірі 100%;
- проведення безоплатного поховання.
Станом на 28.07.2020 р. в департаменті соціального захисту населення на обліку
перебуває 9 громадян, які уклали з міською радою договір довічного утримання.
https://mariupolrada.gov.ua/city-council-solutions/pro-vnesennja-zmin-do-rishennja-miskoiradi-vid-26.02.2019-739-3520-%C2%ABpro-zatverdzhennja-socialnih-program-porjadkiv-tapolozhen-na-vikonannja-zahodiv-socialnoi-sprjamovanosti%C2%BB-zi-zminami.
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Упродовж 2020 року передбачено надання щокварталу харчових наборів самотнім
власникам житла, надання адресної матеріальної допомоги на компенсацію коштів за
придбані медикаменти (на кожну особу – 4 861,00 грн на рік), надання матеріальної
допомоги на придбання побутової техніки (на кожну особу – 15 000,00 грн на період дії
спадкового договору). Міським бюджетом на 2020 рік передбачено кошти на проведення
зазначених заходів на загальну суму 258 тис грн.
Програмою «Маріуполь – з турботою про вас» передбачені щорічні заходи з надання
матеріальної допомоги ветеранам до пам’ятних дат.
1. До Дня визволення в’язнів нацистських концтаборів щорічно надається матеріальна
допомога колишнім в’язням гетто та концтаборів. У 2019 році надано матеріальну допомогу
на загальну суму 3,4 тис грн. 17 особам (по 200 грн). В 2020 році надано матеріальну
допомогу на загальну суму 4,5 тис грн 15 особам (по 300 грн.).
2. З нагоди Дня Конституції України містом щорічно надається адресна матеріальна
допомога реабілітованим жертвам політичних репресій на Україні та особам, депортованим
за національною ознакою, у розмірі 600 грн (у 2019 році сума виплат склала 4,2 тис грн, у
2020 – 3,6 тис грн).
Міська рада надає:
- щомісячну матеріальну допомогу 100-річним мешканцям міста у розмірі 500 грн На
вказані цілі на 2020 рік заплановано 89500,00 грн.
- одноразову матеріальну допомогу до 90-річних ювілеїв у розмірі 300,00 грн та до
100-річних ювілеїв у розмірі 1000,00 грн. На вказані цілі бюджетом міста Маріуполя на
поточний рік заплановані кошти у розмірі 237 000,00 грн.
https://mariupolrada.gov.ua/ru/head-order/pro-napravlennja-koshtiv-dlja-provedennjazahodiv-socialnoi-sprjamovanosti-u-2020-roci
У 2019 році до Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні спрямовано 1 212,5
тис грн для надання допомоги 3295 ветеранам Другої світової війни (особам з інвалідністю
внаслідок війни та учасникам бойових дій – по 600 грн, учасникам війни – по 300 грн). В
2020 році до 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні спрямовано
матеріальну допомогу з коштів міського бюджету на загальну суму 2 360,20 тис грн 2 425
ветеранам (особам з інвалідністю внаслідок Другої світової війни, які брали безпосередню
участь у бойових діях у складі діючої армії – по 5 000 грн, особам, які брали безпосередню
участь у бойових діях Другої світової війни у складі діючої армії – по 5 000 грн, особам з
інвалідністю внаслідок війни – по 4 000 грн, учасникам бойових дій – по 2 000 грн,
учасникам війни – по 600 грн).
https://mariupolrada.gov.ua/head-order/pro-nadannja-materialnoi-dopomogi-veteranam-vijniz-nagodi-dnja-peremogi-nad-nacizmomo-u-drugij-svitovij-vijni
З нагоди Міжнародного дня людей похилого віку і Дня ветерана в Україні за рахунок
коштів міського бюджету:
- 30.09.2019 було проведено 5 святкових заходів з концертною програмою та
наданням продовольчих наборів в орендованих еко-сумках з логотипом м. Маріуполь
учасникам заходу, які проводились у палацах культури м. Маріуполя, в яких взяли участь
2100 людей похилого віку та ветеранів - https://mariupolrada.gov.ua/ru/news/5d938e83c9ea6);
- 01.10.2019 для ветеранів праці комунальних підприємств міста було проведено
святковий захід у Донецькому академічному обласному Драматичному театрі м.
Маріуполь;
- Організовано акцію з відвідування на дому 1050 самотніх осіб у віці 80 років і
старше, які перебувають на обслуговуванні в територіальних центрах соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) м. Маріуполя з врученням продовольчих
наборів. В акції взяли участь секретар міської ради, заступники міського голови, депутати
міської ради.
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https://mrpl.city/news/view/mariupol-zakupil-62-tysyachi-naborov-dlya-pensionerov-na-17mln-griven.
На проведення вищевказаних заходів у бюджеті м. Маріуполя на 2019 рік було
використано коштів на загальну суму у розмірі 665 116,00 грн.
Аналогічні заходи заплановані також і на 2020 рік – для їх організації у бюджеті міста
на 2020 рік передбачено кошти на загальну суму в розмірі 761 910,00 грн.
В 2020 році у зв’язку з установленням карантину Міським планом протиепідемічних
заходів щодо запобігання занесенню і поширенню випадків гострої респіраторної хвороби,
спричиненої коронавірусом 2019-nCoV, передбачено проведення заходів із забезпечення
продуктовими наборами осіб, які знаходяться в зоні ризику захворювання на коронавірус
(маріупольці похилого віку від 75 років та старші). На виконання заходу 31 тисячу
маріупольців похилого віку впродовж 2 місяців адресно забезпечували продуктовими
наборами на загальну суму 17 355,88 тис грн. https://sigmatv.com.ua/ru/v-mariupolepensionery-uzhe-nachali-poluchat-produktovye-nabory-za-maj_n25851.
Щорічно в рамках фінансової підтримки громадських об’єднань ветеранів міста за
рахунок коштів міського бюджету особам, які перебувають на обліку в зазначених
організаціях, закуповують та вручають набори продуктів харчування. У 2019 році на
зазначені цілі з міського бюджету було виділено 500,84 тис грн, у 2020 році - 795,733 тис
грн.
Відповідно до Соціальної програми підтримки громадських організацій ветеранів та осіб
з інвалідністю міста, дитячих і молодіжних громадських організацій осіб з інвалідністю,
затвердженої рішенням міської ради від 26.02.2019 №7/39-3520, на виконання міської
цільової програми «Маріуполь з турботою про вас» на 2018-2022 роки, здійснюється
фінансова підтримка громадських організацій ветеранів м. Маріуполь за рахунок коштів
місцевого бюджету, спрямована на:
- оформлення підписки на міську газету;
- сплату комунальних послуг, послуг зв'язку та оренду приміщень, які займають
громадські організації для виконання статутної діяльності, експлуатаційні послуги з
утримання приміщень;
- відвідування хворих, самотніх, престарілих, малозабезпечених членів організації;
- придбання квіткової продукції для поховання членів громадських організацій;
- придбання канцелярських товарів.
Планові асигнування для фінансової підтримки громадських організацій ветеранів на
2020 рік дорівнюють 1 543 142,00 грн.
З метою додаткової матеріальної підтримки в осінньо-зимовий період мешканців міста,
яким призначено житлову субсидію на придбання твердого палива, за рахунок коштів
місцевого бюджету з 2017 року проводяться виплати матеріальної допомоги на придбання
твердого палива.
На проведення вищевказаних заходів з бюджету міста в 2019 році було виділено 3 308
576,29 грн. Аналогічний захід заплановано також і на опалювальний період 2020 року.
У рамках Програми «Маріуполь з турботою про вас» розроблено Положення про
порядок надання матеріальної допомоги мешканцям міста за рахунок коштів міського
бюджету (далі – Положення), згідно з яким люди мають право звернутися з заявою на
отримання матеріальної допомоги з міського бюджету, у разі надходження у складній
життєвій ситуації. У 2020 році рішенням міської ради від 26.02.2020 року № 7/50-4986
затверджено Положення у новій редакції.
https://mariupolrada.gov.ua/city-council-solutions/pro-zatverdzhennja-polozhennja-proporjadok-nadannja-materialnoi-dopomogi-meshkancjam-m.-mariupolja-za-rahunok-koshtivmiskogo-bjudzhetu5e5e2b00e9c75.
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У міському бюджеті на вказані цілі на 2020 рік передбачено 6 млн грн. У I півріччі 2020
року за рішеннями Маріупольської міської ради надано матеріальну допомогу 104 особам
(87% з яких – це особи похилого віку, особи з інвалідністю) на суму 2 595 776,35 грн.
https://mariupolrada.gov.ua/city-council-solutions?number=7%2F50983&daterange=&search=.
Враховуючи наявність більше 2 заходів з підтримки малозабезпечених осіб похилого
віку, бал за даним індикатором зараховано.
_____________________________________________________________________________
Бал зараховано
_____________________________________________________________________________
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 діють Територіальні центри соціального обслуговування, які надають послуги:
- догляд вдома (допомога у самообслуговуванні, пересуванні в побутових умовах, у
веденні домашнього господарства (закупівля продуктів харчування, ліків та інших товарів,
приготування їжі, прання, прибирання житла, оплата комунальних платежів тощо);
- денний догляд (щоденне гаряче харчування; заняття на тренажерах; оздоровчі
процедури; оздоровча фізкультура; психологічне розвантаження; фізіотерапевтичні
процедури; лекції; культурно-масові заходи; консультації; арт-терапевтична майстерня
«Терра пластика 60+», проведення концертів, кімната аромотерапії та інше);
- консультування;
- представництво інтересів;
- посередництво.
На сайті Маріупольської міської Ради у розділі «Громадянам» публікуються звіти про
роботу територіальних центрів соціального обслуговування м. Маріуполь (Центральний,
Кальміуський, Лівобережний райони). Однак, звіти за період 2019-2020 відсутні від
жодного з перелічених Територіальних центрів.

Інформація про звітність Кальміуського центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

Враховуючи відсутність інформації про роботу територіальних центрів за останній рік
та неможливість підтвердити інформацію про надання територіальним центром послуг із
догляду за особами, які її потребують, монітори прийняли рішення не зараховувати бал.
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____________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_____________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Звернути увагу Департаменту соціального захисту Маріупольської міської ради на
відсутність звітів за період 2018-2020 рр. Територіальним центрам м. Маріуполь
розмістити вказані звіти, а також звіти щодо проведення ремонту будівель
територіальних центрів соціального обслуговування.
2. Розмістити на сайті Маріупольської міської ради інформацію про можливість
отримання послуг по догляду за особами, які його потребують.
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 проектнокошторисної
документації, проведення реконструкційних будівельних робіт;
- інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).
З 2017 році в м. Маріуполь у рамках програми «Доступний Маріуполь» започатковано
надання послуги «Соціальне таксі». Одним із напрямків діяльності Соціального таксі є
надання послуги з перевезення та супроводження осіб з інвалідністю до закладів охорони
здоров’я та медичних установ, банків, аптек, органів місцевого самоврядування, закладів
соціальної сфери, освіти та культури, залізничного та автовокзалів:
https://mariupolrada.gov.ua/ru/news/5c0fb34b1b843.
Упродовж І півріччя 2020 року послугами соціального таксі скористалося 88 особи
(здійснено 222 виїзди).
https://mariupolrada.gov.ua/solution-executive-committee/pro-zatverdzhennja-polozhennjapro-specializovane-formuvannja-mariupolskogo-miskogo-centru-socialnih-sluzhb-dljasim%E2%80%99i-ditej-ta-molodi-%C2%ABsocialne-taksi%C2%BB.
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З метою забезпечення безбар’єрного доступу дітей з інвалідністю до реабілітаційних
послуг, в 2019 році в рамках програми «Разом – ми єдині» покращено транспортні послуги
Центрального районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів, а саме за кошти
міського бюджету придбано сучасний автомобіль вартістю 1 329, 5 тис грн, обладнаний для
осіб, які користуються кріслами-колісними. Впровадження транспортних послуг у центрах
соціальної реабілітації дітей-інвалідів дозволило надавати реабілітаційні послуги дітям, у
яких через стан здоров’я обмежена можливість вільного пересування.
Також у 2021 році за кошти міського бюджету планується придбати спеціалізований
автомобіль для перевезення осіб з інвалідністю для Лівобережного центру соціальної
реабілітації дітей з інвалідністю. https://mariupolskoe.tv/videos/view/na-novomu-avtomobiliperesuvannya-bez-pereshkod.
У Приморському районі м. Маріуполь обладнано пляж, доступний і безпечний для
маломобільних груп населення. Для забезпечення літнього оздоровлення дітей та дорослих
з інвалідністю, в рамках програми «Маріуполь з турботою про вас», здійснюється
перевезення осіб з інвалідністю на доступний пляж міста з усіх районів міста
низькопідлоговим транспортом, обладнаним елементами доступності.
Так, у 2019 році здійснено 47 поїздок на загальну суму 88,2 тис грн. Дні та час поїздок,
маршрут руху транспорту попередньо узгоджуються з міськими громадськими
об’єднаннями людей з інвалідністю.
У 2020 році на реалізацію заходу з коштів міського бюджету виділено 88,20 тис грн.
https://mariupolrada.gov.ua/news/u-mariupoli-zapracjuvav-pljazh-dlja-ljudej-z-invalidnistju.
З метою забезпечення доступу до послуг та інформації особам, які мають порушення
слуху, в м. Маріуполь за кошти міського бюджету впроваджують послуги дистанційного
(онлайн) перекладу на жестову мову. З 2019 році послуга діє у Центрі надання
адміністративних
послуг
та
«Соціальному
офісі
«Мультицентр».
https://mariupolrada.gov.ua/news/mariupolskij-centr-nadannja-administrativnih-poslugnacilenij-na-rozvitok-inkljuzivno-privitnogo-servisu.
Восени 2020 року заплановано впровадження послуги дистанційного (онлайн) перекладу
на жестову мову в територіальних відділах по роботі з громадянами департаменту
соціального захисту населення міської ради.
У місті діє Програма із забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими
фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної
та інженерно-транспортної інфраструктури на 2019-2023 роки.
https://drive.google.com/file/d/1XhcDdw-bkq1eKkoXEruMCDId-CTvJMmc/view
У рамках реалізації програми під час ремонту доріг передбачено встановлення
тактильної плитки для людей з вадами зору.

Тактильна плитка на пішохідній доріжці в м. Маріуполь.

У місті вирішується питання з доступності транспорту для осіб з інвалідністю. Упродовж
2019 року було закуплено 72 одиниці транспорту, пристосовані для осіб з інвалідністю.
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https://mariupolrada.gov.ua/ru/news/mariupolskoju-miskoju-radoju-ukladeni-dogovori-napostavku-novih-nizkopolnih-avtobusiv
У Маріуполі було замінено на нові близько 130 світлофорів, обладнаних звуковими
сигналами для людей із порушеннями зору. https://sigmatv.com.ua/u-mariupoli-onovlyuyutsvitlofori_n22622.
Органи місцевого самоврядування сприяють безперешкодному доступу людей з
інвалідністю до будівель комунальної інфраструктури, комунального транспорту тощо.
Враховуючи наявність доказів сприяння Маріупольською міською радою
безперешкодного доступу для людей з інвалідністю, бал за даним індикатором зараховано.
_____________________________________________________________________________
Бал зараховано
_____________________________________________________________________________
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.

У м. Маріуполь створені та функціонують 2 комунальних реабілітаційних центри для
дітей з інвалідністю – в Лівобережному та Центральному районах.
https://mariupolrada.gov.ua/ru/page/centri-reabilitacii-ditej-z-invalidnistju
У закладах проводять комплексні реабілітаційні заходи для дітей з інвалідністю, а також
для дітей віком до 3 років, які мають ризик отримати інвалідність. Це заходи, спрямовані
на попередження, зменшення або подолання фізичних, психічних розладів, коригування
порушень розвитку дитини з інвалідністю, навчання основним соціальним та побутовим
навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для їхньої інтеграції у суспільство,
засвоєння ними знань, умінь, навичок, досягнення і збереження їхньої максимальної
незалежності, фізичних, розумових, соціальних, здібностей з метою максимальної
реалізації особистого потенціалу.
У рамках реалізації міської програми «Разом – ми єдині» в Центрах розпочато
проведення занять з каніс- та іпотерапії, придбано обладнання для облаштування
тренажерних залів ЛФК, проводяться заняття з анімалотерапії.
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Палата Реабілітаційного центру для дітей з інвалідністю.

Працівники Департаменту соціального захисту Маріупольської міської ради не надали
інформації щодо кількості осіб, які мали можливість скористатися вказаними послугами за
період 2019-2020 років, що не дає змоги визначити реальність надання вказаних послуг.
За рахунок коштів міського бюджету надається фінансова підтримка громадській
організації «Міський клуб «Повір у себе», на базі якої функціонує Центр реабілітації для
дітей та молоді з психічними розладами, а саме навчальні групи, денний догляд, групи
дозвілля, трудова майстерня.
У 2020 році сума фінансової підтримки громадської організації «Міський клуб «Повір у
себе» за рахунок коштів місцевого бюджету становить 226 146,00 грн, в т.ч. на залучення
працівників на умовах виконання громадських робіт – 118 158,0 грн.
https://dn.gov.ua/ua/news/gromadski-organizatsiyi-mariupolya-dopomagayut-invalidam
Враховуючи виявлення лише двох доказів з організації реабілітації осіб з порушенням
здоров’я при необхідних трьох, бал за даним індикатором не зараховано.
_____________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_____________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Забезпечити мешканців міста за рахунок місцевого бюджету технічними та іншими
засобами реабілітації, засобами медичного призначення.
2. Передбачити послугу з виїзду фахівців за місцем проживання особи.
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;
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- 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).
Упродовж 2019 року за кошти місцевого бюджету оздоровлено 670 дітей пільгових
категорій на суму 4209,6 тис грн;
На 2020 рік заплановано на оздоровлення дітей пільгових категорій 11776,3 тис грн,
зокрема:
- 5180,0 тис грн – кошти місцевого бюджету
- 6596,3 тис грн – кошти обласного бюджету (за програмою відшкодування 100%
вартості дитячої путівки). https://mariupolrada.gov.ua/ru/news/u-mariupoli-670-ditej-pilgovihkategorij-ozdorovljatsja-na-uzberezhzhi
Станом на 01.08.2020 року направлено на оздоровлення та відпочинок 36 дітей, з них:
- за кошти державного бюджету – 15 дітей;
- на благодійній основі – 21 дитину.
https://mariupolrada.gov.ua/ru/news/u-mariupoli-670-ditej-pilgovih-kategorij-ozdorovljatsjana-uzberezhzhi
В рамках Програми «Разом – ми єдині» на 2018-2022 роки для підтримки родин, в яких
виховуються діти з інвалідністю, міським бюджетом передбачені кошти у розмірі 1 578
582,00 грн на виплату матеріальної допомоги на придбання підгузників родинам, в яких
виховуються діти з інвалідністю, які відповідно до індивідуальних програм реабілітації
потребують постійного забезпечення підгузниками. За I півріччя 2020 року надано
матеріальну допомогу 82 родинам на суму 271 843,48 грн.
З 2019 року проводяться заходи до Дня сім’ї України – дітей з багатодітних сімей
катають на новорічній каруселі:
- 850 багатодітних сімей взяли участь у святкуванні на загальну суму 134 300 грн.
- на 2020 рік заплановано покатати 900 осіб на загальну суму 169 200 грн.
У місті встановлено пільговий проїзд для школярів та студентів. З вересня 2020 року
проїзд у маршрутних таксі здійснюється за півціни. Знижка на проїзд діє в період
навчального року з 7.00 до 16.00.
Маріупольська міська рада інформує про можливість отримання допомоги для
підтримки сімей і громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах.
https://mariupolrada.gov.ua/page/pidtrimka-simej-i-gromadjan-jaki-opinilisja-v-skladnihzhittevih-obstavinah.
Враховуючи наявність більше трьох заходів з підтримки сімей з дітьми, бал за даним
індикатором зараховано.
_____________________________________________________________________________
Бал зараховано
_____________________________________________________________________________
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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).
У місті Маріуполь побудована дієва система міжвідомчого реагування на випадки
домашнього та гендерно зумовленого насильства.
У 2017 році за фінансової підтримки УВКБ ООН створений Центр соціальнопсихологічної допомоги особам, які постраждали від насильства або жорстокого
поводження, в тому числі гендерно зумовленого (шелтер).
https://www.0629.com.ua/news/1945450/v-mariupole-zapustili-proekt-pomosi-stradausim-otdomasnego-nasilia
За період функціонування в шелтері отримали притулок 68 жінок та 89 дітей. Зокрема
упродовж І півріччя 2020 року в Центрі мешкали 8 жінок та 11 дітей.
Із січня 2019 року робота Центру здійснюється за кошти місцевого бюджету – 467 886
грн (бюджет 2019 року). У 2020 році у бюджеті передбачено – 569 664 грн на діяльність
центру.
Фахівці центрів соціальних служб проводять оцінку потреб сім'ї, надають необхідні
соціальні послуги, в тому числі психологічні консультації.
За період функціонування мобільна бригада центрів здійснила 306 виїздів (упродовж І
півріччя 2020 року – 89 виїздів). Робота мобільної бригади з 2019 року оплачується з коштів
місцевого бюджету – 301 552 грн. У 2020 році заплановано 342 714 грн.
В рамках роботи мобільної бригади функціонує також гаряча телефонна лінія, на яку
протягом І півріччя 2020 року надійшло 15 дзвінків, всього з початку функціонування – 29
дзвінків.
Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Маріупольської міської ради надають
допомогу сім'ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та не
можуть самостійно їх подолати.
На базі центрів соціальних служб створено додаткові соціальні сервіси:
- Центри підтримки сім'ї: психологічна підтримка сімей з дітьми, сімейне
консультування, групові заняття з батьками з питань розвитку та виховання дітей, дитячі
групові заняття з використанням методів арт-терапії та інших.
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- Телефон довіри: анонімна телефонна психологічна та юридична підтримка
https://mariupolrada.gov.ua/ru/news/mobilni-brigadi-po-roboti-z-postrazhdalimi-viddomashnogo-nasilstva-nadali-dopomogu-ponad-800-mariupolcjam
Соціальну підтримку центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міської ради
протягом І півріччя 2020 року отримали 14196 сімей, в яких виховуються 16453 дитини.
З метою забезпечення альтернативного догляду дітей, які перебувають у складних
життєвих обставинах, в м. Маріуполь функціонують 3 патронатні родини, в яких протягом
2020 року перебувало 11 дітей (станом на 28.07.2020 р. перебувають 5 дітей).
На постійній основі в місті проводяться інформаційні акції.
1. Інформаційна акція для мешканців Маріуполя «Дій проти насильства» за участі
Маріупольської міської ради, Головного управління Національної поліції в Донецькій
області, поліції Маріуполя, представників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді та представників безоплатної правової вторинної допомоги.
http://police.dn.ua/news/view/dij-proti-nasilstva-politsiya-donechchini-provela-prosvitnitskijzahid-u-mariupoli.
2. Проводиться трансляція відеороликів «Розірви коло» на моніторах комунального
транспорту, ЦНАПу, Маріупольського міського центру зайнятості, ДСЗН.
https://mariupolrada.gov.ua/news/mariupolcjam-rozpovili-jak-protidijati-domashnomunasilstvu
3. У закладах освіти міста була проведена сумісна кампанія Маріупольської міської ради
та поліції міста «Мій улюблений світ без насильства», в рамках якої проведені інтерактивні
бесіди з учнями з подальшою демонстрацією відеоролика «Розірви коло».
https://mariupolrada.gov.ua/news/mariupol-pidtrimue-poterpilih-vid-domashnogo-nasilstva
4. Проводяться вуличні акції з розповсюдження серед мешканців міста інформаційних
матеріалів, отриманих від міжнародних організацій.
5. У 2019 році було розміщено 30 постерів на білбордах на тему протидії та запобігання
домашньому насильству, з залученням коштів громадських та міжнародних організацій.
https://dn.gov.ua/ua/news/u-mariupoli-rozkrili-temu-zapobigannya-ta-protidiyi-domashnomunasilstvu
6. Створено відеоролик про домашнє насильство ГО «Рада жінок Донеччини» спільно з
Маріупольською міською радою та Центральним ВП ГУНП в Донецькій області.
https://mariupolrada.gov.ua/news/u-mariupoli-dopomagajut-poterpilim-vid-domashnogonasilstva
7. Спільна акція «16 днів проти насилля».
Проведено бесіду з головою маріупольської асоціації "Берегиня" Марини Пугачової, яка
зі своєю командою долучилась до всеукраїнської акції «16днів проти насильства», з метою
донести до населення інформацію, що насильство дійсно є. http://mariupolpolice.dn.ua/news/view/6163.
Маріупольська міська рада проводить достатню кількість заходів з надання соціальних
послуг дітям та молоді, які опинились у складних життєвих обставинах, в тому числі за
наслідками домашнього насильства. Монітори прийняли рішення зарахувати бал.
_____________________________________________________________________________
Бал зараховано
_____________________________________________________________________________
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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.
Станом на 01.07.2020 р. на первинному обліку управління “Служба у справах дітей”
Маріупольської міської ради перебувають 829 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування. З них 723 дитини охоплені сімейними формами виховання, що
складає 87.2% від загальної кількості.
http://ssd.dn.gov.ua/pro-aktualni-pitannya-socialnogo-zahistu-ditej-sirit-ta-ditej-pozbavlenihbatkivskogo-pikluvannya-u-doneckij-oblasti/
Станом на 01.07.2020 р. на облік у місті поставлено 44 дитини-сироти та дитини,
позбавленої батьківського піклування, з них 35 дітей влаштовані до сімейних форм
виховання.
Управління “Служба у справах дітей” Маріупольської міської ради здійснює контроль за
умовами утримання, навчання, виховання дитини, над якою встановлено опіку, піклування,
яка влаштована у прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу, шляхом відвідування
родини.
Упродовж 7 місяців 2020 року здійснено:
- перевірку стану збереження нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлення
батьківського піклування – 61 дитина;
- нагляд за дотриманням прав усиновлених дітей – 30 дітей;
- перевірку умов проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
які перебувають під опікою, піклуванням – 187 дітей;
- перевірку умов утримання та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, які виховуються в 14 дитячих будинках сімейного типу (97 дітей);
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- перевірку умов утримання та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, які виховуються в 14 дитячих будинках сімейного типу (97 дітей).
Спеціалісти управління “Служба у справах дітей” Маріупольської міської ради протягом
2020 року взяли участь у 100 судових засідання стосовно захисту прав та інтересів дітей,
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, позбавлення
батьківських прав, відібрання дітей у батьків без позбавлення їх батьківських прав,
встановлення батьківства).
Забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа
(віком від 18 до 23 років) відбувається з двома Програмами: «Маріуполь з турботою про
Вас» та «Велика родина», одна з яких – на умовах співфінансування (50% місцевий
бюджет/50% обласний бюджет), друга – придбання житла за рахунок коштів державної
субвенції. https://mariupolrada.gov.ua/city-council-solutions/pro-zatverdzhennja-miskoi-cilovoiprogrami-%C2%ABvelika-rodina%C2%BB-na-2018-2022-roki //
https://mariupolrada.gov.ua/page/dijuchi-programi-socialnogo-zahistu.
Протягом 2017-2020 років для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування було придбано 150 квартир на загальну суму 59 391 224 грн.
https://mariupolrada.gov.ua/news/u-mariupoli-diti-siroti-otrimajut-39-kvartir
В м. Маріуполь затверджена та діє міська Цільова Програма «Велика родина» на 20182022 роки.
https://mariupolrada.gov.ua/ru/city-council-solutions/pro-vnesennja-zmin-do-rishennjamiskoi-radi-vid-28.02.2018-728-2472-%C2%ABpro-zatverdzhennja-miskoi-cilovoi-programi%C2%ABvelika-rodina%C2%BB-na-2018-2022-roki%C2%BB5d493db98feb8
Метою Програми є реалізація прав дітей на сім’ю, підвищення ефективності системи
соціального захисту дітей шляхом включення додаткових заходів та підвищення якості
надання соціальних послуг; забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, прийомних родин та дитячих будинків сімейного
типу, в тому числі переміщених з тимчасово окупованої території України або району
проведення антитерористичної операції; сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей,
дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, шляхом вирішення
соціально-побутових питань, надання адресної матеріальної цільової допомоги дитячим
будинкам сімейного типу, послуг та виконання окремих робіт.
Упродовж 2017-2019 рр. за рахунок коштів субвенції з держбюджету Маріупольською
міською радою придбано 4 житлових будинки для функціонування 4 дитячих будинків
сімейного типу в. Маріуполі (в яких виховується 38 дітей).https://shotam.info/u-mariupolivydiliat-hroshi-dlia-dytiachykh-budynkiv-simeynoho-typu-ta-kupivliu-zhytla-dlia-ditey-syrit/.
Виконком Маріупольської міської ради на виконання розпорядження голови Донецької
обласної державної адміністрації прийняв рішення про надання 2 автомобілів марки Ford
Transit родинам, в яких виховується 20 дітей-сиріт та дітей.
https://mariupolrada.gov.ua/ru/solution-executive-committee/pro-nadannja-avtomobiliv-vkoristuvannja-ditjachim-budinkam-simejnogo-tipu
Для забезпечення належних санітарно-гігієнічних і побутових умов проживання,
виховання, навчання та розвитку 14 дітей, які виховуються в дитячих будинках сімейного
типу, міська рада облаштовує житлові приміщення, в яких функціонують дитячі будинки
сімейного типу (необхідними меблями, побутовою та комп'ютерною технікою).
https://mariupolrada.gov.ua/ru/solution-executive-committee/pro-vnesennja-zmin-u-dodatokdo--rishennja--vikonavchogo--komitetu-miskoi-radi-vid-15.08.2012--222-%C2%ABprozatverdzhennja-pereliku-obladnannja-dlja-osnaschennja-ditjachogo-budinku-simejnogo-tipu
Так, упродовж 2019 року для 13 дитячих будинків сімейного типу було придбано меблі,
побутова та комп'ютерна техніка на суму 548 623,760 грн з міського бюджету.
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На 2020 рік виділено з міського бюджету 525 194,00 грн на облаштування ДБСТ (дитячі
будинки сімейного типу), станом на сьогодні вже придбано побутову техніку на суму 131
790 грн.
https://tv7.ua/novosti/budinki-simeyinogo-tipu-otrimali-nove-obladnannya_d121219
В м. Маріуполь функціонує соціальний гуртожиток для осіб з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування. Основними завданнями закладу є надання
соціальних послуг з підтриманого проживання, соціальної інтеграції та реінтеграції особам,
які тимчасово проживають у гуртожитку. Упродовж 2020 року тимчасовим житлом
забезпечено 52 особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
https://mariupolrada.gov.ua/city-council-solutions/pro-zatverdzhennja-polozhen-komunalnihustanov-miskoi-radi-u-novij-redakcii5de74e12bf1dd
У місті Маріуполь діє достатня кількість Програм та проводиться достатньо оздоровчих,
освітніх, культурних заходів для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування. Монітори прийняли рішення зарахувати бал.
_____________________________________________________________________________
Бал зараховано
_____________________________________________________________________________
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.
Маріупольська міська рада уклала договір з громадською організацією «Всеукраїнська
Асоціація каністерапевтів» щодо проведення занять з реабілітації дітей з інвалідністю за
допомоги методу каністерапії.
За 2019 рік для дітей з інвалідністю проведено 900 занять з каністерапії.
У 2019 року Центральний районний центр соціальної реабілітації дітей – інвалідів
закуповує соціальні послуги з анімалотерапії у громадських організацій відповідно до
програми «Разом – ми єдині». https://www.dzo.com.ua/tenders/3348879
https://www.dzo.com.ua/tenders/3349041.

Заняття дітей з інвалідністю в центрі

Результати моніторингу підтвердили факт залучення недержавних учасників до надання
соціальних послуг, що дає можливість зарахувати бал за даним індикатором.
_____________________________________________________________________________
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Бал зараховано
_____________________________________________________________________________
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
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.
У м. Маріуполь надання соціальних послуг здійснюється у центрі надання
адміністративних послуг населенню.
https://mariupolrada.gov.ua/ru/news/jak-mariupolcjam-otrimati-poslugi-v-cnap-instrukcija

1. Розташування та організація роботи ЦНАПу дозволяє маломобільним групам
населення користування послугами на рівні з іншими.

2. Послуг центру надаються за місцем проживання маломобільних груп населення;
3. Прийом документів здійснюється уповноваженими особами (фахівцями з соціальної
роботи);
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4. У зв’язку з карантином передбачено роботу в дистанційному режимі (Skype-зв’язок за
контактом Mariupol_cnap, Viber за номерами 0951061237; 095 64 99 889);
5. Інформування про режим роботи центру здійснюється на сайті та при вході у
приміщення;

6. Попередній запис здійснюється через портал ЦНАПу;
7. Центр має зручний графік роботи: понеділок, середа, п’ятниця з 8.00 до 16.00,
вівторок, четвер – з 8.00 до 20.00;

8. У приміщенні надається вільний доступ до бланків та заяв через працівника.
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9. Особам, які через порушення здоров’я самостійно та не можуть заповнити бланки,
допомагають працівники;
10. У будівлях облаштовано достатньо зручних місць для очікування в черзі;
11. У центрі є дитячий куточок;

12. Створено умови для приватних співбесід під час прийняття заяв;
13. Є відкритий доступ відвідувачам до вбиралень, які є пристосованими для осіб з
інвалідністю;

14. В наявності безперешкодний доступ до будівлі маломобільних груп населення:
пологий вхід, пандус, тактильна плитка та гучномовець на вулиці для осіб з проблемами
зору. Є автомобільна стоянка з місцями для осіб з інвалідністю.
Підлога у приміщенні обладнана спеціальними тактильними сигналізаторами для людей
з вадами зору. Є в наявності мнемосхема «Мультицентру».

Місцевий індекс прав людини. Маріуполь Донецької області: Звіт моніторингу
Сторінка 46 з 58

15. Для людей з вадами слуху в «Мультицентрі» передбачено спеціальний планшет з
програмою для комунікації.
16. Наявність інформації про працівників: є вивіска на дверях, на кожному столі
інформація про особу, що веде прийом; у працівників є бейджі.

З бесіди з начальником Департаменту соціального захисту Маріупольської міської ради
Ірини Коробки стало відомо, що з метою покращення надання соціальних послуг та
наближення влади до осіб, які потребують допомоги, в Кальміуському районі створено
«Мобільний соціальний офіс», що передбачає виїзди спеціалістів до прилеглих до
Маріуполя населених пунктів (СМТ), які входять до громади.
Наявність 16 критеріїв зручності надання послуг органом соціального захисту населення
надає можливість зарахувати бал за даним індикатором.
_____________________________________________________________________________
Бал зараховано
_____________________________________________________________________________
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ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стовпець1; Не
зараховано 2
бали; 2; 20%

Зараховано 8 балів
Не зараховано 2 бали

Стовпець1;
Зараховано 8
балів; 8; 80%
Ключові враження від моніторингу
В місті є достатньо соціальних програм, що якісно впливають на покращення рівня життя
вразливих верств населення.
Однак вразливі верстви населення не мають можливості отримати необхідну інформацію
через її брак у відкритих джерелах. Доцільно залучати до інформування населення про
соціальні послуги у громаді комітети самоорганізації населення (КСН) та ОСББ, які діють
у Маріуполі, як найближчу ланку комунікаційної системи міста з населенням.
Базові рекомендації
1. Забезпечити мешканців міста за рахунок місцевого бюджету технічними та іншими
засобами реабілітації, засобами медичного призначення.
2. Передбачити послугу з виїзду фахівців за місцем проживання особи.
3. Звернути увагу Департаменту соціального захисту Маріупольської міської ради на
відсутність звітів за період 2018-2020 рр. Територіальним центрам м. Маріуполь
розмістити вказані звіти, а також звіти щодо проведення ремонту будівель
територіальних центрів соціального обслуговування.
4. Розмістити на сайті Маріупольської міської ради інформацію про можливість
отримання послуг по догляду осіб, які її потребують.
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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.
28.01.2016 року Маріупольською міською радою рішенням № 7/4-35 затверджено
Програму правової освіти населення (“Про затвердження Програми правової освіти
населення
м.
Маріуполь
Донецької
області
на
2016-2020
роки”
https://mariupolrada.gov.ua/uploads/2/12045-7.4-35.doc.
Програма має чітку мету та завдання, визначено результати реалізації програми,
виконавців та орієнтовані її строки виконання. Попри це, програмою не визначено бюджет
та критеріїв оцінки ефективності реалізації завдань.

За результатами загального аналізу змісту програми монітори встановили, що заходи в
рамках програми не вирішують стратегічні питання з доступу до правосуддя у м.
Маріуполь. З огляду на проведений аналіз, монітори прийняли рішення про визнання даної
програми як недієвої.
Відсутність дієвої програми по доступу до правосуддя у місті не дає можливості для
зарахування балу.
_____________________________________________________________________________
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Бал не зараховано
_____________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Маріупольській міській ради необхідно проаналізувати потреби громади щодо
правової освіти населення, розробити та затвердити нову програму, 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.
Контент-аналіз сайту міської ради та інших відкритих джерел інформації не виявив
доказів взаємодії 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. Відтак підстави до зарахування балу відсутні.
____________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_____________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Створити консультативно-дорадчий орган при міській раді з питань безпеки.
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.
Маріупольська міська рада формує та затверджує список присяжних судів, які
розташовані на території міста. (Рішення від 19.10.2020 року № 7/58-5775
https://mariupolrada.gov.ua/uploads/19/96847-7.58-5775.pdf «Про затвердження списків
присяжних».
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Участь ОМС у формуванні суду присяжних дає право монітору на зарахування балу.
_____________________________________________________________________________
Бал зараховано
_____________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Маріупольській міській раді рекомендовано розробити Положення про формування
та роботу конкурсної комісії з відбору присяжних.
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 https://mariupolrada.gov.ua та інших
відкритих джерел, доказів проведення спільних заходів право просвітницького характеру з
місцевими державними адміністраціями, судами, територіальними управліннями юстиції,
центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги, не виявлено. Бал за даним
індикатором не зараховано.
_____________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_____________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Провести аналіз потреб громади щодо потреби в інформації правового характеру та
скласти план правопросвітницьких заходів з місцевими державними
адміністраціями, органами поліції, судами, територіальними управліннями юстиції,
центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
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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.
У місті працюють 4 районні суди та Донецький апеляційний суд у місті Маріуполь. Всі
суди розміщені на головних вулицях міста поруч із зупинками громадського транспорту,
тому до будівлі кожного з суду можна дістатися без пересадок з центру міста.
1. Приморський районний суд м Маріуполь: проспект Будівельників, 52А, Маріуполь,
Донецька область, 87500.

1. Жовтневий районний суд м. Маріуполь: проспект Металургів, 31, Маріуполь,
Донецька область, 87500.
Жовтневий районний суд розташовано у центрі міста (Центральний район), куди зручно
дістати майже будь-якого куточка міста.

2. Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполь (Лівобережний район): проспект
Перемоги, 6, Маріуполь, Донецька область, 87500.
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Тривалість проїзду до Орджонікідзевського районного суду близько 30 хвилин. Зупинку
розташовано 200-300 від будівлі суду.
4.Іллічівський районний суд м. Маріуполь Донецької області (Кальміуський
район):проспект Металургів, 231, Маріуполь, Донецька область, 87500.
Тривалість проїзду до Іллівського районного суду – близько 30 хвилин. Зупинку
розташовано на відстані 200-300 м від будівлі суду.

Центральний відділ поліції
Центральний відділ поліції (ВП) розташований безпосередньо в центральній частині
міста (м. Маріуполь, вул. Фонтанна 87,87515, Україна.e-mail: centrvp@dn.npu.gov.ua).
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Тривалість проїзду від центра міста до Центрального ВП складає близько 12 хвилин.
Зупинку розташовано 200-300 м від будівлі (2 хвилини пішки).
Центральний відділ державної виконавчої служби у місті Маріуполі Східного
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Харків) – Маріуполь, вул. Грецька,
будинок 19.

Центральний ВДВС у м. Маріуполь знаходиться у Центральному районі міста. Відстань
до будівлі ВС від найближчої зупинки громадського транспорту складає близько 10 хвилин.
Відстань до зупинок від найвіддаленішої точки в місті не перевищує 500 м. Враховуючи
зручність транспортного сполучення до кожного з таких закладів, оцінка індикатору
позитивна.
_____________________________________________________________________________
Бал зараховано
_____________________________________________________________________________
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;
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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.
За інформацією, наданою директором маріупольського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги Н.Є.Сікорою, Маріупольська міська рада сприяє
безперешкодному доступу маломобільних груп населення до отримання правових послуг
шляхом організації транспортного перевезення осіб з інвалідністю, надає фізичний
супровід та послугу перекладу з жестової мови.
У Маріуполі працює соціальна послуга «Соціальне таксі». Люди з інвалідністю мають
можливість замовити соціальне таксі для проїзду до поліції, суду чи органів юстиції.

У Приморському та Орджонікідзевському судах м. Маріуполь облаштовані пандуси з
поручнями та тактильні таблиці для людей з вадами зору. В інших судах, які знаходяться
на перших поверхах будинку, пандуси відсутні, є тактильні таблиці.
Входи до приміщень, в яких розташовані поліція, територіальне управління юстиції,
центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги облаштовані пандусами та
іншими засобами доступності.
Враховуючи наявність трьох доказів сприяння безперешкодному доступу
маломобільних груп населення до отримання правових послуг в місті, бал зараховується.
_____________________________________________________________________________
Бал зараховано
_____________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Вивчити наявні потреби та впровадити заходи сприяння 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.
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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 адміністративнотериторіальної 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.
Згідно з відповіддю директора юридичного Департаменту Маріупольської міської ради
М.І. Пасько, протягом 2019 року в ході виконання Програми правової освіти населення
юридичний департамент надав первинну правову консультаційну допомогу 69 особам.
Громадянам, зокрема внутрішньо переміщеним особам, які звернулися за правовою
допомогою, надавалася інформація щодо призначення субсидій, приватизації кімнат у
гуртожитках, визначення меж земельних ділянок, сприяння у поверненні коштів, вкладів в
банківських установах.
Відомостей про роботу юридичного Департаменту Маріупольської міської ради за 2020
на момент підготовки звіту (кінець листопаду 2020) за запитом надано не було. У відкритих
джерелах така інформація також відсутня.

Наявність доказів забезпечення органом місцевого самоврядування надання безоплатної
первинної правової допомоги дає підстави для зарахування балу.
_____________________________________________________________________________
Бал зараховано
_____________________________________________________________________________
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ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стовпець1; Не
зараховано 3
бали; 3; 43%

Зараховано 4 бали
Стовпець1;
Зараховано 4 Не зараховано 3 бали
бали; 4; 57%

Ключові враження від моніторингу
Маріупольська міська рада приділяє недостатньо уваги питанням доступу мешканців до
правосуддя. У місті відсутній стратегічний документ з доступу до правосуддя, не
налагоджена спільна робота з провайдерами державних правових послуг у напрямку
правової просвіти населення.
Водночас слід відмітити роботу місцевої влади з формування суду присяжних та
забезпечення можливості доступу до поліції, судів та органів юстиції людей з інвалідністю.
Базові рекомендації
1. Маріупольській міській ради необхідно проаналізувати потреби громади щодо
правової освіти населення, розробити та затвердити нову програму, що стосується
сфери доступу до правосуддя
2. Вивчити наявні потреби та впровадити заходи сприяння 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.
3. Провести аналіз потреб громади щодо потреби в інформації правового характеру та
скласти план правопросвітницьких заходів з місцевими державними
адміністраціями, органами поліції, судами, територіальними управліннями юстиції,
центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
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ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ

Зараховано; Гідний
рівень життя; 7

Зараховано;
Соціальний захист;
8

Зараховано; Доступ
до правосуддя; 4

Зараховано;
Безпека громади; 3
Не зараховано;
Безпека громади; 3

Не зараховано;
Гідний рівень
життя; 1

Не зараховано;
Соціальний захист;
2

Не зараховано;
Доступ до
правосуддя; 3
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