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Склад моніторингової групи: Пустовойтов Роман, Уляна Ковальчук, Яна Якуніна. 

 

Моніторингова місія у Сєвєродонецькій об'єднаній територіальній громаді Луганської 

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. 

 

Період проведення: 01.07.2020 р – 30.10.2020 року.  

 

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

Робоча група моніторингової місії:  Роман Пустовойтов, Уляна Ковальчук, Яна Якуніна. 

 

Публікація демонструє результати моніторингу дотримання прав людини на місцевому 

рівні у Сєвєродонецькій об'єднаної територіальної громади за інноваційним інструментом 

Місцевий індекс прав людини. 

 

Місцевий індекс прав людини розроблений Українською Гельсінською спілкою з прав 

людини та допрацьований для адаптації до місцевого контексту Мережею правового 

розвитку для підтримки і ефективного розвитку реформи місцевого самоврядування та 

адміністративно-територіального устрою в Україні. Критерієм ефективності визнано такий 

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

державою.  

 

Моніторинги населених пунктів проводяться представниками місцевих громадських 

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

Української Гельсінської спілки з прав людини. Моніторинг передбачає виставлення 

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

 

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 
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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 

 

Внаслідок добровільного приєднання до територіальної громади міста Сєвєродонецьк, з 

міською громадою об’єдналися: Борівська селищна рада, Боровенська сільська рада, 

Єпіфанівська сільська рада, Мирнодолинська селищна рада, Новоастраханська сільська 

рада, Сєвєродонецька міська рада, Сиротинська селищна рада, Смолянинівська сільська 

рада, Чабанівська сільська рада. 

 

Об’єднана територіальна громада утворена рішенням 94-ї  (позачергової) сесії міської ради 

№ 4234, від 11 грудня  2014 року. 

 

Кількість населення громади: 112 413 осіб 

Адміністративний центр Об’єднаної територіальної громади: м. Сєвєродонецьк 

У підпорядкуванні: місто Сєвєродонецьк, селище Лісна Дача, село Воєводівка, селище 

Павлоград, селище Синецький. 

Код ЄДРПОУ: 26204220    

Поштовий індекс: 93400-93480    

Адреса: 93404, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, буд. 32 

Тел.: +380645244442, +380645244031 

E-mail: ispolkom@sovet.sed.lg.ua 

Голова/керівник: Ткачук В’ячеслав Петрович. 

 

Відстань від Сєвєродонецька до найближчої залізничної станції м. Лисичанськ – 6 км 

Відстань автомобільними дорогами до м. Київ – 711 км 

 

На території громади функціонують: 

● Вищі навчальні заклади IIІ-IV рівнів акредитації – 2 

● Лікувальні заклади, поліклініки, амбулаторії, профілакторії – 5 

● Сільські клуби (сільські клуби та сільські будинки культури) – 2 

● Культові споруди (церкви, монастирі, мечеті, синагоги…) – 19 

● Кількість зареєстрованих конфесій (релігійної громади) – 34 

● Постійні дошкільні заклади, діючі за призначенням  – 19 

● Початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади – 4 

● Стадіони – 1      

● Спортивні зали – 46 

● Бібліотеки – 3      

● Заклади культури клубного типу –  1 

● Музеї (зокрема філіали) – 3    

● Будинки культури –1 

● Спортивні майданчики – 76    

● Тиражні друковані ЗМІ – 3 

● Фермерські господарства – 3    

● Комунальні підприємства – 3 

mailto:ispolkom@sovet.sed.lg.ua
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ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ МОНІТОРИНГУ 

 

РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: БАЗОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ 

 

НАПРЯМОК МОНІТОРИНГУ: БЕЗПЕКА ГРОМАДИ 

 

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

громадського порядку? 

 

Бал зараховується за наявності затвердженої програми такого спрямування, що 

оцінюється як дієва. Спрямованість і дієвість програми визначається аналізом тексту 

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

зазначенням виконавців, строків виконання; виділенням фінансування з місцевого 

бюджету; визначенням очікуваних результатів виконання; встановленням контролю та 

визначенням способів оцінки ефективності реалізації завдань. 

 
Моніторинг сайту Сєвєродонецької міської ради та Сєвєродонецької ВЦА (https://sed-

rada.gov.ua), соціальних мереж (https://www.facebook.com/radasever), друкованих ЗМІ 

(https://cityhub.media, https://tribun.com.ua, http://rub.org.ua, https://sd.ua, 

https://www.facebook.com/sd.ua.online/ та інші) вказує на відсутність місцевої програми з 

підвищення рівня громадської безпеки та громадського порядку. Органи місцевого 

самоврядування Сєвєродонецької 

ОТГ проводять засідання робочої 

групи з питань громадської безпеки і 

соціальної згуртованості, 

виділяються кошти на вирішення 

локальних  проблем. Але це 

поодинокі випадки.  

В місті проводяться засідання 

робочої групи з питань громадської 

безпеки і соціальної згуртованості за 

участі першого заступника міського 

голови, начальника 

Сєвєродонецького відділу поліції 

ГУНП в Луганській області, 

представників громадськості. 

 

 

Разом із тим, за результатами проведеного аналізу монітори прийняли рішення не 

зараховувати бал. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал не зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. Розглянути можливість прийняття місцевих довгострокових програм щодо 

підвищення рівня громадської безпеки та громадського порядку. 

2. Оприлюднювати результати діяльності робочих груп та заходів з питань підвищення 

рівня громадської безпеки та порядку. 
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2. Чи врахована думка населення під час розробки місцевої програми з питань 

громадської безпеки та громадського порядку? 

 

Бал зараховується при наданні доказів врахування не менше трьох способів вираження 

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

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

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

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

(визначається за внутрішнім переконанням монітора). 

 

У відповіді на запит до керівництва ВЦА було зазначено, що ця інформація знаходиться у 

відкритому доступі. Але монітори не виявили системності розміщення інформації про 

вираження громадської думки, анкетного опитування, проведення фокус-групи з цільовими 

аудиторіями, електронного опитування, у соціальних мережах, зустрічей із мешканцями 

територіальної громади, зустрічей з представниками ОСББ та іншими громадськими 

об’єднаннями. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал не зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. Провести громадські слухання та обговорення щодо стану безпеки в громаді та 

врахувати їх результати при прийнятті програми з питань громадської безпеки та 

громадського порядку. 

2. Оприлюднити результати громадських слухань та обговорення стану безпеки в 

громаді в місцевих ЗМІ, на сайті громади та на сторінках в соціальних мережах. 

 

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

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

 

     Бал зараховується при наданні доказів впровадження (або виділеного фінансування, 

оформленого технічного завдання на виготовлення) трьох технічно-інформаційних 

систем. Приклади: функціонування муніципального центру безпеки або фінансування 

відповідного поліцейського центру, місцева система короткого номера оперативного 

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

розумне управління патрулями, розумне освітлення вулиць; розумні світлофори, 

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

внутрішнім переконанням монітора). У великих містах з районним поділом вибирається 

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

Рішенням сесії міської ради №4481 від 22.01.2020 р. 

була затверджена «Міська цільова програму 

функціонування системи відеоспостереження м. 

Сєвєродонецька на 2020 рік». Мета програми – 

забезпечення сталого функціонування  системи 

відеоспостереження для моніторингу оперативної 

обстановки в місті і контролю стану громадського 

порядку. Контроль за виконанням покладений на 

http://sed-rada.gov.ua/arhiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n77-rishennya-n4481-date28012020-1612
http://sed-rada.gov.ua/arhiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n77-rishennya-n4481-date28012020-1612
http://sed-rada.gov.ua/arhiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n77-rishennya-n4481-date28012020-1612
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постійну комісію з управління житлово-комунальним господарством, власністю, 

комунальною власністю, побутовим та торговельним обслуговуванням міської ради. 

Програма розрахована на 2020 рік і  реалізується відповідно до технічного завдання 

міського відділу Національної поліції України шляхом встановлення 50 нових відеокамер 

за адресами, зазначеними в програмі.  

У 2018 році запланований обсяг фінансування заходів програми складав 709,0 тис грн, 

зокрема фактично сплачено з  міського бюджету – 574,576 тис грн, інші кошти – 0 тис грн. 

На 2019 рік програмою передбачались заходи на суму 196,560  тис грн, зокрема кошти 

міського бюджету – 196,560  тис грн, інші кошти – 0 тис грн. 

На 2020 рік планується  фінансування в обсязі 1440,54  тис грн, зокрема: 

- кошти місцевого бюджету – 1440,54 тис грн, 

- кошти державного бюджету – 0 тис грн, 

- інші кошти – 0 тис грн. 

 

За інформацією першого заступника міського голови Олега Кузьмінова, станом на липень 

2020 р. з метою контролю за громадським порядком за рахунок коштів міського бюджету в 

місцях найбільшого скупчення людей було встановлено відеокамери, обладнано серверну 

частину системи, до якої підключено 90 відеокамер: https://sed-rada.gov.ua/novini-

mista/zasidannya-robochoyi-grupi-z-pitan-gromadskoyi-bezpeki-i-socialnoyi-zgurtovanosti_01-

08-2019.  

 

Рішенням сесії міської ради №4473 від 22.01.2020 р. затверджена «Міська цільова програма 

«Світлофори м. Сєвєродонецька» на 2020 рік». Мета програми – забезпечення безпечних та 

комфортних умов пересування транспорту та пішоходів, удосконалення системи керування 

дорожнім рухом в місті. Постійна комісія з управління житлово-комунальним 

господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торговельним 

обслуговуванням міської ради. Зазначено, що в місті працює 28 світлофорних об’єктів. За 

період 2018-2019 р.р. здійснено їх 

технічне обслуговування та 

поточний ремонт (замінено 

світлофорні модулі та табло 

відрахування часу, світлофорні 

лампи, для людей з вадами зору 

встановлено додатково 10 

приладів звукового супроводу, 

замінені зношені  металеві стойки 

пішохідних світлофорів), одне з 

завдань програми – облаштування 

системи керування дорожнім 

рухом через мережу інтернет. 

На 2018 рік запланований обсяг 

фінансування заходів програми 

складав 10486,0 тис грн, зокрема фактично сплачено з  міського бюджету – 1789,93 тис грн, 

інші кошти – 0 тис грн. На 2019 рік програмою було передбачено фінансування в обсязі 

8456,3 тис грн, зокрема з міського бюджету – 8456,3 тис грн.  

На 2020 рік планується  фінансування обсягом 13676,4 тис грн, зокрема: 

- кошти міського бюджету – 13676,4 тис грн, 

- кошти державного бюджету – 0 тис грн, 

- інші кошти – 0 тис грн. 

 

 

 

https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/zasidannya-robochoyi-grupi-z-pitan-gromadskoyi-bezpeki-i-socialnoyi-zgurtovanosti_01-08-2019
https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/zasidannya-robochoyi-grupi-z-pitan-gromadskoyi-bezpeki-i-socialnoyi-zgurtovanosti_01-08-2019
https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/zasidannya-robochoyi-grupi-z-pitan-gromadskoyi-bezpeki-i-socialnoyi-zgurtovanosti_01-08-2019
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Через відсутність інших доказів бал зарахувати за цим індикатором неможливо. 

  

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал не зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. Вивчити досвід інших ОТГ, які впровадили подібні системи в рамках реалізації 

проектів міжнародних організацій, та розглянути можливість запозичення подібного 

досвіду. 

 
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). 

 

Монітори не виявили системності у здійсненні місцевою владою впродовж 

останнього року інформаційно-просвітницькі кампанії, спрямованої на формування 

навичок поведінки населення у надзвичайних  ситуаціях. Це не дає підстав для зарахування 

балу. Зокрема монітори не виявили системності дій щодо пожежної безпеки,  що у зв’язку 

з пожежами цього року було дуже актуальним. 

_____________________________________________________________________________ 

Бал не зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 
1. Місцевій владі необхідно розробити план проведення інформаційно-просвітницькі 

кампанії, спрямовані на формування навичок поведінки населення у надзвичайних  

ситуаціях. 

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

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

 

Бал зараховується при наданні доказів організації органом місцевого самоврядування не 

менше шести форм системної спільної діяльності поліції з населенням та соціальної 

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

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

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

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

з питань превенції правопорушень за різними напрямками (флешмоби, розробка 

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

переконанням монітора). 

 

Під час аналізу інформації монітори звернули увагу на наступні заходи: 
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- Приблизно один раз на квартал публікується звіт про роботу поліції, прокуратури, 

зокрема про запобігання правопорушень у взаємодії з поліцією та органами пробації: 

https://www.slideshare.net/npu_lg_2019/ss-197422146.  

 

Крім того, м. Сєвєродонецьк долучилося 

до програми з попередження та протидії 

насильства за ознакою статі 

«Насильству немає виправдання». ООН 

Жінки в Україні, спільно з МБФ 

«Українська фундація громадського 

здоров’я», за сприяння 

Сєвєродонецького МВ ГУНП в 

Луганській області, Сєвєродонецького 

міського відділу ДУ «Центр пробації» в 

Луганській області, відділу культури 

ВЦА м. Сєвєродонецьк проводять для 

мешканців міста семінар з поглиблення 

знань щодо гендерно зумовленого, 

зокрема домашнього насильства. Захід 

також був покликаний зруйнувати 

дискримінаційні стереотипи про 

соціальні ролі та обов’язки жінок і 

чоловіків для  формування шанобливих, 

ненасильницьких стосунків. 

Представники поліції входять до складу робочої групи з питань громадської безпеки і 

соціальної згуртованості Сєвєродонецької територіальної громади: https://sed-

rada.gov.ua/novini-mista/zasidannya-robochoyi-grupi-z-pitan-gromadskoyi-bezpeki-i-

socialnoyi-zgurtovanosti_01-08-2019. 

 

 

Приклади співпраці не дають підстави зарахувати бал за цим індикатором. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал не зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. Активно інформувати громаду про заходи, в яких беруть участь представники ОМС 

та поліції. 

2. Провести дослідження з метою виявлення проблемних питань у роботі поліції з 

точки зору мешканців громади, в тому числі причини незадоволеності населення та 

шляхи її подолання. 

 

 

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. 

 

 

https://www.slideshare.net/npu_lg_2019/ss-197422146
https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/zasidannya-robochoyi-grupi-z-pitan-gromadskoyi-bezpeki-i-socialnoyi-zgurtovanosti_01-08-2019
https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/zasidannya-robochoyi-grupi-z-pitan-gromadskoyi-bezpeki-i-socialnoyi-zgurtovanosti_01-08-2019
https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/zasidannya-robochoyi-grupi-z-pitan-gromadskoyi-bezpeki-i-socialnoyi-zgurtovanosti_01-08-2019
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Рішенням сесії міської ради №4326 від  04.12.2019 р. прийнята міська цільова «Програма 

захисту населення і території м. Сєвєродонецька від надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру на 2019-2020 роки». Мета програми – послідовне зниження ризику 

виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення 

рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій, контроль за 

виконанням покладений на постійну комісія з  питань будівництва,  архітектури,  земельних 

відносин, охорони навколишнього природного середовища та розвитку селищ 

Сєвєродонецької міської ради. 

 

 
 

На жаль, поки ми не маємо звітів з виконання цієї програми. 

 

Сєвєродонецька міська територіальна громада тільки розробляє Стратегію розвитку 

громади на 2021-2027 роки. Найважливішим етапом розробки є пропозиція з боку 

мешканців (юридичних та фізичних осіб) ідей проектів, які, на вашу думку, є 

найважливішими для розвитку громади. Ідеї цих проектів буде проаналізовано Робочою 

групою з розробки стратегії та визначено найважливіші. За результатами роботи буде 

сформовано План реалізації Стратегії розвитку громади на період до 2021-2023 роки та 

визначено джерела фінансування: https://sed-rada.gov.ua/strategiya-rozvitku-

sievierodoneckoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-na-period-2021-2027-roku/ogoloshennya-pro-

zbir-idey-proektiv-do-planu-realizaciyi-strategiyi-rozvitku-sievierodoneckoyi-miskoyi-

teritorialnoyi-gromadi-na-2021-2027-roki 

Створення ефективної та багатоканальної 

системи оповіщення, упорядкування та 

обладнання об’єктів укриття, розробка мапи 

евакуації, закупівля засобів особистої 

безпеки (з урахуванням діяльності хімічних 

підприємств), створення матеріального 

резерву та резерву тимчасового житла та 

інше зазначено в плані на 2021-2027 р.р. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://sed-rada.gov.ua/arhiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n74-rishennya-n4326-date09122019-951
https://sed-rada.gov.ua/arhiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n74-rishennya-n4326-date09122019-951
https://sed-rada.gov.ua/arhiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n74-rishennya-n4326-date09122019-951
https://sed-rada.gov.ua/strategiya-rozvitku-sievierodoneckoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-na-period-2021-2027-roku/ogoloshennya-pro-zbir-idey-proektiv-do-planu-realizaciyi-strategiyi-rozvitku-sievierodoneckoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-na-2021-2027-roki
https://sed-rada.gov.ua/strategiya-rozvitku-sievierodoneckoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-na-period-2021-2027-roku/ogoloshennya-pro-zbir-idey-proektiv-do-planu-realizaciyi-strategiyi-rozvitku-sievierodoneckoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-na-2021-2027-roki
https://sed-rada.gov.ua/strategiya-rozvitku-sievierodoneckoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-na-period-2021-2027-roku/ogoloshennya-pro-zbir-idey-proektiv-do-planu-realizaciyi-strategiyi-rozvitku-sievierodoneckoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-na-2021-2027-roki
https://sed-rada.gov.ua/strategiya-rozvitku-sievierodoneckoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-na-period-2021-2027-roku/ogoloshennya-pro-zbir-idey-proektiv-do-planu-realizaciyi-strategiyi-rozvitku-sievierodoneckoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-na-2021-2027-roki
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_____________________________________________________________________________ 

 

Бал не зараховано  
_____________________________________________________________________________ 

Рекомендації: 

1. Проводити інформування громадян щодо дій у випадку надзвичайних ситуацій. 

2. Затвердити плани евакуації, тимчасового переселення мешканців у разі 

надзвичайних ситуацій. 
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ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ  

 
 

Ключові враження від моніторингу 

 

Місцева влада не проводить достатньої роботи у сфері безпеки, що підтверджується 

відсутністю цільових програм безпеки та взаємодії з поліцією. Інформація про діяльність 

ОМС в цьому напряму, яка має бути у відкритому доступі, відсутня. 

 

Базові рекомендації 

1. Розглянути можливість прийняття місцевих довгострокових програм щодо 

підвищення рівня громадської безпеки та громадського порядку. 

2. Місцевій владі необхідно розробити план проведення інформаційно-

просвітницьких кампаній, спрямованих на формування навичок поведінки 

населення у надзвичайних  ситуаціях. 

3. Затвердити плани евакуації, тимчасового переселення мешканців у разі 

надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

 

 

 

  

0%

100%

Зараховано 0 балів

Не зараховано 6 балів
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          РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: БАЗОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ 

 

НАПРЯМОК МОНІТОРИНГУ: ГІДНИЙ РІВЕНЬ ЖИТТЯ 

 

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

 

Бал зараховується за наявності дієвої місцевої програми, що включає питання 

подолання бідності. Від ОМС не обов’язково очікується наявність спеціалізованої 

програми: прийнятні системні (регулярні, доступні для різних категорій осіб) узагальнені 

в єдиному документі заходи підтримки мешканців, які опинились за межею бідності. 

Дієвість і адресність програми оцінюється зазначенням у ній категорій мешканців 

громади, які за рівнем доходів перебувають за межею бідності або у групі ризику, чітких 

цілей та завдань із визначеними актуальними виконавцями, очікуваними результатами та 

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

встановленням контролю та визначенням способів оцінки ефективності реалізації 

завдань. 

 

В місті прийнято програму соціально-

економічного і культурного розвитку    на 

2020  рік: http://www.sed-rada.gov.ua/arhiv-rishen-

sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n76-rishennya-

n4460-date24122019-1307. У програмі містяться 

завдання та заходи з підтримки соціально-

незахищених категорій населення, а також 

перелік інших міських програм, які охоплюють 

пільгові категорії. 

 

Зокрема рішенням сесії міської ради від 03 

квітня  2020р. № 4737 затверджена Комплексна 

міська цільова програма «Турбота» на 2020 рік. 

 

Першочерговим пріоритетом програми була і залишиться боротьба з бідністю, подальше 

вирішення невідкладних питань організаційно-правового та інформаційного забезпечення, 

медичного, соціально-побутового обслуговування соціально незахищених мешканців м. 

Сєвєродонецька. Програма містить аналіз факторів впливу на проблему та аналіз ресурсів 

для реалізації міської цільової програми (SWOT-аналіз). Контроль за виконанням 

покладений на постійну комісію з питань охорони здоров’я і соціального захисту 

населення, освіти, культури, духовності, фізкультури, спорту, молодіжної політики 

Сєвєродонецької міської ради. Є перелік заходів, які не потребують та потребують 

фінансування, закладене фінансування з місцевого бюджету на всі види допомоги, 

зазначені у програмі (у 2020 році планується фінансування Програми за рахунок місцевого 

бюджету в обсязі 15587,66 тис грн). Є кількісні очікувані результати діяльності програми. 

Інформація про виконання заходів періодично розміщується на сайті: https://sed-

rada.gov.ua/novini-mista/odnorazovu-materialnu-dopomogu-otrimaie-261-gromadyanin_29-09-

2020. Є звітування за програмою за 2018 р. Вважаємо програму з подолання бідності дієвою.  

 

У громаді є Комплексна програма соціального захисту осіб пільгової категорії населення, 

спрямована на посилення соціального захисту осіб, які мешкають в м. Сєвєродонецьк та 

потребують найбільшої уваги та підтримки, поліпшення якості життя. 

http://www.sed-rada.gov.ua/arhiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n76-rishennya-n4460-date24122019-1307
http://www.sed-rada.gov.ua/arhiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n76-rishennya-n4460-date24122019-1307
http://www.sed-rada.gov.ua/arhiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n76-rishennya-n4460-date24122019-1307
http://sed-rada.gov.ua/arhiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n79-rishennya-n4737-date08042020-1406
http://sed-rada.gov.ua/arhiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n79-rishennya-n4737-date08042020-1406
https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/odnorazovu-materialnu-dopomogu-otrimaie-261-gromadyanin_29-09-2020
https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/odnorazovu-materialnu-dopomogu-otrimaie-261-gromadyanin_29-09-2020
https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/odnorazovu-materialnu-dopomogu-otrimaie-261-gromadyanin_29-09-2020
http://sed-rada.gov.ua/arhiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n79-rishennya-n4737-date08042020-1406
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Серед її пріоритетів: боротьба з 

бідністю, подальше вирішення 

невідкладних питань організаційно-

правового та інформаційного 

забезпечення, медичного, соціально-

побутового обслуговування соціально 

незахищених мешканців м. 

Сєвєродонецька. Програма містить 

аналіз факторів впливу на проблему та 

аналіз ресурсів для реалізації міської 

цільової програми (SWOT-аналіз). 

Контроль за виконанням покладений 

на постійну комісію з питань охорони 

здоров’я і соціального захисту 

населення, освіти, культури, духовності, фізкультури, спорту, молодіжної політики 

Сєвєродонецької міської ради. Є перелік заходів, які не потребують та потребують 

фінансування, закладене фінансування з місцевого бюджету на всі види допомоги, 

зазначені у програмі (На 2020 рік планується фінансування з місцевого бюджету  в обсязі 

1803,19 тис грн). Є кількісні очікувані результати діяльності програми та звіти з її 

виконання за 2018 рік, що свідчить про сталість програми: http://sed-rada.gov.ua/zviti-za-

2018-rik/zvit-pro-vikonannya-kompleksnoyi-miskoyi-programi-socialnogo-zahistu-osib-

pilgovoyi-kategoriyi-za-2018-rik. Вважаємо цю програму також дієвою.   

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 
Рекомендації: 

1. Оприлюднити звіт про виконання програм за 2019 та 2020 р.  

 

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

життєвих обставинах? 

 

Бал зараховується у разі підтвердження здійснення ОМС не менше чотирьох заходів 

цього спрямування.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

приведення у відповідність програмних документів ОМС (прийняття нових або внесення 

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

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

монітора). 

 

Монітор не виявив здійснених ОМС не менше чотирьох заходів з виявлення/підтримки 

сімей/осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах. 

http://sed-rada.gov.ua/zviti-za-2018-rik/zvit-pro-vikonannya-kompleksnoyi-miskoyi-programi-socialnogo-zahistu-osib-pilgovoyi-kategoriyi-za-2018-rik
http://sed-rada.gov.ua/zviti-za-2018-rik/zvit-pro-vikonannya-kompleksnoyi-miskoyi-programi-socialnogo-zahistu-osib-pilgovoyi-kategoriyi-za-2018-rik
http://sed-rada.gov.ua/zviti-za-2018-rik/zvit-pro-vikonannya-kompleksnoyi-miskoyi-programi-socialnogo-zahistu-osib-pilgovoyi-kategoriyi-za-2018-rik
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_____________________________________________________________________________ 

 

Бал не зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

 
Рекомендації: 

1. Створити гарячу лінію для осіб, які за рівнем доходів, внаслідок безробіття, 

стихійного лиха чи інших обставин потрапили за межу бідності. 

2. Провести інформаційну кампанію (на офіційному сайті громади, стендах, у ЗМІ, у 

форматі буклетів) про соціальні послуги, які може отримати сім’я, особа, які за 

рівнем доходів, внаслідок різних обставин потрапили за межу бідності. 

3. Розмістити на сайті контактну інформацію про суб’єктів, що надають соціальні 

послуги населенню. 

4. Посилити участь представників ОМС у заходах центрів соціальних служб, центрів 

зайнятості щодо виявлення і підтримки сімей/осіб, які опинилися у складних 

життєвих обставинах. 

5. Впровадити щорічний звіт ОМС про роботу з особами, які за рівнем доходів, 

внаслідок безробіття, стихійного лиха чи інших обставин потрапили за межу 

бідності.  

 

3. Чи передбачає ОМС фінансування заходів соціальної 

допомоги з подолання бідності? 

 

Бал зараховується у разі підтвердження ОМС здійснення заходів соціального захисту не 

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

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

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

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

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

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

за кошти місцевих бюджетів матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам (у 

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

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

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

допомога домогосподарствам, які внаслідок перебування за межею бідності накопичили 

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

домогосподарствам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, пожежі, надзвичайної 

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

(визначається за внутрішнім переконанням монітора). 

 

 

Приклади заходів:  

- керівник ВЦА м. Сєвєродонецьк Олександр Стрюк підписав розпорядження, яким буде 

забезпечено з 02 листопада 2020 року по 31 грудня 2020 року безоплатним харчуванням 

дітей із сімей, які постраждали внаслідок великих лісових пожеж 30.09.2020 р. на території 

Сиротинської та Борівської селищних рад, у закладах дошкільної та загальної середньої 

освіти, підпорядкованих відділу освіти Військово-цивільної адміністрації міста 

Сєвєродонецьк Луганської області: https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/diti-z-simey-yaki-

postrazhdali-vnaslidok-velikih-lisovih-pozhezh-zabezpechuvatimutsya-bezoplatnim-

https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/diti-z-simey-yaki-postrazhdali-vnaslidok-velikih-lisovih-pozhezh-zabezpechuvatimutsya-bezoplatnim-harchuvannyam-u-sievierodoneckih-zakladah-doshkilnoyi-ta-zagalnoyi-serednoyi-osviti-z-2-go-listopada-po-31-grudnya-2020-roku_26-10-2020
https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/diti-z-simey-yaki-postrazhdali-vnaslidok-velikih-lisovih-pozhezh-zabezpechuvatimutsya-bezoplatnim-harchuvannyam-u-sievierodoneckih-zakladah-doshkilnoyi-ta-zagalnoyi-serednoyi-osviti-z-2-go-listopada-po-31-grudnya-2020-roku_26-10-2020
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harchuvannyam-u-sievierodoneckih-zakladah-doshkilnoyi-ta-zagalnoyi-serednoyi-osviti-z-2-go-

listopada-po-31-grudnya-2020-roku_26-10-2020. 

 

- Евакуйованим погорільцям, яких пожежа позбавила даху над головою, та які потребують 

тимчасового житла, нададуть кімнати у гуртожитках навчальних закладів, розмістять у 

лікарнях, забезпечать харчуванням. Кімнати у гуртожитках будуть обладнані предметами 

першої необхідності: https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/pogorilcyam-bude-nadano-

timchasove-zhitlo_01-10-2020 

 

- Виділена також одноразова матеріальна допомога за рахунок коштів міського бюджету 

198 людям на суму майже 1 000 000 грн: https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/postrazhdali-vid-

pozhezh-na-luganshchini-prodovzhuyut-otrimuvati-groshovu-dopomogu_10-11-2020 

 

- Розпорядження про одноразову матеріальну допомогу громадянам, які тимчасово 

відчувають матеріальну скруту, є у відкритому доступі: http://org.sed-

rada.gov.ua/rozporyadzhennya-kerivnika-vca-no651 . 

 

 

- Розпорядження про виділення допомоги постраждалим під час стихійного лиха є у 

відкритому доступі: http://org.sed-rada.gov.ua/rozporyadzhennya-kerivnika-vca-no679 

 

 
 

- 

https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/diti-z-simey-yaki-postrazhdali-vnaslidok-velikih-lisovih-pozhezh-zabezpechuvatimutsya-bezoplatnim-harchuvannyam-u-sievierodoneckih-zakladah-doshkilnoyi-ta-zagalnoyi-serednoyi-osviti-z-2-go-listopada-po-31-grudnya-2020-roku_26-10-2020
https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/diti-z-simey-yaki-postrazhdali-vnaslidok-velikih-lisovih-pozhezh-zabezpechuvatimutsya-bezoplatnim-harchuvannyam-u-sievierodoneckih-zakladah-doshkilnoyi-ta-zagalnoyi-serednoyi-osviti-z-2-go-listopada-po-31-grudnya-2020-roku_26-10-2020
https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/pogorilcyam-bude-nadano-timchasove-zhitlo_01-10-2020
https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/pogorilcyam-bude-nadano-timchasove-zhitlo_01-10-2020
https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/postrazhdali-vid-pozhezh-na-luganshchini-prodovzhuyut-otrimuvati-groshovu-dopomogu_10-11-2020
https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/postrazhdali-vid-pozhezh-na-luganshchini-prodovzhuyut-otrimuvati-groshovu-dopomogu_10-11-2020
http://org.sed-rada.gov.ua/rozporyadzhennya-kerivnika-vca-no651
http://org.sed-rada.gov.ua/rozporyadzhennya-kerivnika-vca-no651
http://org.sed-rada.gov.ua/rozporyadzhennya-kerivnika-vca-no679
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- Понад 700 тис грн у 2020 році виділено з місцевого бюджету громадянам, які тимчасово 

відчувають матеріальну скруту. Відповідно до міської цільової програми «Турбота», цього 

разу одноразову матеріальну допомогу отримає 261 громадянин: https://sed-

rada.gov.ua/novini-mista/odnorazovu-materialnu-dopomogu-otrimaie-261-gromadyanin_29-09-

2020 

 

- діти пільгових категорій мають можливість відпочивати в оздоровчих таборах: 

https://sed-rada.gov.ua/ozdorovlennya-ditey.  

 

Враховуючи підтверджені приклади заходів для різних категорій населення, вважаємо за 

можливе зарахувати бал. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

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. 

 

- У громаді ведеться облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов: https://sed-

rada.gov.ua/viddil-z-obliku-ta-rozpodilu-zhitlovoyi-ploshchi-sievierodoneckoyi-miskoyi-

radi/informaciya-pro-viddil-z-obliku-ta-rozpodilu-zhitlovoyi-ploshchi-sievierodoneckoyi-

miskoyi-radi 

 

Є розпорядження керівника ВЦА Пpо постановку громадян у черги на одержання жилої 

площі у гуртожитках: http://org.sed-rada.gov.ua/rozporyadzhennya-kerivnika-vca-no617 . 

 

- Рішенням сесії міської ради від 17 квітня 2018 р. №2519 затверджена «Програма 

забезпечення молоді житлом в м. Сєвєродонецьку на 2018-2020 роки». Метою програми є 

підвищення рівня забезпечення житлом  в м. Сєвєродонецьк молоді, яка потребує 

https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/odnorazovu-materialnu-dopomogu-otrimaie-261-gromadyanin_29-09-2020
https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/odnorazovu-materialnu-dopomogu-otrimaie-261-gromadyanin_29-09-2020
https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/odnorazovu-materialnu-dopomogu-otrimaie-261-gromadyanin_29-09-2020
https://sed-rada.gov.ua/ozdorovlennya-ditey
https://sed-rada.gov.ua/viddil-z-obliku-ta-rozpodilu-zhitlovoyi-ploshchi-sievierodoneckoyi-miskoyi-radi/informaciya-pro-viddil-z-obliku-ta-rozpodilu-zhitlovoyi-ploshchi-sievierodoneckoyi-miskoyi-radi
https://sed-rada.gov.ua/viddil-z-obliku-ta-rozpodilu-zhitlovoyi-ploshchi-sievierodoneckoyi-miskoyi-radi/informaciya-pro-viddil-z-obliku-ta-rozpodilu-zhitlovoyi-ploshchi-sievierodoneckoyi-miskoyi-radi
https://sed-rada.gov.ua/viddil-z-obliku-ta-rozpodilu-zhitlovoyi-ploshchi-sievierodoneckoyi-miskoyi-radi/informaciya-pro-viddil-z-obliku-ta-rozpodilu-zhitlovoyi-ploshchi-sievierodoneckoyi-miskoyi-radi
https://sed-rada.gov.ua/viddil-z-obliku-ta-rozpodilu-zhitlovoyi-ploshchi-sievierodoneckoyi-miskoyi-radi/informaciya-pro-viddil-z-obliku-ta-rozpodilu-zhitlovoyi-ploshchi-sievierodoneckoyi-miskoyi-radi
http://org.sed-rada.gov.ua/rozporyadzhennya-kerivnika-vca-no617
https://sed-rada.gov.ua/arhiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n44-rishennya-n2519-date20042018-1159
https://sed-rada.gov.ua/arhiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n44-rishennya-n2519-date20042018-1159
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поліпшення житлових умов, за допомоги пільгового кредитування на будівництво 

(придбання) житла. Є порядок кредитування та очікувані результати:  

 

- Рішенням сесії міської ради №2520 від 17.04.2018, 

рішенням № 4206 від 30.10.2019 затверджена 

«Програма сприяння будівництву доступного житла 

для окремих громадян в м. Сєвєродонецьку на 2018-

2020 роки». Її метою є підвищення рівня забезпечення 

житлом громадян,  які потребують вирішення 

житлових проблем,  шляхом  удосконалення  

існуючого  та  запровадження нового ефективного 

фінансово-інвестиційного механізму державної 

підтримки будівництва (придбання) доступного 

житла. Є напрями діяльності, заходи, очікувані 

результати, закладене фінансування. 

Окрім того, що в Сєвєродонецьку є Регіональна цільова програма житлового кредитування 

ВПО та членів їх сімей на 2019-2021 р.р.:  

/lg.molod-kredit.gov.ua/images/DOCUMENTS/ZhYTLOVI-PROHRAMY/VPO-2019.pdf, 

місцева влада також знаходить шляхи залучення міжнародних донорів:  

https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/aktualno-zhitlo-dlya-vpo-na-teritoriyi-sievierodoneckoyi-

gromadi_27-08-2020. 

 

Вважаємо за доцільне зарахувати бал за цим індикатором. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал  зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 
 

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. 

https://sed-rada.gov.ua/arhiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n44-rishennya-n2520-date20042018-1200
https://sed-rada.gov.ua/arhiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n44-rishennya-n2520-date20042018-1200
https://sed-rada.gov.ua/arhiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n44-rishennya-n2520-date20042018-1200
https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/aktualno-zhitlo-dlya-vpo-na-teritoriyi-sievierodoneckoyi-gromadi_27-08-2020
https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/aktualno-zhitlo-dlya-vpo-na-teritoriyi-sievierodoneckoyi-gromadi_27-08-2020
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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). 

 

В рамках  «Міської цільової програми розвитку та капітального ремонту об’єктів житлово-

комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2019 рік» відбувся  капітальний ремонт 

об’єктів КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго», а саме котла №3 котельні 83-го 

мікрорайону Програмою передбачається 2600,004 тис грн; теплових мереж об’єкту СЗОШ 

№15, вул. Федоренка, 39 – 66,670 тис грн; теплових мереж об’єкту ДНЗ №24, вул. 

Енергетиків, 15 – 250,736 тис. грн.; теплових мереж об’єкту ДНЗ №11, вул. Енергетиків, 28а 

– 677,594 тис. грн (посилання на джерело: https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/mayzhe-9-

milyoniv-griven-na-rozvitok-zhkg-sievierodonecki-deputati-vdoskonalili-misku-programu_17-

09-2019 ). 

 

«Міська цільова програма розвитку та капітального ремонту об’єктів житлово-

комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2020 рік», затверджена рішенням сесії 

міської ради №4479 від 22.01.2020 р., має на меті покращення технічного стану та рівня 

оснащеності об’єктів ЖКГ, впровадженню енергозберігаючого обладнання, економії 

паливно-енергетичних ресурсів, але, крім ремонту та закупівлі деяких видів обладнання, 

заходів вона не передбачає. 

 

Затвердження програми «Міська цільова програма енергозбереження та підвищення 

експлуатаційних показників будівель, модернізація, оновлення обладнання 

енергогосподарства та забезпечення безпеки пасажирських перевезень електротранспортом  

м. Сєвєродонецьк на 2020 рік» заплановане на листопад 2020 р. 

 

У співпраці з Держенергоефективності та Проектом ПРООН з енергосервісу Сєвєродонецьк 

впроваджує відразу три моделі ЕСКО. У трьох закладах освіти міста (дитсадку №19, школах 

№ 10 і №15) реалізується комплексна модель поглибленого ЕСКО-партнерства з 

елементами «ЕСКО+енергоменеджменту». За рахунок міського бюджету передбачено 

встановлення індивідуальних теплових пунктів із погодним регулюванням, а інвестор буде 

впроваджувати енергомоніторинг для забезпечення більш раціонального використання 

енергоресурсів: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2758717-severodoneck-

vprovadzuvatime-vidrazu-tri-modeli-energoservisu.html. 

 

Контент-аналіз сайту ВЦА та діючих місцевих програм не виявив інформації, яка б 

підтверджувала активну участь у впровадженні заходів щодо покращення технологічних 

умов проживання жителів громади.  

 

Результати аналізу даного індикатора не дають можливості зарахувати бал.  

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал не зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. Впровадити заходи підтримки технічного переоснащення житла, в тому числі з 

кредитуванням (утеплення, забезпечення енергозберігаючими технологіями). 

2. Провести аналіз потреб мешканців громади в опалювальних матеріалах, 

необхідному опалювальному обладнанні. 

 

 

https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/mayzhe-9-milyoniv-griven-na-rozvitok-zhkg-sievierodonecki-deputati-vdoskonalili-misku-programu_17-09-2019
https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/mayzhe-9-milyoniv-griven-na-rozvitok-zhkg-sievierodonecki-deputati-vdoskonalili-misku-programu_17-09-2019
https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/mayzhe-9-milyoniv-griven-na-rozvitok-zhkg-sievierodonecki-deputati-vdoskonalili-misku-programu_17-09-2019
http://sed-rada.gov.ua/arhiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n77-rishennya-n4479-date28012020-1555
http://sed-rada.gov.ua/arhiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n77-rishennya-n4479-date28012020-1555
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2758717-severodoneck-vprovadzuvatime-vidrazu-tri-modeli-energoservisu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2758717-severodoneck-vprovadzuvatime-vidrazu-tri-modeli-energoservisu.html
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6. Чи надає ОМС допомогу бездомним особам та мешканцям ромських поселень? 

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

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

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

постійній основі власних або організованих іншими інституціями осередків забезпечення 

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

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

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

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

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

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

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

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

договорів про надання послуг недержавними суб'єктами, залучення позабюджетних 

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

територіальних громад, міжбюджетні трансферти іншим громадам, що забезпечують 

виконання заходу. 

У місті організуються пункти обігріву в холодну пору року 

(http://loga.gov.ua/oda/press/news/adresi_roztashuvannya_punktiv_obigrivu_ta_dopomogi_u_lu

ganskiy_oblasti_0). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монітори не виявили зареєстровану в місті ромську діаспору та документально 

підтверджених звернень до органу місцевого самоврядування щодо необхідності захисту 

прав ромів.   

 

Пошук інформації зао цим індикатором не виявився успішним. Результати аналізу не дають 

можливості зарахувати бал.  

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал не зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. Розглянути можливість створення центру тимчасового розміщення бездомних 

громадян, в якому передбачити можливість обігріву у холодну пору року, здійснення 

особистої гігієни, забезпечення продуктами харчування, одягом тих, хто цього 

потребує, отримання необхідних документів. 

 

 

http://loga.gov.ua/oda/press/news/adresi_roztashuvannya_punktiv_obigrivu_ta_dopomogi_u_luganskiy_oblasti_0
http://loga.gov.ua/oda/press/news/adresi_roztashuvannya_punktiv_obigrivu_ta_dopomogi_u_luganskiy_oblasti_0
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7. Чи сприяє ОМС якісному отриманню громадою послуг, що надають 

 підприємства житлово-комунального господарства? 

 

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

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

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

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

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

справедливих тарифів на водопостачання та водовідведення, утримання будинків, вивозу 

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

комунальних послуг нормативам, нормам, стандартам та правилам за результатами 

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

 

Відомо, що у громаді періодично проводяться громадські слухання щодо наміру 

встановлення тарифів на комунальні послуги (приклад:https://sed-rada.gov.ua/gromadski-

obgovorennya/vidbulos-gromadske-obgovorennya-shchodo-namiru-vstanovlennya-tarifiv-na-

poslugi-z-centralizovanogo-vodopostachannya-ta-vodovidvedennya-u-2020-roci). Разом із тим, 

не знайдено доказів належного рівня надання житлово-комунальних послуг у громаді, 

відстоювання інтересів громадян, які мають низькі доходи.  
_____________________________________________________________________________ 

 

Бал не зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. Впровадити практику системного обговорення з населенням тарифів на житлово-

комунальні послуги, які надаються у громаді, та врахування думки осіб, які мають 

низькі доходи. 

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

адміністративних) через організацію зручного транспортного сполучення? 

 

Бал зараховується при встановленні зручності транспортного сполучення до кожного 

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

вторинного рівня, місцевий підрозділ соціального захисту населення. 

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

пересадки громадським транспортом від найбільш віддаленої вулиці та відстань до 

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

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

знаходиться в іншому населеному пункті – можливість відповідно до встановленого 

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

Відстань визначається за допомоги онлайн або друкованих мап. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sed-rada.gov.ua/gromadski-obgovorennya/vidbulos-gromadske-obgovorennya-shchodo-namiru-vstanovlennya-tarifiv-na-poslugi-z-centralizovanogo-vodopostachannya-ta-vodovidvedennya-u-2020-roci
https://sed-rada.gov.ua/gromadski-obgovorennya/vidbulos-gromadske-obgovorennya-shchodo-namiru-vstanovlennya-tarifiv-na-poslugi-z-centralizovanogo-vodopostachannya-ta-vodovidvedennya-u-2020-roci
https://sed-rada.gov.ua/gromadski-obgovorennya/vidbulos-gromadske-obgovorennya-shchodo-namiru-vstanovlennya-tarifiv-na-poslugi-z-centralizovanogo-vodopostachannya-ta-vodovidvedennya-u-2020-roci
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1. Відстань від зупинки до ЦНАПу 

Монітори при встановленні зручності транспортного сполучення до Центру надання 

адміністративних послуг (вул. Дружби народів, 32А) виявили, що відстань до ЦНАПу 

становить 90 м. 

 

 

2. Відстань до УСЗН м. Сєвєродонецьк. 

Підрозділ соцзахисту в Сєвєродонецьку знаходиться на вул. Новікова, 15Б. Відстань сягає 

понад 400 м до найближчої зупинки. 
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1. Відстань від зупинки до лікарні 
До закладу охорони здоров’я вторинного рівня відстань від найближчої зупинки становить 

поанд 500 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал не зараховано  

_____________________________________________________________________________ 
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ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 

 

Ключові враження від моніторингу 

 

Місцева влада проводить роботу у напрямі забезпечення гідного рівня життя для 

мешканців громади. Але немає вчасно оприлюдненої звітності та інформації про 

проведення заходів з підтримки осіб, які опинилися за межею бідності. 

 

 

Базові рекомендації 

1. Провести аналіз потреб осіб, які опинились за межею бідності, та прийняти 

комплексні заходи з надання таким особам підтримки. 

2. Створити гарячу лінію для осіб, які за рівнем доходів, внаслідок безробіття, 

стихійного лиха чи інших обставин потрапили за межу бідності. 

3. Провести інформаційну кампанію (на офіційному сайті, стендах, у ЗМІ, у форматі 

буклетів) про соціальні послуги, які може отримати сім’я, особа, які за рівнем 

доходів, внаслідок різних обставин потрапили за межу бідності. 

4. Розмістити на сайті контактну інформацію про суб’єктів, що надають соціальні 

послуги населенню. 

5. Створити центр тимчасового розміщення бездомних громадян, в якому 

передбачити можливість обігріву у холодну пору року, здійснення особистої 

гігієни, забезпечення продуктами харчування, одягом тих, хто цього потребує, 

отримання необхідних документів. 

 

 

  

37%

63%

Зараховано 3 бали

Не зараховано 5 балів
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ОКРЕМИМ ВЕРСТВАМ НАСЕЛЕННЯ 

 

НАПРЯМОК МОНІТОРИНГУ: СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ВРАЗЛИВИХ КАТЕГОРІЙ 

 

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

захисту? 

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

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

їх результатів щодо формування програм/заходів соціального захисту.  

Заходи можуть передбачати таке: громадські слухання, експертні обговорення; 

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

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

переконанням монітора). 

 

У місті діє «Комплексна міська цільова програма «Турбота» (програма є за посиланням та 

частково описана в попередньому розділі звіту: http://sed-rada.gov.ua/arhiv-rishen-sesiy-

miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n79-rishennya-n4737-date08042020-1406).   

Серед співзасновників програми вказані і громадські організації:  ГО «Еко-свідомі», ГО 

«СОВУ АТО»; Сєвєродонецька міська рада воїнів-інтернаціоналістів Української спілки 

ветеранів Афганістану; ГО ««ДІА-Світ»; ГО «ДАР». 

На офіційному сайті Сєвєродонецької міської ради періодично проводяться 

опитування з різних питань та публікуються його результати (приклад за посиланням: 

https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/rezultati-opituvannya-moie-misto-sievierodoneck-ya-hochu-

bachiti-takim_29-04-2020). 

 

http://sed-rada.gov.ua/arhiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n79-rishennya-n4737-date08042020-1406
http://sed-rada.gov.ua/arhiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n79-rishennya-n4737-date08042020-1406
https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/rezultati-opituvannya-moie-misto-sievierodoneck-ya-hochu-bachiti-takim_29-04-2020
https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/rezultati-opituvannya-moie-misto-sievierodoneck-ya-hochu-bachiti-takim_29-04-2020
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Рішенням 95-

ої (чергової) 

сесії міської ради 

№  4284  від 

25.12.2014р. 

розроблено 

та діє 

Положення «Про місцеві ініціативи і місті Сєвєродонецьку», де передбачено, що 

«ініціаторами внесення місцевої ініціативи на розгляд Сєвєродонецької міської ради 

можуть бути – не менше, ніж 20 (двадцять) членів територіальної громади». Для внесення 

місцевої ініціативи ініціативній групі необхідно зібрати не менше 250 підписів членів 

територіальної громади, які досягли 18 років та зареєстровані в межах територіальної 

громади міста Сєвєродонецьк Луганської області. (https://sed-

rada.gov.ua/sites/default/files/archive-sessiya/2014/rishennya/sessiya-95-rishennya-4284-

id11519-dodatok.doc - положення). 

 

В місті проводяться громадські слухання. 

 
 

У Сєвєродонецькій міській раді проводились консультації щодо впровадження послуги 

«соціальне таксі»: 26 травня відбулося перше засідання робочої групи. До мешканців міста 

звернулися з проханням подавати пропозиції та думки. Обговорення проводилось на 

сторінці Сєвєродонецької міської ради  в соцмережі у вигляді коментарів.  

 

З урахуванням того, що в формуванні програмі подолання бідності брали участь громадські 

організації, а також те, що є механізми вираження громадської думки (опитування, 

громадські слухання, обговорення тощо), вважаємо можливим зарахувати бал за цим 

індикатором. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

https://sed-rada.gov.ua/sites/default/files/archive-sessiya/2014/rishennya/sessiya-95-rishennya-4284-id11519-dodatok.doc
https://sed-rada.gov.ua/sites/default/files/archive-sessiya/2014/rishennya/sessiya-95-rishennya-4284-id11519-dodatok.doc
https://sed-rada.gov.ua/sites/default/files/archive-sessiya/2014/rishennya/sessiya-95-rishennya-4284-id11519-dodatok.doc
https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/zaproshuiemo-do-obgovorennya-pitannya_28-05-2020
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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). 

 

У програмі «Турбота» на 2020 рік зазначені наступні заходи, які стосуються одиноких 

громадян похилого віку: 

- отримання  одноразової грошової допомоги  мешканцям міста, які опинились в 

складних життєвих обставинах (за зверненням громадян); 

- надання грошової допомоги родичам померлих у зв’язку зі скрутним становищем; 

- надання натуральної допомоги у вигляді продуктових наборів гостропотребуючим 

мешканцям міста (Рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради від 10.04.2020 р. 

№4888 було затверджено Положення про порядок надання продуктових наборів 

найбільш вразливим верствам населення м. Сєвєродонецька посилання: https://sed-

rada.gov.ua/arhiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n80-rishennya-n4888-

date13042020-823) ; 

- надання щорічної одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю та 

вдовам; 

- надання матеріальної допомоги  мешканцям міста, яким виповнилось 100 років та 

більше; 

- поліпшення умов життя одиноких ветеранів усіх категорій (особи, які знаходяться 

на обслуговуванні); 

- сприяння у роботі клубу «Надвечір’я» (об’єднання ветеранів, надання можливості 

брати активну участь у культурному житті міста); 

 

У програмі соціального захисту осіб пільгової категорії на 2020 рік зазначені наступні 

заходи, які стосуються одиноких громадян похилого віку: 

- фінансування додаткового забезпечення твердим паливом та скрапленим газом осіб 

з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій; 

- компенсація вартості проїзду різними видами транспорту особам, які мають право 

згідно з ЗУ «Про статус ветеранів війни , гарантії їх соціального захисту»; 

- відшкодування вартості санаторно-курортного лікування ветеранам Другої світової 

війни, особам, на яких поширюється чинність ЗУ “Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту”, статус яких пов’язаний з участю у Другій світовій 

війні та жертвам нацистських переслідувань; 

- компенсація вартості капітального ремонту жилих будинків і квартир окремим 

категоріям громадян. 

 

http://sed-rada.gov.ua/arhiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n79-rishennya-n4737-date08042020-1406
https://sed-rada.gov.ua/arhiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n80-rishennya-n4888-date13042020-823
https://sed-rada.gov.ua/arhiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n80-rishennya-n4888-date13042020-823
https://sed-rada.gov.ua/arhiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n80-rishennya-n4888-date13042020-823
http://sed-rada.gov.ua/arhiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n79-rishennya-n4735-date08042020-1142
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Станом на 01.01.2019 р. територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) на безплатній основі обслуговав 733 ветеранів війни (джерело: 

https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/zasidannya-vikonkomu_27-03-2019). 

Розпорядження керівника ВЦА щодо надання допомоги на поховання:  

http://org.sed-rada.gov.ua/rozporyadzhennya-kerivnika-vca-no645. 

Надання одноразової матеріальної допомоги вдові ліквідатора ЧАЕС: 

http://org.sed-rada.gov.ua/rozporyadzhennya-kerivnika-vca-no644 . 

При Сєвєродонецькій міській раді, в рамках діяльності онлайн-платформи «Допомога 

поруч», відкриті гарячі телефонні лінії за номерами (06452) 2-15-70, 066 279 67 79, які 

працюють з 8.00 до 17.00, крім вихідних. За телефонними зверненнями громадян 

здійснюється офіційний запис осіб вразливих верств населення, які потребують допомоги, 

зокрема:  

- одиноких людей похилого віку  

https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/rozpochinaie-funkcionuvannya-informaciyna-platforma-

dopomoga-poruch_24-04-2020 . 

 

Вважаємо за доцільне зарахувати бал за цим показником. 

_________________________________________________________________________ 

 

Бал зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. Забезпечувати вчасне інформування одиноких громадян похилого віку про 

можливість отримати послуги. 

2. Забезпечувати вчасне звітування щодо заходів підтримки малозабезпечених осіб 

похилого віку. 

 

 

 

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. 

 

Територіальний центр м. Сєвєродонецьк надає соціальні послуги громадянам похилого 

віку, людям з інвалідністю та внутрішньо переміщеним особам (пенсіонерам та людям з 

інвалідністю). Соціальні послуги надаються на безоплатній основі (одиноким), та на 

платній (громадянам, які мають працездатних родичів).  

 

https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/zasidannya-vikonkomu_27-03-2019
http://org.sed-rada.gov.ua/rozporyadzhennya-kerivnika-vca-no645
http://org.sed-rada.gov.ua/rozporyadzhennya-kerivnika-vca-no644
https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/rozpochinaie-funkcionuvannya-informaciyna-platforma-dopomoga-poruch_24-04-2020
https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/rozpochinaie-funkcionuvannya-informaciyna-platforma-dopomoga-poruch_24-04-2020
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Згідно зі звітом про виконання місцевого бюджету за 2019 рік, видатки на функціонування 

терцентру збільшились у 2019 році порівняно з 2018 роком. 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

Бал зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. Забезпечити вчасне звітування комунальних установ з надання соціальних послуг. 

 

 

 

 

http://sed-rada.gov.ua/vizualizaciya-byudzhetnih-procesiv/prezentaciya-zvit-pro-vikonannya-miskogo-byudzhetu-za-2019-rik-m-sievierodoneck
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4. Чи організовує ОМС послуги з супроводу та безперешкодного доступу людей з 

інвалідністю? 

 

Бал зараховується при наданні доказів організації ОМС упродовж останнього 

календарного року перед моніторингом у великих містах – не менше трьох, в інших 

населених пунктах – не менше двох послуг супроводу та безперешкодного доступу людей з 

інвалідністю. 

Приклади послуг: 

- організація транспортного перевезення людей з інвалідністю: 1) або через 

Територіальний центр, у якому наявний транспорт; 2) або адмініструється послуга, 

надана приватним перевізником; 3) або фінансується громадська організація, яка 

забезпечує послугу; 

- фізичний супровід людей з інвалідністю – здійснюється шляхом: 1) або фінансуванням 

громадської організації, яка наймає фахівців, зокрема через механізм громадських робіт; 

2) або соціальними службами, які безпосередньо наймають фахівців; 

- послуга перекладу жестовою мовою – переважно надається через фінансування 

громадської організації, яка наймає фахівців; 

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

інвалідністю спеціальними засобами і пристосуваннями – оцінюються рішення 

виконкому, 

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

кошторисної 

документації, проведення реконструкційних будівельних робіт; 

- інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора). 

 

На території Сєвєродонецької ОТГ діє Комплексна міська програма забезпечення 

безперешкодного доступу людей, з обмеженими можливостями до об’єктів житлового та 

громадського призначення, їх соціального захисту і реабілітації на відповідний рік, які 

мешкають у м. Сєвєродонецьк. Як зазначено у програмі, в місті мешкають 4820 осіб з числа 

осіб з інвалідністю, з яких 345 осіб з інвалідністю внаслідок війни, 403 дітей з інвалідністю, 

які потребують вирішення питання, пов’язаного з обмеженим фінансуванням програм 

соціального захисту осіб з інвалідністю, наданням реабілітаційних послуг,  незадовільний 

стан доступності об’єктів соціальної інфраструктури для маломобільних груп населення. 

Одне з завдань програми – зменшення обмеженого доступу інвалідів до об’єктів 

громадського та цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, 

дорожнього сервісу, транспорту, а також з урахуванням їх індивідуальних можливостей, 

здібностей та інтересів – до освіти, праці, культури, фізичної культури і спорту. 

Бюджет програми складає 43630,38 тис грн, контроль за виконанням покладений на 

постійну комісію з питань охорони здоров’я і соціального захисту населення, 

освіти,культури, духовності, фізкультури, спорту, молодіжної політики Сєвєродонецької 

міської ради. Прописані конкретні заходи та їх фінансування, наприклад: 

 
Відповідно до проведеної Комплексної міської програми забезпечення безперешкодного 

доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та 

громадського призначення їх соціального захисту і реабілітації на 2019 рік, витрачено 14,37 

тис грн на реалізацію завдань та заходів програми. 

http://sed-rada.gov.ua/arhiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n78-rishennya-n4594-date19032020-1500
http://sed-rada.gov.ua/arhiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n78-rishennya-n4594-date19032020-1500
http://sed-rada.gov.ua/arhiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n78-rishennya-n4594-date19032020-1500
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На території ОТГ є декілька звукових світлофорів, але вони не зазначають, який перехід 

ввімкнений, незрозуміло, який прохід дозволено, це ускладнює рух для осіб із вадами зору. 

На інших світлофорних об’єктах, де не встановлені звукові пристрої, є відлік часу роботи 

та час дії, що дозволяє орієнтуватися і робити безпечним перетин ділянки дороги. 

 

Через відсутність звітів з виконання програми ми не можемо зарахувати бал за цим 

показником. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал не зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. Організувати перевезення людей з інвалідністю територіальним центром 

соціального обслуговування. 

2. Організувати надання послуг перекладу жестовою мовою – переважно надається 

через фінансування громадської організації, яка наймає фахівців. 

3. Оприлюднити звіти з виконання програми доступості. 

 

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 громаді є Центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю Сєвєродонецької 

міської ради (стара назва: Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів), цільовим 

призначенням якого є здійснення комплексу реабілітаційних заходів для дітей з 

інвалідністю, а також дітей, які мають ризик отримати інвалідність, спрямованих на 

попередження (запобігання), зменшення або подолання фізичних, психічних розладів, 

коригування порушень розвитку, навчання основним соціальним та побутовим навичкам, 

розвиток здібностей, створення передумов для інтеграції в суспільство (джерело: https://sed-

rada.gov.ua/upravlinnya-praci-ta-soczahist-naselennya/perelik-socialnih-poslug-yaki-nadaie-

centr-socialnoyi-reabilitaciyi-ditey-invalidiv-sievierodoneckoyi-miskoyi-radi). Відповідно до 

звіту про виконання місцевого бюджету за 2019 рік, видатки на функціонування цієї 

установи збільшились у 2019 році порівняно з 2018 роком.  

https://sed-rada.gov.ua/upravlinnya-praci-ta-soczahist-naselennya/perelik-socialnih-poslug-yaki-nadaie-centr-socialnoyi-reabilitaciyi-ditey-invalidiv-sievierodoneckoyi-miskoyi-radi
https://sed-rada.gov.ua/upravlinnya-praci-ta-soczahist-naselennya/perelik-socialnih-poslug-yaki-nadaie-centr-socialnoyi-reabilitaciyi-ditey-invalidiv-sievierodoneckoyi-miskoyi-radi
https://sed-rada.gov.ua/upravlinnya-praci-ta-soczahist-naselennya/perelik-socialnih-poslug-yaki-nadaie-centr-socialnoyi-reabilitaciyi-ditey-invalidiv-sievierodoneckoyi-miskoyi-radi
http://sed-rada.gov.ua/vizualizaciya-byudzhetnih-procesiv/prezentaciya-zvit-pro-vikonannya-miskogo-byudzhetu-za-2019-rik-m-sievierodoneck
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Рішенням сесії міської ради від  03 квітня 2020р. № 4729 була затверджена Програма 

розвитку Центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю Сєвєродонецької 

міської ради на 2019-2022 рік. Програма має завдання, строки виконання, закладене 

фінансування тощо.  

 

 
 

 

Через недостатню кількість доказів роботи ОМС в різних напрямах ми не можемо 

зарахувати бал за цим індикатором. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал не зараховано  

_____________________________________________________________________________ 
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Рекомендації: 

1. Проаналізувати потребу людей з інвалідністю та сприяти створенню системи послуг 

для їх реабілітації. 

 

6. Чи здійснює ОМС заходи підтримки  сімей з дітьми? 

 

Бал зараховується при наданні доказів вживання ОМС упродовж останнього 

календарного року перед моніторингом фінансово підкріплених системних заходів з 

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

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

означає наявність фінансового плану такої форми соціального захисту у місцевому 

бюджеті, системність – планування таких заходів на рік. 

Приклади заходів: 

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

народженням дитини;  

- ваучери на оплату лікарських засобів та медичних послуг; 

- харчування немовлят та надання засобів гігієни для немовлят; 

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

- пільговий проїзд учнів до місця навчання і додому; 

- влаштування дітей внутрішньо переміщених осіб у дошкільні та загальноосвітні 

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

переміщених родин); 

- інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора). 

 

Управління праці та соціального захисту населення протягом карантинних заходів виявляє 

осіб, які потребують допомоги, та їхні потреби (в основних продуктах харчування, засобах 

гігієни, побутової хімії, транспортних послугах для доставки зазначеної допомоги, 

підвезенні соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи для надання послуг 

громадянам). При Сєвєродонецькій міській раді в рамках діяльності онлайн-платформи 

«Допомога поруч» відкриті гарячі телефонні лінії за номерами (06452) 2-15-70, 066 279 67 

79, які працюють з 8.00 до 17.00, крім вихідних. 

За телефонними зверненнями громадян здійснюється офіційний запис осіб вразливих 

верств населення, які потребують допомоги: неповних сімей (одинокий батько або мати) з 

дітьми до 14 років, зокрема з дітьми з інвалідністю (джерело: https://sed-rada.gov.ua/novini-

mista/rozpochinaie-funkcionuvannya-informaciyna-platforma-dopomoga-poruch_24-04-2020)  

https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/rozpochinaie-funkcionuvannya-informaciyna-platforma-dopomoga-poruch_24-04-2020
https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/rozpochinaie-funkcionuvannya-informaciyna-platforma-dopomoga-poruch_24-04-2020
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На території Сєвєродонецької ОТГ діє Програма 

надання одноразової матеріальної допомоги при 

народженні в сім’ї двійні, трійні або більшої 

кількості дітей, за рахунок коштів міського бюджету 

у відповідності до Комплексної міської цільової 

програми «Турбота». Звіти про її виконання 

регулярно з’являються на сайті громади. 

 

- З 01.11.2020 р. діти з числа ВПО 

забезпечуватимуться безоплатним харчуванням у 

сєвєродонецьких закладах дошкільної та загальної 

середньої освіти (джерело: https://sed-

rada.gov.ua/novini-mista/z-01-listopada-diti-z-chisla-

vpo-zabezpechuvatimutsya-bezoplatnim-

harchuvannyam-u-sievierodoneckih-zakladah-

doshkilnoyi-ta-zagalnoyi-serednoyi-osviti_19-10-

2020). 

 

- Для дітей з багатодітних малозабезпечених сімей влаштовуються заходи та святкування: 

https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/molodshih-shkolyariv-z-bagatoditnih-simey-privitali-z-

dnem-svyatogo-mikolaya_17-12-2019.  

 

- Регулярно оновлюється інформація про можливості оздоровлення дітей з багатодітних 

родин: https://sed-rada.gov.ua/ozdorovlennya-ditey . 

 

- Керівник ВЦА м. Сєвєродонецьк Олександр Стрюк підписав розпорядження, яким з 02 

листопада 2020 року по 31 грудня 2020 року буде забезпечено безоплатним харчуванням 

дітей із сімей, які постраждали внаслідок великих лісових пожеж 30.09.2020р. на території 

Сиротинської та Борівської селищних рад, у закладах дошкільної та загальної середньої 

освіти, підпорядкованих відділу освіти Військово-цивільної адміністрації міста 

Сєвєродонецьк Луганської області: https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/diti-z-simey-yaki-

postrazhdali-vnaslidok-velikih-lisovih-pozhezh-zabezpechuvatimutsya-bezoplatnim-

harchuvannyam-u-sievierodoneckih-zakladah-doshkilnoyi-ta-zagalnoyi-serednoyi-osviti-z-2-go-

listopada-po-31-grudnya-2020-roku_26-10-2020 

 

- На засідання комісії при Службі у справах дітей розглядаються питання щодо надання 

дітям статусів постраждалих внаслідок військового конфлікту: 

https://www.facebook.com/sevciti.slugbadeti/posts/691898484570507 . 

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. Вчасно оприлюднювати інформацію про можливості отримання допомоги для сімей 

з дітьми та звітувати про виконання заходів соціального захисту. 

 

 

 

\ 

https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/z-01-listopada-diti-z-chisla-vpo-zabezpechuvatimutsya-bezoplatnim-harchuvannyam-u-sievierodoneckih-zakladah-doshkilnoyi-ta-zagalnoyi-serednoyi-osviti_19-10-2020
https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/z-01-listopada-diti-z-chisla-vpo-zabezpechuvatimutsya-bezoplatnim-harchuvannyam-u-sievierodoneckih-zakladah-doshkilnoyi-ta-zagalnoyi-serednoyi-osviti_19-10-2020
https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/z-01-listopada-diti-z-chisla-vpo-zabezpechuvatimutsya-bezoplatnim-harchuvannyam-u-sievierodoneckih-zakladah-doshkilnoyi-ta-zagalnoyi-serednoyi-osviti_19-10-2020
https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/z-01-listopada-diti-z-chisla-vpo-zabezpechuvatimutsya-bezoplatnim-harchuvannyam-u-sievierodoneckih-zakladah-doshkilnoyi-ta-zagalnoyi-serednoyi-osviti_19-10-2020
https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/z-01-listopada-diti-z-chisla-vpo-zabezpechuvatimutsya-bezoplatnim-harchuvannyam-u-sievierodoneckih-zakladah-doshkilnoyi-ta-zagalnoyi-serednoyi-osviti_19-10-2020
https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/z-01-listopada-diti-z-chisla-vpo-zabezpechuvatimutsya-bezoplatnim-harchuvannyam-u-sievierodoneckih-zakladah-doshkilnoyi-ta-zagalnoyi-serednoyi-osviti_19-10-2020
https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/molodshih-shkolyariv-z-bagatoditnih-simey-privitali-z-dnem-svyatogo-mikolaya_17-12-2019
https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/molodshih-shkolyariv-z-bagatoditnih-simey-privitali-z-dnem-svyatogo-mikolaya_17-12-2019
https://sed-rada.gov.ua/ozdorovlennya-ditey
https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/diti-z-simey-yaki-postrazhdali-vnaslidok-velikih-lisovih-pozhezh-zabezpechuvatimutsya-bezoplatnim-harchuvannyam-u-sievierodoneckih-zakladah-doshkilnoyi-ta-zagalnoyi-serednoyi-osviti-z-2-go-listopada-po-31-grudnya-2020-roku_26-10-2020
https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/diti-z-simey-yaki-postrazhdali-vnaslidok-velikih-lisovih-pozhezh-zabezpechuvatimutsya-bezoplatnim-harchuvannyam-u-sievierodoneckih-zakladah-doshkilnoyi-ta-zagalnoyi-serednoyi-osviti-z-2-go-listopada-po-31-grudnya-2020-roku_26-10-2020
https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/diti-z-simey-yaki-postrazhdali-vnaslidok-velikih-lisovih-pozhezh-zabezpechuvatimutsya-bezoplatnim-harchuvannyam-u-sievierodoneckih-zakladah-doshkilnoyi-ta-zagalnoyi-serednoyi-osviti-z-2-go-listopada-po-31-grudnya-2020-roku_26-10-2020
https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/diti-z-simey-yaki-postrazhdali-vnaslidok-velikih-lisovih-pozhezh-zabezpechuvatimutsya-bezoplatnim-harchuvannyam-u-sievierodoneckih-zakladah-doshkilnoyi-ta-zagalnoyi-serednoyi-osviti-z-2-go-listopada-po-31-grudnya-2020-roku_26-10-2020
https://www.facebook.com/sevciti.slugbadeti/posts/691898484570507
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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). 

 

Під час встановлення карантинних обмежень на сайті громади була оновлена інформація 

щодо служб та установ, які надають підтримку та допомогу постраждалим від домашнього 

насильства та насильства за ознакою статі: https://sed-rada.gov.ua/protidiya-domashnomu-

nasilstvu/pro-zapobigannya-ta-protidiyu-domashnomu-nasilstvu-v-umovah-zaprovadzhenih-

karantinnih-zahodiv. 

 

Сєвєродонецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (СМЦСССДМ) 

здійснює соціальну роботу з різними категоріями сімей, дітей та молоді, спрямовану на 

забезпечення якості та доступності соціальних послуг, мобілізацію місцевих громад на 

вирішення проблем дітей, сімей та молоді, зокрема займається запобіганню та протидії 

домашньому насиллю, насиллю щодо дітей, дитячій бездоглядності.  

 

17 липня 2020р. представники влади, поліції та 

підрозділів з соціальної роботи долучилися до 

діалогу, щоб надати учасникам та учасницям 

пояснення щодо функціонування сфери 

надання послуг потерпілим від домашнього 

насильства та насильства за ознакою статі 

безпосередньо у Сєвєродонецьку, поділитися 

досвідом та відповісти на запитання 

мешканців міста (https://sed-

rada.gov.ua/protidiya-domashnomu-

nasilstvu/provedeno-vebinar-za-temoyu-prava-

zhinok-yaki-poterpili-vid-domashnogo-nasilstva-

nasilstva-za-oznakoyu-stati-ta-dostupnosti-

poslug-iz-zapobigannya-i-protidiyi-

domashnomu-nasilstvu-ta-nasilstvu-za-

oznakoyu-stati).  

 

https://sed-rada.gov.ua/protidiya-domashnomu-nasilstvu/pro-zapobigannya-ta-protidiyu-domashnomu-nasilstvu-v-umovah-zaprovadzhenih-karantinnih-zahodiv
https://sed-rada.gov.ua/protidiya-domashnomu-nasilstvu/pro-zapobigannya-ta-protidiyu-domashnomu-nasilstvu-v-umovah-zaprovadzhenih-karantinnih-zahodiv
https://sed-rada.gov.ua/protidiya-domashnomu-nasilstvu/pro-zapobigannya-ta-protidiyu-domashnomu-nasilstvu-v-umovah-zaprovadzhenih-karantinnih-zahodiv
https://sed-rada.gov.ua/miskiy-centr-socialnih-sluzhb-dlya-simyi-ditey-ta-molodi/sievierodoneckiy-miskiy-centr-socialnih-sluzhb-dlya-simyi-ditey-ta-molodi
https://sed-rada.gov.ua/protidiya-domashnomu-nasilstvu/provedeno-vebinar-za-temoyu-prava-zhinok-yaki-poterpili-vid-domashnogo-nasilstva-nasilstva-za-oznakoyu-stati-ta-dostupnosti-poslug-iz-zapobigannya-i-protidiyi-domashnomu-nasilstvu-ta-nasilstvu-za-oznakoyu-stati
https://sed-rada.gov.ua/protidiya-domashnomu-nasilstvu/provedeno-vebinar-za-temoyu-prava-zhinok-yaki-poterpili-vid-domashnogo-nasilstva-nasilstva-za-oznakoyu-stati-ta-dostupnosti-poslug-iz-zapobigannya-i-protidiyi-domashnomu-nasilstvu-ta-nasilstvu-za-oznakoyu-stati
https://sed-rada.gov.ua/protidiya-domashnomu-nasilstvu/provedeno-vebinar-za-temoyu-prava-zhinok-yaki-poterpili-vid-domashnogo-nasilstva-nasilstva-za-oznakoyu-stati-ta-dostupnosti-poslug-iz-zapobigannya-i-protidiyi-domashnomu-nasilstvu-ta-nasilstvu-za-oznakoyu-stati
https://sed-rada.gov.ua/protidiya-domashnomu-nasilstvu/provedeno-vebinar-za-temoyu-prava-zhinok-yaki-poterpili-vid-domashnogo-nasilstva-nasilstva-za-oznakoyu-stati-ta-dostupnosti-poslug-iz-zapobigannya-i-protidiyi-domashnomu-nasilstvu-ta-nasilstvu-za-oznakoyu-stati
https://sed-rada.gov.ua/protidiya-domashnomu-nasilstvu/provedeno-vebinar-za-temoyu-prava-zhinok-yaki-poterpili-vid-domashnogo-nasilstva-nasilstva-za-oznakoyu-stati-ta-dostupnosti-poslug-iz-zapobigannya-i-protidiyi-domashnomu-nasilstvu-ta-nasilstvu-za-oznakoyu-stati
https://sed-rada.gov.ua/protidiya-domashnomu-nasilstvu/provedeno-vebinar-za-temoyu-prava-zhinok-yaki-poterpili-vid-domashnogo-nasilstva-nasilstva-za-oznakoyu-stati-ta-dostupnosti-poslug-iz-zapobigannya-i-protidiyi-domashnomu-nasilstvu-ta-nasilstvu-za-oznakoyu-stati
https://sed-rada.gov.ua/protidiya-domashnomu-nasilstvu/provedeno-vebinar-za-temoyu-prava-zhinok-yaki-poterpili-vid-domashnogo-nasilstva-nasilstva-za-oznakoyu-stati-ta-dostupnosti-poslug-iz-zapobigannya-i-protidiyi-domashnomu-nasilstvu-ta-nasilstvu-za-oznakoyu-stati
https://sed-rada.gov.ua/protidiya-domashnomu-nasilstvu/provedeno-vebinar-za-temoyu-prava-zhinok-yaki-poterpili-vid-domashnogo-nasilstva-nasilstva-za-oznakoyu-stati-ta-dostupnosti-poslug-iz-zapobigannya-i-protidiyi-domashnomu-nasilstvu-ta-nasilstvu-za-oznakoyu-stati
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ОМС проводить заходи в рамках щорічної акції «16 днів проти насильства»: https://sed-

rada.gov.ua/protidiya-domashnomu-nasilstvu/u-sievierodonecku-provedeno-street-event-mi-

proti-nasilstva. 

 

Служба у справах дітей Сєвєродонецької міської ради спільно з інспектором ВЮП ВП 

ГУНП у Луганській області проводять профілактичні рейди  з виявлення дітей, які 

займаються бродяжництвом та жебракуванням: 

https://www.facebook.com/sevciti.slugbadeti/posts/617855121974844. 

 

 

Вказаних заходів достатньо для зарахування балу за цим індикатором. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. Організувати у громаді надання психологічної допомоги жертвам домашнього 

насилля, насилля в сім’ї, соціальний супровід таких сімей. 

2. Сєвєродонецькому міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

(СМЦСССДМ) регулярно оновлювати інформацію про свою діяльність. 

 

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. 
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Сєвєродонецький міський центр соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді (СМЦСССДМ) здійснює соціальну 

роботу з різними категоріями сімей, дітей та молоді, 

спрямовану на забезпечення якості та доступності 

соціальних послуг, мобілізацію місцевих громад на 

вирішення проблем дітей, сімей та молоді. Центр надає 

наступні послуги: психологічні, соціально-медичні, 

соціально-педагогічні, соціально-економічні, юридичні, 

інформаційні. Послуги є державними і здійснюються на 

безоплатній основі. 

Центр здійснює інформаційну кампанію з популяризації 

послуги сімейного патронату для дітей у складних 

сімейних обставинах. Приклади публікацій: 

https://www.facebook.com/sevciti.slugbadeti/posts/750855748674780 

https://www.facebook.com/sevciti.slugbadeti/posts/707300189697003 

 

Комісія з питань захисту прав дитини розглядає:  

- спірні питання щодо визначення часу спілкування батьків з малолітніми дітьми; 

- питання надання погодження службою у справах дітей на влаштування до Гірської 

санаторної школи на вихідні та святкові дні; 

- питання затвердження плану відвідування сімей СЖО, що знаходяться під супроводом 

СМЦСССДМ, ССД та ГУНП 

 (джерело: https://www.facebook.com/sevciti.slugbadeti/posts/822816138145407). 

 

У місті працює Комісія з питань визначення пропозицій щодо використання субвенції з 

державного бюджету місцевому бюджету для забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування,  осіб з їх числа. Під час засідання присутні члени 

комісії розглядають кандидатури та визначають перелік осіб, які мають право на отримання  

житла за рахунок субвенції або грошової компенсації, за власним вибором. 

(джерела: https://www.facebook.com/sevciti.slugbadeti/posts/700194867074202 та 

https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/zasidannya-komisiyi-z-pitan-viznachennya-propoziciy-

shchodo-vikoristannya-subvenciyi-z-derzhavnogo-byudzhetu-miscevomu-byudzhetu-dlya-

zabezpechennya-zhitlom-ditey-sirit-ditey-pozbavlenih-batkivskogo-pikluvannya-osib-z-yih-

chisla_11-08 ) Інші питання, які є в компетенції комісії, що працює при Службі у справах 

дітей: про створення прийомної сім'ї, про призначення опікуна, про надання статусу дитині, 

позбавленій батьківського піклування, два рішення про звільнення від виконання обов'язків 

піклувальника, рішення про дозвіл продажу часток житлового приміщення та про дозвіл 

дарування квартири (джерело: 

https://www.facebook.com/sevciti.slugbadeti/posts/620544568372566).  

 

На території ОМС вживаються комплексні заходи з надання приміщень  для дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на 

квартирному обліку. Так, з державного бюджету місцевому бюджету для забезпечення 

житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (протокол 

засідання Комісії від 27.07.2020р. №2) у зв’язку з перерахунком розміру грошової 

компенсації з урахуванням коефіцієнту збільшення граничної вартості 1 кв. метра загальної 

площі житла для міст обласного значення,  та з метою сприяння реалізації житлових прав 

та законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх 

числа, виконавчий комітет Сєвєродонецької міської ради затвердив використання субвенції 

з державного бюджету місцевому бюджету для забезпечення житлом з метою придбання 

житла  для  25 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які 

https://sed-rada.gov.ua/miskiy-centr-socialnih-sluzhb-dlya-simyi-ditey-ta-molodi/sievierodoneckiy-miskiy-centr-socialnih-sluzhb-dlya-simyi-ditey-ta-molodi
https://sed-rada.gov.ua/miskiy-centr-socialnih-sluzhb-dlya-simyi-ditey-ta-molodi/sievierodoneckiy-miskiy-centr-socialnih-sluzhb-dlya-simyi-ditey-ta-molodi
https://www.facebook.com/sevciti.slugbadeti/posts/750855748674780
https://www.facebook.com/sevciti.slugbadeti/posts/707300189697003
https://www.facebook.com/sevciti.slugbadeti/posts/822816138145407
https://www.facebook.com/sevciti.slugbadeti/posts/700194867074202
https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/zasidannya-komisiyi-z-pitan-viznachennya-propoziciy-shchodo-vikoristannya-subvenciyi-z-derzhavnogo-byudzhetu-miscevomu-byudzhetu-dlya-zabezpechennya-zhitlom-ditey-sirit-ditey-pozbavlenih-batkivskogo-pikluvannya-osib-z-yih-chisla_11-08
https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/zasidannya-komisiyi-z-pitan-viznachennya-propoziciy-shchodo-vikoristannya-subvenciyi-z-derzhavnogo-byudzhetu-miscevomu-byudzhetu-dlya-zabezpechennya-zhitlom-ditey-sirit-ditey-pozbavlenih-batkivskogo-pikluvannya-osib-z-yih-chisla_11-08
https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/zasidannya-komisiyi-z-pitan-viznachennya-propoziciy-shchodo-vikoristannya-subvenciyi-z-derzhavnogo-byudzhetu-miscevomu-byudzhetu-dlya-zabezpechennya-zhitlom-ditey-sirit-ditey-pozbavlenih-batkivskogo-pikluvannya-osib-z-yih-chisla_11-08
https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/zasidannya-komisiyi-z-pitan-viznachennya-propoziciy-shchodo-vikoristannya-subvenciyi-z-derzhavnogo-byudzhetu-miscevomu-byudzhetu-dlya-zabezpechennya-zhitlom-ditey-sirit-ditey-pozbavlenih-batkivskogo-pikluvannya-osib-z-yih-chisla_11-08
https://www.facebook.com/sevciti.slugbadeti/posts/620544568372566
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перебувають на квартирному обліку за місцем мешкання у виконавчому комітеті 

Сєвєродонецької міської ради. Станом на 01.07.2020 р. виділено кошти у розмірі  12 508 

693,75 грн (джерело: https://sed-rada.gov.ua/arhiv-rishen-vikonavchogo-komitetu/vikonkom-

miskradi-rishennya-n485-date16072020-828) 

Вважаємо, що наведених прикладів достатньо для зарахування балу за цим індикатором. 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Бал зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Рекомендації: 

1. Прийняти рішення про надання фінансової підтримки внутрішньо переміщеним 

прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу (оцінюється у громадах, де 

наявні сім’ї) та надання житла дитячим будинкам сімейного типу, які вимушено або 

самостійно залишили місце проживання на тимчасово окупованих територіях та 

території проведення АТО. 

 

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

 

Бал зараховується при наданні ОМС доказів: 

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

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

особи) за рік, що передує моніторингу. 

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

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

оцінюються за документами, що передбачають передачу коштів на фінансування 

зазначених заходів за останній календарний рік, що передує моніторингу. 

 

Органи місцевого самоврядування не залучають недержавних учасників до надання 

соціальних послуг, але співпрацюють з громадськими організаціями. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал не зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. Рекомендовано передбачити можливість залучення недержавних учасників до 

надання  соціальних послуг у громаді. 

 

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 

https://sed-rada.gov.ua/arhiv-rishen-vikonavchogo-komitetu/vikonkom-miskradi-rishennya-n485-date16072020-828
https://sed-rada.gov.ua/arhiv-rishen-vikonavchogo-komitetu/vikonkom-miskradi-rishennya-n485-date16072020-828
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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. 

 

На думку монітора, який відвідав управління соцзахисту населення, надання послуг 

органом соціального захисту населення не є зручним, оскільки: 

1. Якщо людина за станом здоров’я не може самостійно заповнити бланк, то 

працівники органу соціального захисту не допоможуть. 

2. Належного дитячого куточка немає. 

3. Телефоном дуже складно отримати будь-яку інформацію, оскільки в більшості 

випадків ніхто не відповідає. 

4. Немає людини, яка володіє навичками сурдоперекладу. 

5. Немає людини, яка зустрічає при вході до приміщення УСЗН та надає мінімальні 

консультації для прискорення отримання послуг. 

 

 
 

В УСЗН є інформаційний стенд з даними для зручності пошуку відповідної інформації 

(зразки заяв, бланки тощо). 

 

 

____________________________________________________________________________ 

Бал не зараховано  

____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації:  

1. Покращити умови перебування людей у підрозділі соціального захисту населення. 

2. Забезпечити повноцінне функціонування консультаційних телефонних ліній. 

3. Розглянути можливість створення дитячого куточка. 

4. Працівникам соцзахисту пройти тренінгове навчання щодо профілактики 

професійного вигорання.  
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ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ  

 

 
 

Ключові враження від моніторингу 

 

Місцева влада проводить роботу у напрямі соціального захисту вразливих категорій 

населення. У громаді є програми та проводяться заходи, орієнтовані на соціальний захист 

населення, але не проводиться вчасне інформування про можливості та звітування щодо 

виконання програм і заходів. Всю інформацію доводилось ретельно шукати. Організація 

надання послуг органом соціального захисту населення не є зручною та комфортною для 

різних категорій населення. 

 

Базові рекомендації 

1. Вчасно оприлюднювати інформацію про можливості отримання допомоги сім'ям з 

дітьми та звітувати про виконання заходів соціального захисту. 

2. Проаналізувати потребу людей з інвалідністю та сприяти створенню системи 

послуг для їх реабілітації. 

3. Передбачити можливість залучення недержавних учасників до надання  соціальних 

послуг у громаді. 

4. Сєвєродонецькому міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

(СМЦСССДМ) регулярно оновлювати інформацію про свою діяльність. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60%

40%

Зараховано 6 балів

Не зараховано 4 бали



Місцевий індекс прав людини Сєвєродонецьк 

 Луганської області: Звіт моніторингу 

Сторінка 43 
 

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.    

 

Монітору не вдалося у відкритих джерелах знайти інформацію, яка підтверджує 

наявність діючого місцевого стратегічного документа, що стосується питання доступу до 

правосуддя. В отриманій на запит ВЦА м. Сєвєродонецьк відповіді немає інформації  про 

підтвердження наявності в громаді окремого стратегічного документа, який би стосувався 

сфери доступу до правосуддя, тож підстави до зарахування балу відсутні. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал не зараховано 

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. Необхідно розробити та затвердити місцевий документ, що стосується сфери 

доступу до правосуддя. 

 

2. Чи здійснюється взаємодія органів місцевого самоврядування з місцевими 

державними адміністраціями, органами поліції, судами, територіальними 

управліннями юстиції, центрами з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у сфері доступу до правосуддя? 

 

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

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

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

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

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

 

ОМС взаємодіє з місцевим судом, зокрема, видалено 20-ти дерев на бульварі Дружби 

Народів, 19, де знаходиться будівля суду (джерело: https://sed-rada.gov.ua/rozporyadzhennya-

kerivnika-vca-no815)  

 

У постійне користування Луганському апеляційному 

суду передано земельну ділянку під будівництво 

багатоквартирних житлових будинків за адресою: м. 

Сєвєродонецьк, 80 мікрорайон (джерело: https://sed-

rada.gov.ua/rozporyadzhennya-kerivnika-vca-no454 ). 

Служба у справах дітей Сєвєродонецької міської ради 

спільно з інспектором ВЮП ВП ГУНП у Луганській 

області проводять профілактичні рейди з виявлення дітей, 

які займаються бродяжництвом та жебракуванням: 

https://www.facebook.com/sevciti.slugbadeti/posts/617855121974844. 

https://sed-rada.gov.ua/rozporyadzhennya-kerivnika-vca-no815
https://sed-rada.gov.ua/rozporyadzhennya-kerivnika-vca-no815
https://sed-rada.gov.ua/rozporyadzhennya-kerivnika-vca-no454
https://sed-rada.gov.ua/rozporyadzhennya-kerivnika-vca-no454
https://www.facebook.com/sevciti.slugbadeti/posts/617855121974844
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Монітору не вдалося у відкритих джерелах знайти іншу інформацію, яка підтверджує 

взаємодію органів місцевого самоврядування з місцевими державними адміністраціями, 

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

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

зарахування балу відсутні. 

____________________________________________________________________________ 

 

Бал не зараховано 

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. Виділити кошти на вдосконалення матеріально-технічної бази працівників поліції, 

які несуть службу у громаді. 

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

громаді. 

 

3. Чи бере участь ОМС у формуванні суду присяжних? 

 

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

самоврядування до формування суду присяжних. Індикатор оцінюється шляхом аналізу 

документів органу місцевого самоврядування про відбір та призначення суду присяжних за 

останні 3 календарні роки.  

 

На сесії №63 (позачерговій), рішенням №3677 від 10.05.2019 р., затверджений список 

присяжних Сєвєродонецького міського суду Луганської області на підставі подання 

Територіального управління державної судової адміністрації України в Луганській області 

від 07.02.2018 № 265/18 вих. (джерело: https://sed-rada.gov.ua/arhiv-rishen-sesiy-miskoyi-

radi/sessiya-miskradi-n63-rishennya-n3677-date15052019-1623). 

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал зараховано 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Чи здійснює ОМС заходи правопросвітницького характеру спільно з 

місцевими державними адміністраціями, органами поліції, судами, 

територіальними управліннями юстиції, центрами з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги? 

 

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

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

органами місцевого самоврядування спільних з місцевими державними адміністраціями, 

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

безоплатної вторинної правової допомоги правопросвітницьких заходів для населення. 

 

При проведенні контент-аналізу сайту міської ради та інших відкритих джерел, 

інформації про проведення спільних заходів право просвітницького характеру з місцевими 

державними адміністраціями, судами, територіальними управліннями юстиції, центрами з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги, не виявлено. Монітори прийняли 

рішення не зараховувати бал за даним індикатором. 

 

 

https://sed-rada.gov.ua/arhiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n63-rishennya-n3677-date15052019-1623
https://sed-rada.gov.ua/arhiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n63-rishennya-n3677-date15052019-1623
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_____________________________________________________________________________ 

Бал не зараховано 

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. Скласти план проведення спільних правопросвітницьких заходів на 2021 рік 

селищною радою та ВЦА Сєвєродонецька з місцевими державними адміністраціями, 

судами, територіальними управліннями юстиції, центрами з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

 

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 м. Сєвєродонецьк ОМС здійснює заходи,  спрямовані на забезпечення доступу до 

правосуддя, шляхом організації зручного для громадян транспортного сполучення, є 

декілька маршрутів, які є зручними для громадян. Наприклад, маршрут 110 проходить в 

шаговій доступності від зупинок: поліції ВЦА та її структурних підрозділів, суду. З 

віддалених районів міста з однією пересадкою можна добратися до поліції, ВЦА, суду, 

органів державної реєстрації актів цивільного стану.  

1. Управління поліції в м. Сєвєродонецьк 

Луганській області Департаменту патрульної поліції   

знаходиться за адресою: вул. Партизанська 16, 

відстань від територіального центру міста близько 1,5 

км.  До установи можна доїхати без пересадок з 

найвіддаленіших районів міста. Найближча зупинка 

до управління знаходиться на вулиці Сметаніна, 

відстань від зупинки до управління сягає 652 м, що 

більше, ніж критерій у 500 м. 

Відстань від зупинки до поліції . 

 

Сєвєродонецький міський суд Луганської області знаходиться за адресою: бульвар Дружби 

народів, 16, відстань від територіального центру міста – близько 1 км.  До суду можна 

доїхати без пересадок з найвіддаленіших районів міста. Найближча зупинка до управління 

знаходиться на вулиці Сметаніна, відстань від зупинки до управління сягає 393 м, що не 

більше, ніж за критерій у 500 м. 
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Відстань від зупинки до суду. 

До установ правосуддя у м. Сєвєродонецьк від найбільш віддаленої вулиці можна 

дістатися з однією пересадкою громадським транспортом. Якщо дослідити відстань до 

зупинок від найвіддаленішої точки в місті, то вона не буде перевищувати 500 м. 

Враховуючи незручність транспортного сполучення до обраних двох закладів, оцінка цього 

пункту частково позитивна. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал не  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; 

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. 
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Сєвєродонецький територіальний центр соціального обслуговування надає 

транспортні послуг та супровід осіб з інвалідністю (джерело: https://sed-

rada.gov.ua/upravlinnya-praci-ta-soczahist-naselennya/perelik-socialnih-poslug-yaki-nadaie-

teritorialniy-centr-socialnogo-obslugovuvannya).  

Протягом 2020 року було надано п’ять зазначених послуг п’яти особам. 

У м. Сєвєродонецьк курсують тролейбуси, пристосовані для перевезення інвалідів та 

інших маломобільних груп, але відстань від зупинки до ОМС, поліції та суду перевищує 

500 м. 

Монітори виявили, що будівлі облаштовані пандусами, поручнями, але поблизу 

будівель немає пішохідних доріжок з тактильною плиткою, не встановлено звукових 

світлофорів поблизу будівель, немає засобів орієнтування про місцезнаходження органів 

влади. 

Діяльність ОМС у цьому напрямы проводиться частково, монітори вважають 

недоцільним надання балу за цим индикатором.  

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал  не зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. Провести аналіз доступності отримання правових послуг маломобільними групами 

населення та розробити план заходів із забезпечення безперешкодного доступу отримання 

правових послуг у місцевій державній адміністрації, органах поліції, судах, територіальних 

управліннях юстиції, центрах з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

7. Чи ефективно забезпечує  ОМС надання безоплатної первинної правової 

допомоги? 

 

Бал зараховується у випадку забезпечення органом місцевого самоврядування надання 

безоплатної первинної правової допомоги. Орган місцевого самоврядування може 

надавати безоплатну первинну правову допомогу шляхом:  

1. Надання таких послуг безпосередньо співробітниками органу місцевого 

самоврядування;  

2. Утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової 

допомоги;  

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

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

тимчасовій основі первинної правової допомоги на території відповідної адміністративно-

територіальної одиниці; 

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

адвокатів або інших фахівців у відповідній галузі права. 

Ефективність надання органом місцевого самоврядування безоплатної первинної 

правової допомоги оцінюється шляхом проведення експерименту. 

 

У кожній програмі соціального спрямування серед заходів є оцінка правових потреб та 

надання юридичних консультацій в Управлінні праці та соціального захисту населення з 

питань соціального захисту. Наприклад: Комплексна програма соціального захисту осіб 

пільгової категорії населення: 

https://sed-rada.gov.ua/upravlinnya-praci-ta-soczahist-naselennya/perelik-socialnih-poslug-yaki-nadaie-teritorialniy-centr-socialnogo-obslugovuvannya
https://sed-rada.gov.ua/upravlinnya-praci-ta-soczahist-naselennya/perelik-socialnih-poslug-yaki-nadaie-teritorialniy-centr-socialnogo-obslugovuvannya
https://sed-rada.gov.ua/upravlinnya-praci-ta-soczahist-naselennya/perelik-socialnih-poslug-yaki-nadaie-teritorialniy-centr-socialnogo-obslugovuvannya
http://sed-rada.gov.ua/arhiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n79-rishennya-n4737-date08042020-1406
http://sed-rada.gov.ua/arhiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n79-rishennya-n4737-date08042020-1406
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Комплексна міська цільова програма «Турбота» на 2020 рік:  

 

 
 

У громаді діє Сєвєродонецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sed-rada.gov.ua/arhiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n79-rishennya-n4737-date08042020-1406


Місцевий індекс прав людини Сєвєродонецьк 

 Луганської області: Звіт моніторингу 

Сторінка 49 
 

Крім того, правову допомогу надають представники громадських організацій: Норвезька 

рада у справах біженців (NRC), БФ «Право на захист», ГО «Громадська платформа», на базі 

якої діє офіс Мережі правового розвитку. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал зараховано 

_____________________________________________________________________________ 
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ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 

 
 

 

Ключові враження від моніторингу 

 

ВЦА Сєвєродонецька не здійснює заходів з підвищення можливостей для мешканців у 

доступі до правосуддя, не є активною взаємодія з правоохоронними органами та судами у 

даній сфері.  

 

Базові рекомендації  

1. Необхідно розробити та затвердити місцевий документ, що стосується сфери 

доступу до правосуддя. 

2. Скласти план проведення спільних правопросвітницьких заходів на 2021 рік 

селищною радою та ВЦА Сєвєродонецька з місцевими державними 

адміністраціями, судами, територіальними управліннями юстиції, центрами з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

3. Провести аналіз доступності отримання правових послуг маломобільними групами 

населення та розробити план заходів із забезпечення безперешкодного доступу 

отримання правових послуг в місцевій державній адміністрації, органах поліції, 

судах, територіальних управліннях юстиції, центрах з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

 

  

29%

71%

Зараховано 2 бали

Не зараховано 5 балів
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 ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ 

 

 
 

 

 

 

 

 

Безпека громади Гідний рівень 
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Соціальний захист 
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