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Місцевий індекс прав людиниу смт. Станиця Луганська, Луганської області: Звіт 

моніторингу/ Анатолій Мужиченко/ Ред. Т. Щербатюк, Н. Єсіна. - 43 с. 

 

Моніторингова місія у смт. Станиця Луганська 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 р. 

 

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

Робоча група моніторингової місії: Анатолій Мужиченко. 

 

Публікація демонструє результати моніторингу дотримання прав людини на місцевому 

рівні у смт. Станиця Луганська 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.  
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Моніторинг відбувся за проєктом «Посилення експертного потенціалу ОГС Донецької та 

Луганської областей для здійснення моніторингу доступу до правосуддя та безпеки на 

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

партнерстві з Українською Гельсінською спілкою з прав людини та організаціями 

громадянського суспільства Донецької та Луганської областей в межах Програми ООН із 

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

урядів Данії, Нідерландів, Швейцарії та Швеції. 

 

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

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

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

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

 

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

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

Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії. 
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКУ ОТГ 

 

Станично-Луганська ОТГ формується у 2020 році з центром у смт. Станиця Луганська 

Луганської області. До її складу  входять наступні населені пункти:  селище Станиця 

Луганська, с. Валуйське, с. Болотенне, пос. Ольхове, с. Макарове, с.  Сизе, Нижня Вільхова, 

с. Верхня Вільхова, с. Малинове, с. Плотина, с. Пшеничне, с. Камишне, с. Колесниківка, 

с. Юганівка. 

 

Кількість населення: Загальна чисельність населення майбутньої Станично-Луганської 

ОТГ станом на 01.04.2020 р. за оперативною інформацією сільських, селищних рад району 

становить 24 897 осіб (з них 47,5%  – чоловіки і 52,5% – жінки) 

 

Адміністративний центр громади: смт. Станиця Луганська 

Код ЄДРПОУ: 04335766 

КОАТУУ: 4424855100 

Адреса: 93600, Луганська обл., смт Станиця Луганська, вул. Центральна, буд. 52 

Час роботи: пн – пн. 8:00 – 16:30 

Поштовий індекс: 93600 

Сайт Станично-Луганської ОТГ: st-luganska.rada.org.ua 

E-mail адреса: possovet.stanica@ukr.net 

Телефон : 06472 31324 

 

Голова Станично-Луганської селищної ради: Гавриш Зінаїда Андріївна 

 

На території Станично-Луганської  ОТГ функціонують: 

 

● промислові підприємства – 1;  

● комунальні підприємства – 2; 

● потужних агрогосподарств – 5 ; 

● Із 1250 суб’єктів підприємницької діяльності Станично-Луганського району більшість 

знаходиться на території Станично-Луганської ОТГ; 

● відділення банків – 5; 

● школи – 6 та НВК – 3 

● дитячі садки та ясла – 3  

● дитяча музична школа – 1; 

● навчально-виробничий центр – 1; 

●  музей – 1 

● стадіон – 1; 

● будинки культури – 5; 

● відділення поштового зв’язку – 27 

● бібліотеки – 10; 

● аптеки – 16;  

● конфесійні заклади (церкви) – 5; 

● місця громадського харчування –5; 

● станція швидкої медичної допомоги– 1; 

● амбулаторії – 5 

● фельдшерсько-акушерські пункти (ФАП) – 2  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_(%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_(%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://st-luganska.rada.org.ua/
mailto:possovet.stanica@ukr.net
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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 Станично-Луганської селищної ради, соціальних мереж, друкованих ЗМІ 

з даного питання вказує  на відсутність місцевих програм з підвищення рівня громадської 

безпеки та громадського порядку. Органи місцевого самоврядування Станично-Луганської 

ОТГ виділяють кошти з місцевого бюджету на вирішення локальних  проблем, але це 

поодинокі випадки. Так, у вересні 2020 р. профінансовані послуги пожежних і рятувальних 

служб з проведення лекцій, практичних занять, семінарів на протипожежну тематику. 

https://zakupki.prom.ua/ru/gov/tenders/UA-2020-09-11-011674-b 

У червні 2020 р. профінансовано поточний ремонт мережі вуличного освітлення на вул. 

Некрасова в смт. Станиця Луганська https://zakupki.prom.ua/ru/gov/tenders/UA-2020-06-12-

006794-c. 

У діях ОМС Станиці Луганської не простежується системний підхід до вирішення питань з 

підвищення рівня громадської безпеки та громадського порядку, тому бал зараховувати не 

можна. Відсутність місцевих програм не дає можливості ОМС вчасно реагувати на виклики; 

виявляти небезпечні місця та вживати заходів для усунення недоліків, проводити 

інформаційні заходи щодо формування безпечної поведінки мешканців. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал не зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. Розглянути можливість прийняття місцевих довгострокових програм щодо 

підвищення рівня громадської безпеки та громадського порядку. 

2. Провести аналіз програм безпеки та громадського порядку, прийнятих Станично-

Луганською районною радою та врахувати їх позитивний досвід у плануванні 

роботи. Взяти до уваги напрацювання робочої групи з розробки Стратегії розвитку 

Станично-Луганської ОТГ на 2020-2027 рр. 

 

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 

https://zakupki.prom.ua/ru/gov/tenders/UA-2020-09-11-011674-b
https://zakupki.prom.ua/ru/gov/tenders/UA-2020-06-12-006794-c
https://zakupki.prom.ua/ru/gov/tenders/UA-2020-06-12-006794-c
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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). 

 

Оскільки програми (проєкти) підвищення рівня громадської безпеки не розроблялися 

місцевою владою, бал за даним питанням зарахувати неможливо. Тим не менш, варто 

відмітити, що у співпраці з органами місцевого самоврядування ГО «Міцна громада» 

провели опитування 270 респондентів в усіх населених пунктах ОТГ  з метою виявлення 

потреб мешканців та проблем, які їх турбують. За ініціативи ОМС створена та працює 

робоча група з розробки Стратегії для майбутньої Станично-Луганської ОТГ. На цій 

платформі періодично проводяться фокус-групи представників різних ГО, ОМС, активних 

громадян, проводяться опитування населення щодо потреб та проблем, обговорюються 

шляхи їх вирішення. Проведено опитування 272 мешканців на території Станично-

Луганської селищної, Валуйської, Комишненської та Нижньовільхівської сільських рад. 

Результати за посиланням: 

https://drive.google.com/file/d/1RXld2ST1L02ClouZeda1acsD6-ft5jcl/view?usp=sharing.  

Зокрема є думка місцевих мешканців щодо стану безпеки. Згідно зі звітом, питання 

небезпеки проживання на території громади актуальне для 27% опитаних. Більш небезпечно 

у громадських місцях почуваються жінки (30%), ніж чоловіки (22%), а також літні мешканці 

та люди середнього віку. Основним фактором ризику, на думку більшості занепокоєних 

громадян, є можливі обстріли (70%). Друге за значимістю місце посідають такі фактори, як 

погане освітлення (37%), наявність безпритульних собак (35%) та наявність боєприпасів, що 

не розірвалися (31%).      

 

 
 

ОМС Станиці Луганської не відхиляють пропозицій громадськості, беруть активну участь у 

запропонованих заходах. На думку моніторів, роботу ОМС за даним напрямом можна 

оцінити позитивно, але для зарахування балу цього недостатньо. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

https://drive.google.com/file/d/1RXld2ST1L02ClouZeda1acsD6-ft5jcl/view?usp=sharing
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Бал не зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

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

врахувати їх результати разом із вищевказаним звітом за опитуванням 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.  

Органи місцевого самоврядування співпрацюють із громадськими організаціями щодо 

встановлення у людних місцях камер відеоспостереження, облаштуванням тривожними 

кнопками учбових закладів та дитячих садочків, але в ході моніторингу не було знайдено 

доказів  впровадження місцевою владою сучасні технічних інформаційних систем. 

Відсутність доказів дає підстави не зараховувати бал. Впровадження місцевою владою 

сучасних технічних інформаційних систем сприятиме підвищенню рівня та швидкості 

реагування правоохоронних органів на випадки крадіжок, шахрайства, асоціальної 

поведінки, підвищенню рівня самодисциплини тощо. 

____________________________________________________________________________ 

 

Бал  не зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. Прийняти місцеву програму, якою передбачити впровадження у місті технічно-

інформаційних систем, які допомагають реагувати на тривожні події у місті: систему 

відеоспостереження на дорогах та/або в громадських місцях; розумного управління 

патрулями, розумного освітлення вулиць; розумних світлофорів. 

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

проектів міжнародних організацій та розглянути можливість запозичення подібного 

досвіду. 

3. При формуванні бюджету ОТГ планувати витрати на вказані заходи. 

 

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

кампанії, спрямовані на формування навичок поведінки населення у надзвичайних 

ситуаціях? 
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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). 

 

Під час зустрічей та аналізу сайтів, сторінок у соціальних мережах монітори отримали 

докази проведення заходів з наступними категоріями громадян: 

Учнівська молодь – перша цільова група. Періодично в школах громади проводяться тижні 

дорожнього руху (приклад: 11 вересня 2020 р.). 

З метою посилення безпеки на дорогах систематичну інформаційну роботу з водіями 

транспортних засобів проводить Станично-Луганський відділ поліції ГУНП в Луганській 

області, де в рубриці «Важлива інформація» надається інформація щодо стану аварійності 

на дорогах, рекомендації водіям тощо (приклад: 29 вересня 2020 р.). 

У вересні 2020 року Станично-Луганська селищна рада на суму 3478 грн  профінансувала 

послуги пожежних і рятувальних служб з проведення лекцій, практичних занять, семінарів 

на протипожежну тематику. (Підтвердження: ttps://zakupki.prom.ua/ru/gov/tenders/UA-2020-

09-11-011674-b) 

Державна установа «Центр пробації» в рамках співпраці з РЦСССДМ та інші  державні і 

громадські організації систематично проводять для осіб, які мають проблеми з законом, 

семінари щодо попередження рецидиву злочину, профілактики асоціальної поведінки, 

насильства в сім’ї, торгівлі людьми, юридично-правових питань (приклад: 7 липня 2020 р.).  

На думку моніторів, заходам, що вживають ОМС Станично-Луганської ОТГ та інших  

служб – надавачів послуг з даного напрямку, можна дати позитивну оцінку. Обізнаність 

громадян з питань безпеки зменшує ризики потрапляння у небезпечні ситуації, веде до 

зниження кількості нещасних випадків та підвищення рівня безпеки у громаді. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Рекомендації: 
1. В громаді необхідно розробити план проведення інформаційно-просвітницькі 

кампанії, спрямовані на вироблення навичок поведінки населення у надзвичайних  

ситуаціях. 

2. З метою донесення інформації до більшої кількості цільових груп залучати до 

участі в заходах усіх надавачів соціальних послуг. Проводити спільні тематичні 

тижні безпеки тощо. 

 

 

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 

https://www.facebook.com/Kindrashivska.school/posts/330292185054837?__cft__%5B0%5D=AZVNqr_uSC5BJPUpilEQd2K2lHyWlaRzHYqXYLxV5ivB11cMSuBphaWlDSkIyPNdvI2XtB8YvSZhKssl1tMjN3v_YCEbv0jtLG99Hbz_M1ilzmttZoIbAm_qVldMmKExbG9etZuJagvCXJmciz0KGGgMy_j6wXR9MWlGYLzPu9WsZw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%93%D0%A3%D0%9D%D0%9F-%D0%B2-%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96-663766050478449/?__cft__%5B0%5D=AZULpJ25EGW9yxMIG-OQk7WWPVQ6vvLyRPjEl-LDSvdet1qGPIC2l13m_c4EBrTQZZccLAXr182YTXz7M8IXgneG1uBsB58RmDi0Qq4C70TAy6AcP3Gx_WYvtTmk6EBvisJdclIPqPw3Ou6iK2ArZPP1&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%93%D0%A3%D0%9D%D0%9F-%D0%B2-%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96-663766050478449/?__cft__%5B0%5D=AZULpJ25EGW9yxMIG-OQk7WWPVQ6vvLyRPjEl-LDSvdet1qGPIC2l13m_c4EBrTQZZccLAXr182YTXz7M8IXgneG1uBsB58RmDi0Qq4C70TAy6AcP3Gx_WYvtTmk6EBvisJdclIPqPw3Ou6iK2ArZPP1&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1608891452632566&id=663766050478449&__cft__%5B0%5D=AZULpJ25EGW9yxMIG-OQk7WWPVQ6vvLyRPjEl-LDSvdet1qGPIC2l13m_c4EBrTQZZccLAXr182YTXz7M8IXgneG1uBsB58RmDi0Qq4C70TAy6AcP3Gx_WYvtTmk6EBvisJdclIPqPw3Ou6iK2ArZPP1&__tn__=%2CO%2CP-R
https://zakupki.prom.ua/ru/gov/tenders/UA-2020-09-11-011674-b
https://zakupki.prom.ua/ru/gov/tenders/UA-2020-09-11-011674-b
https://www.facebook.com/rcsssdmstanica/posts/962947287460980?__cft__%5B0%5D=AZX31mLny-cVxLdeefK7wuOnbnNTe82g_Z4M2mjhXrJK7MAcfS0IIrFhCfqZIho5ZVk5xMtMbUnNfbwMItIpmY2gige8hbXk2CT9EAfikLiMhMjNHgYff5Xi4GLVQtKOl4PcOGBMOjyYEE6yQSanrjM04yVQCuO4IbO3_fDdlYxH2w&__tn__=%2CO%2CP-R


 
Місцевий індекс прав людини смт. Станиця Луганська Луганської області: Звіт моніторингу 

 
Сторінка 10 з 42 

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

переконанням монітора). 

 

Під час аналізу данного напрямку роботи монітори звернули увагу на наступні заходи. 

1. Приблизно один раз на квартал публікується Звіт начальника поліції Станично-

Луганського району, розподілений на  напрями, за якими працює відділ: 

- загроза бойових дій – дається оцінка ступеня ризику, готовності до нього та можливі 

заходи; 

-  робота блокпостів поліції – аналіз статистичних даних роботи; 

- працівники поліції – аналіз кадрового забезпечення; 

- повідомлення громадян – аналіз реагувань на виклики поліції громадянами; 

- безпечні дороги – аналіз аварійності на дорогах та профілактики порушень правил 

дорожнього руху; 

- безпечні вулиці – аналіз вуличних злочинів; 

- безпечне житло – аналіз випадків шахрайства та крадіжок; 

- безпека дітей – аналіз надзвичайних подій, що сталися з дітьми, а також співпраці з 

РЦСССДМ та службою у справах дітей; 

- домашнє насильство – аналіз реагування на випадки та  співпраці з іншими службами; 

- зброя та вибухівка – аналіз роботи щодо виявлення та вилучення зброї та вибухівки; 

- довіра громадян – аналіз контактів працівників поліції з мешканцями громади; 

- нагальні потреби поліції – аналіз потреб у автотранспорті, облаштуванні поліцейських 

станцій, підвищенні кваліфікації працівників. 

2. Дільничні офіцери Станично-Луганського відділу поліції звітували перед місцевим 

населенням кожної поліцейської дільниці про результати роботи у І півріччі 2020 року 

(приклад: 29 червня 2020 р.). 

3. Проведення роботи працівниками ювенальної превенції Станично-Луганського ВП 

ГУНП в Луганській області з продавцями на торгових точках продажу алкогольних та 

тютюнових виробів щодо недопущення продажу такої продукції дітям. (приклад: 3 квітня 

2020 р.). 

4. Станично-Луганським відділом поліції ГУНП в Луганській області на сторінці у 

соціальній мережі facebook.com проводиться інформування мешканців з різних питань 

(приклад необхідності дотримання прав людини і недопуску проявів дискримінації та 

нерівності: 19 березня 2020 р.). 

5. Проведення працівниками Станично-Луганського відділу поліції інформаційно-

просвітницької роботи у шкільних закладах щодо формування відповідального батьківства, 

профілактики домашнього насильства та інших негативних явищ у дитячому та 

молодіжному середовищ(приклади роботи: 11 березня 2020 р., 26 лютого 2020 р.). 

5. Станично-Луганським районним сектором філії Державної установи «Центр пробації» в 

рамках меморандумів про співпрацю з організаціями-надавачами соціальних послуг  

проводяться заходи щодо реалізації пробаційних програм та соціальної реабілітації осіб, які 

мають проблеми з законом (черговий приклад роботи доступний за гіперпосиланням: 18 

вересня 2020 р.). 

 

На думку моніторів, є достатня кількість доказів щодо роботи у даному напрямку, і цю 

роботу можна оцінити позитивно. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал  зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

https://www.slideshare.net/npu_lg_2019/8-2020-238642586?fbclid=IwAR3THXN0hnaiaI2swUSTsMZKpqk9uxVWKKP5miSoDLQ-s4Yx6s-iIUTrnuI
https://www.slideshare.net/npu_lg_2019/8-2020-238642586?fbclid=IwAR3THXN0hnaiaI2swUSTsMZKpqk9uxVWKKP5miSoDLQ-s4Yx6s-iIUTrnuI
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1527904997397879&id=663766050478449&__cft__%5B0%5D=AZWgSL5IGcyWkfnd-sSuHSfY624vL7TpSvwNm-j1SlHzzXqEMoTyl9xnPlDBZiJlZM-etxRKpxxci4uv2I4p3PZHhmOaePOUUyz_pv0CBNVcRB_jtoPtspXKIJHstwVo1KoLe_ytJw_ll3-dg3iqbUJ_&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1446522152202831&id=663766050478449&__cft__%5B0%5D=AZV-AOQeiV7DX3j2ikmpOYaHIjIdewu5uPWJewJ_Gtlp_13LXZS_xLFtajC-EC17W41u3L_JNwPkgjYYHjEqtXdTvspXICq6uBtUeEtMLazELAwz2UOcyS1uF9eMfCYbqAmQc7a5FqwaSm7qUOQKSr4J&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%93%D0%A3%D0%9D%D0%9F-%D0%B2-%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96-663766050478449/?__cft__%5B0%5D=AZX9anTaEXqKdfDI6ujjL5j0l6GxWosEwIssf_Uvs_xmckRxmCn6Yl-qYbjmcMq_qaGXMoC-rjPMXhBtOgKGar6cqlK-I-NdDdAln1NKAMga9jcbAaCzwWoKL1JY9Vrb3Vj5TKgXl_w73b620d5ZY4U8FRf1FT4GnXqLhqWZqETAaNQkl9nu1PH7TkuDNGgOblo&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1431619767026403&id=663766050478449
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1424845414370505&id=663766050478449&__cft__%5B0%5D=AZUn02QKswnAj_Z8Dp9dt2YoAkGkyd7dCELzlw4HSRiVNLZdVWdH2STaPvL63s6GguuIcHrqT0NM3aHCpt4tLSECqIKTqq_-AC7irWY1VufMeoTGdiz_KEd-nJpYUl5c-dwEnbeKcr0nTPRWwDM2DGwn&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=628447504608316&id=100023292167182&__cft__%5B0%5D=AZXgdSj98RMEGcWARNPibNu-Wqh33ENLAQ4HrMSNpHyDimQ1mq2TD2QXaGlBm_eVR1se854qGGWAY40ifcUrJnWWxSr0xut6BP33KEzFKxOj7NQdK-U_Ak5Dsf9tIdvCQ-TjufTNVb_eY8Gk9Egj6YW38451H1RWBp5-tRo6WuWGnQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/slrcz/posts/1458064061030510?__cft__%5B0%5D=AZXCAzKzK6IopJseJle_MdW0R5zehP_cLe83BMLZ9Jlhg6e-y1iUu8SmF94aWuow-cLkW1WTDy0Trtmulc1gf1q1l5KDX9ENOjFoHyCxJrEecX9GjYPoamhaz9lQ5oHhEigKJlL56O0BtBy5yjfpBmir&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/slrcz/posts/1458064061030510?__cft__%5B0%5D=AZXCAzKzK6IopJseJle_MdW0R5zehP_cLe83BMLZ9Jlhg6e-y1iUu8SmF94aWuow-cLkW1WTDy0Trtmulc1gf1q1l5KDX9ENOjFoHyCxJrEecX9GjYPoamhaz9lQ5oHhEigKJlL56O0BtBy5yjfpBmir&__tn__=%2CO%2CP-R
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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. 

 

Інформація про наявність зазначених планів у публічному доступі відсутня. Відсутність 

доказів не дає підстав зарахувати бал.  Поінформованість населення з цього питання додає 

організованості діям влади та сприяє зменшенню панічних настроїв. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал не зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. Проводити роботу з місцевим населенням на випадок необхідності термінової 

евакуації. 

2. При плануванні роботи врахувати можливі заходи з інформування мешканців 

громади алгоритму дій під час надзвичайних ситуацій. 

3. Оновити інформаційні матеріали на сайті. 
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ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ  

 

 

Ключові враження від моніторингу 

 

У Станично-Луганській ОТГ достатньо велику увагу  приділяють співпраці державних 

установ, громадського сектора, зокрема з правоохоронними органами для вирішення 

проблем безпеки мешканців громади. Органам місцевого самоврядування треба приділити 

більше уваги інформуванню населення з питань безпеки. 

 

Базові рекомендації 

1. Розглянути можливість прийняття місцевих довгострокових програм щодо 

підвищення рівня громадської безпеки та громадського порядку. 

2. Прийняти місцеві програми, якими передбачити впровадження у місті технічно 

інформаційних систем, які допомагають реагувати на тривожні події у місті: 

систему відеоспостереження на дорогах та/або в громадських місцях; розумного 

управління патрулями, розумного освітлення вулиць; розумних світлофорів. 

3. Відкоригувати інформаційну роботу сайту селищної ради, створити розділ 

«Громадська безпека»,  де містилася б інформація про діяльність правоохоронних 

органів та інших суб’єктів громади з забезпечення гідного рівня громадської 

безпеки. 

4. Проводити роботу з місцевим населенням на випадок необхідності термінової 

евакуації. 

5. Залучати громадськість до планування, впровадження та моніторингу заходів з 

громадської безпеки. 

 

  

33%

67%

Зараховано 2 бали

Не зараховано 4 бали
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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. 

 

Станично-Луганська селищна рада у бюджеті на 2020 рік передбачила фінансування двох 

програм для вирішення  соціально-побутових проблем мешканців, що підтверджується 

Паспортом бюджетної програми на 2020 р. 

У громаді діє Програма соціального захисту населення Станично-Луганської селищної ради 

на 2018-2021 роки. Відповідно п 2.2. Положення про порядок надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та 

іншим категоріям громадян смт. Станиця Луганська, затвердженого на сесії 53/9 від 

14.12.2017 р., матеріальна допомога надається за умови настання непередбачених 

надзвичайних ситуацій:  

- на проведення медичних операцій особам, які потребують довготривалого та 

дороговартісного лікування; 

- особам, які потерпіли від наслідків пожежі, стихійного лиха; 

- особам, які беруть (брали) участь в антитерористичній операції або членам сім’ї такої 

особи, сім’ям мобілізованих громадян; 

- в інших особливих обставинах, якщо сім’я не може подолати складну життєву ситуацію 

без сторонньої допомоги; 

- у разі смерті особи, яка не працювала та не була пенсіонером на момент смерті (родичам 

померлого за заявою).  

 

Крім того, діє програма «Соціальна турбота» Станично-Луганської селищної ради на 2019-

2022 роки. Її мета – надання транспортних  послуг з безкоштовного перевезення громадян 

похилого віку та маломобільних груп населення на території смт. Станиця Луганська. Про 

закупівлю послуги – за посиланням  https://zakupki.prom.ua/ru/gov/tenders/UA-2020-04-01-

001300-b.    

Періодично органи місцевого самоврядування Станично-Луганської ОТГ звітують про 

кількість звернень, кількість витрачених коштів на заходи програм. Наприклад, за рішенням 

виконкому Станично-Луганської селищної ради №1 від 28.04.2020 р. на виконання  

Програми  малозабезпечених громадян із селищного бюджету у І кварталі 2020 року 

виділено одноразову матеріальну грошову допомогу на суму 6800 грн – це  на 4700 грн 

більше, ніж в аналогічному періоді 2019 року. 

 

У сукупності комплексний аналіз змісту програм та їх виконання дає підстави вважати 

місцеві програми соціального захисту вразливих верств населення дієвими. 

https://rada.info/upload/users_files/04335766/99fc40045e40273b97fd91ef0504b281.pdf
https://zakupki.prom.ua/ru/gov/tenders/UA-2020-04-01-001300-b
https://zakupki.prom.ua/ru/gov/tenders/UA-2020-04-01-001300-b
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_____________________________________________________________________________ 

 

Бал зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

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

комплексні заходи з надання даним особам підтримки. 

2. Оприлюднити звіт про виконання програм соціально-економічного розвитку за 

2019-2020 рр. у більш доступний для мешканців спосіб. 

3. Провести аналіз програм соціальної спрямованості, прийнятих Станично-

Луганською районною радою, та врахувати їх позитивний досвід у плануванні 

роботи. 

 

 

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). 

 

Проведення інтерв’ю з працівниками РЦСССДМ, УСЗН та опрацювання відкритих 

джерел дозволили підтвердити такі типи заходів: 

- У Станиці Луганській  діє гаряча лінія Станично-Луганського РЦСССДМ щодо  

запобігання складних життєвих обставин  (детальніше за посиланням); 

- Місцева влада організовувало розміщення на власному сайті  інформації щодо 

протидії домашньому насильству (інформація для кривдників, памятка 

постраждалої особи), надано перелік, контактні телефони та гарячі лінії  усіх 

суб'єктів, що надають соціальні послуги http://st-luganska.rada.org.ua/protidiya-

domashnomu-nasilstvu-09-09-30-28-04-2020/, зокрема, інформація щодо 

відповідальної особи за реагування на випадки насильства в селищній раді: Карпова 

Вікторія Юріївна – спеціаліст Станично-Луганської селищної ради, (адреса: смт 

Станиця Луганська, вул. 1 Травня, 33, тел. 0993657004). 

- Для осіб, які потребують роз’яснень з отримання соціальної допомоги, зокрема для 

тих, хто за рівнем доходів, внаслідок безробіття, стихійного лиха чи інших обставин 

потрапили за межу бідності, ведеться роз’яснювальна робота на сторінках у 

соцмережі Фейсбук: Станично-Луганський РЦСССДМ; Станично-Луганський 

https://www.facebook.com/rcsssdmstanica/posts/892939864461723
http://st-luganska.rada.org.ua/protidiya-domashnomu-nasilstvu-09-09-30-28-04-2020/
http://st-luganska.rada.org.ua/protidiya-domashnomu-nasilstvu-09-09-30-28-04-2020/
https://www.facebook.com/rcsssdmstanica/?__cft__%5B0%5D=AZVDG25xsj0x7MaX78SkJ1pfUU5m60wrnX4l8oxEJjZ7gF6wQyfTf3LTJROuZRKcgtqIKbQZrwLZbQPdL-DTHDWLHcCdzE1eDstKus0ctcltL83TJX_jBkbaRYjBnqJAdNNykzPzPGddYPLeGv9gm0mRkB6amUxi4jPrwjrieSecVOzFslD8GS1NjyRkh0CM0XU&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/tercenter.st.lg/
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територіальний центр соціального обслуговування; Управління соціального захисту 

населення Станично Луганської РДА,Служба у справах дітей Станично-Луганської 

райдержадміністрації. 

- У Станиці Луганській  здійснюються заходи щодо виявлення сімей, які перебувають 

у складних життєвих обставинах, зокрема шляхом проведення рейдів «Сім'я», 

Підтвердження: інформація за 5 лютого 2020 р. за участі центру соціальних служб, 

служби у справах дітей   та завдяки співпраці з управліннями МНС та службою 

національної поліції Станично-Луганської селищної ради, які діють на підставі 

рішення виконкому Станично-Луганської селищної ради №3 від 28.01.2020 р. про 

Проведення обстеження умов проживання сімей, у яких є неповнолітні діти, що 

опинилися у складних життєвих обставинах. 

Раннє виявлення сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дає 

можливість надати вчасну допомогу родині у вирішенні проблем, недопущенні асоціальної 

поведінки , формуванні відповідального батьківства тощо. 

Враховуючи показники та виконання системної роботи з проведення інформаційної 

діяльності з виявлення і підтримки сімей/осіб, які опинилися у складних життєвих 

обставинах, монітор вважає доцільним поставити позитивну оцінку. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал  зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. При формуванні структурних підрозділів ОТГ врахувати позитивний досвід роботи 

районних підрозділів соціального захисту населення. 

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

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

внаслідок різних обставин потрапили за межу бідності. 

3. 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). 

https://www.facebook.com/tercenter.st.lg/
https://www.facebook.com/ysznstn/
https://www.facebook.com/ysznstn/
https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D1%83-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-1314770481908126/?__cft__%5B0%5D=AZUlIer5eUP-pEwjbUqwbsLMd3xpb5CWvzNkCDG5qrChpkSe3vlv62xyNujXpsBNMOCN4nfH0zKKBGCUa0_CyFVKGrmX1r1H_iw52x-I7c5Wr68n1kyd9Y2EaJSRUyK_rKsacbd-G1wTrpAykBYwXXsEf5X8_MDlAzO3HCAtobwTdtcFtQ4-iQeXqO0_ijXNyTXcXylSxgZvVrzyu9b7CYquLcv8tXzjDil1UFPo-7QZgKQNLXGQPM-7rjAG13Qqq9V3w1jCuS8NwU77jnbfhrpm&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D1%83-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-1314770481908126/?__cft__%5B0%5D=AZUlIer5eUP-pEwjbUqwbsLMd3xpb5CWvzNkCDG5qrChpkSe3vlv62xyNujXpsBNMOCN4nfH0zKKBGCUa0_CyFVKGrmX1r1H_iw52x-I7c5Wr68n1kyd9Y2EaJSRUyK_rKsacbd-G1wTrpAykBYwXXsEf5X8_MDlAzO3HCAtobwTdtcFtQ4-iQeXqO0_ijXNyTXcXylSxgZvVrzyu9b7CYquLcv8tXzjDil1UFPo-7QZgKQNLXGQPM-7rjAG13Qqq9V3w1jCuS8NwU77jnbfhrpm&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2865640670154425&id=1314770481908126&__cft__%5B0%5D=AZVuyzJdmI1Aj7ZJ_lsodevauQWdyB_sNC_2z12TOFqKvd60n6M5JlTIAI48Vkee_1jrBt-t-3nYu34VRB7PeRSBzcEL3vQmoPbyEFUJXRcMxbaIkldI2Wa6CZfW7H_QgJGpiaL6U28Sy4_ER36LjYrXUyTzpV5XEjfwBkL7KP_k9TZBUBHIXdv_DIQ5QzPB3NE&__tn__=%2CO%2CP-R
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Монітор дізнався що, виділялася адресна матеріальна допомога з місцевого бюджету для 

осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах. Згідно зі звітом голови Станично-

Луганської селищної ради, у 2020 році з місцевого бюджету було виділено 6800 грн 

переважно на лікування. 

За результатами дослідження, проведеного ГО «Міцна громада» у партнерстві з АЦ 

«Соціоконсалтінг», зубожіння є однією із найбільш актуальних проблем для мешканців 

Станично-Луганського району та Станично-Луганської ОТГ. Близько 77% респондентів 

зазначили вкрай скрутне матеріальне становище своїх родин: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=263471915091090&id=108047870633496&__tn_

_=-R . Це свідчить про недостатність заходів, що вживають органи місцевого 

самоврядування у даному напрямі. Враховуючи наявність двох програм соціального 

спрямування та відсутність звітів з їх виконання, поставити бал за даним індикатором ми 

не можемо. 

____________________________________________________________________________ 

 

Бал не зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. Оприлюднити звіт про виконання заходів програм соціально-економічного розвитку 

за 2019-2020 роки. 

2. Здійснити аналіз потреб та врахувати його та результати вищевказаного опитування 

при формуванні бюджету громади на наступний рік. 

 

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. 

 

В результаті моніторингу вдалося встановити, що в смт. Станиця Луганська  ведеться 

квартирний облік осіб при виконкомі селищної ради. Так, згідно з рішенням виконкому 

Станично-Луганської селищної ради від 28.06.2020 р., затвердженні списки осіб, які 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=263471915091090&id=108047870633496&__tn__=-R
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=263471915091090&id=108047870633496&__tn__=-R
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перебувають на квартирному обліку (http://st-luganska.rada.org.ua/vikonkom-vid-23062020-r-

11-27-02-26-06-2020/). 

 

У Станиці Луганській не ведеться будівництво житла. 

У Станично-Луганському районі прийнята комплексна програма підтримки індивідуального 

житлового будівництва на селі та покращення умов життєзабезпечення сільського 

населення «Власний дім» на 2018-2022 роки, якою могли б скористатися мешканці 

Станично-Луганської ОТГ, але за період існування програми не було жодного звернення . 

Іноді трапляються випадки, коли через неузгоджені дії КПВВ Станиця Луганська люди 

вчасно не можуть перейти  лінію розмежування з ОРДЛО (тимчасово окупованими 

територіями України), і вимушені самостійно шукати собі ночівлю. Органи місцевого 

самоврядування Станично-Луганської ОТГ не проявляють ініціативи у вирішенні житлових 

питань мешканців громади та ВПО. 

____________________________________________________________________________ 

 

Бал не зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. Розглянути можливість прийняття інвестиційні програми з підприємствами та 

організаціями, що здійснюють будівництво житлових будівель, зокрема через 

виділення житла або заходів зі сприяння його придбанню.  

2. Створити фонд тимчасового житла (або переліку земельних ділянок під житлове 

будівництво), що може надаватись у користування тим, хто цього потребує. 

 

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

 

Бал зараховується у разі наявності системних місцевих заходів підтримки технічного 

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

енергозберігаючими технологіями). Системність оцінюється на підставі аналізу ведення 

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

У сільській місцевості такими заходами можуть також бути допомога мешканцям 

громади опалювальними матеріалами, іншим необхідним обладнанням на підставі 

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

 

Монітори виявили, що системні заходи підтримки технічного переоснащення житла, 

зокрема з кредитуванням (утеплення, забезпечення енергозберігаючими технологіями),  на 

теперішній час у громаді не впроваджуються. 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Бал не зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендації: 

1. Впровадити заходи з підтримки технічного переоснащення житла, зокрема з 

кредитуванням (утеплення, забезпечення енергозберігаючими технологіями). 

2. Провести аналіз потреб мешканців громади в опалювальних матеріалах, 

необхідному опалювальному обладнанні. 

 

6. Чи надає ОМС допомогу бездомним особам та мешканцям ромських поселень? 

http://st-luganska.rada.org.ua/vikonkom-vid-23062020-r-11-27-02-26-06-2020/
http://st-luganska.rada.org.ua/vikonkom-vid-23062020-r-11-27-02-26-06-2020/
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Бал зараховується за наявності принаймні чотирьох умов з переліку: 1) існування об’єктів 

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

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

постійній основі власних або організованих іншими інституціями осередків забезпечення 

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

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

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

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

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

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

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

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

договорів про надання послуг недержавними суб'єктами, залучення позабюджетних 

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

територіальних громад, міжбюджетні трансферти іншим громадам, що забезпечують 

виконання заходу. 

На території смт. Станиця Луганська  є одиночні поселення ромських сімей, оскільки  

внаслідок збройного конфлікту більшість ромів виїхали за межі ОТГ. Тому немає потреби  

відокремлювати ромів від інших мешканців Станиці Луганської. Вони отримують соціальні 

виплати та інші пільги відповідно до нормативно-правових актів. 

 

У смт. Станиця Луганська діє КПВВ Станиця Луганська, де 

встановлені палатки для обігріву громадян. ОМС, 

благодійні фонди та волонтери забезпечують їх питною 

водою, чаєм, печивом тощо. Приклад діяльності 

неурядових організацій:  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=815703488915145&id=344831829335649 

 

Результати аналізу даного індикатора 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, одержання необхідних документів. 

2. Оприлюднювати інформацію про роботу в цьому напрямі, якщо вона ведеться. 

 
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) 
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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). 

 

Дослідження відкритих джерел та отриманої від ОМС інформації дозволило зробити 

висновок, що місцева влада майже не інформує мешканців про стан ЖКГ. На сайті відсутня 

інформація про тарифи, розрахунки тощо. В одному з рішень Станично-Луганського 

виконкому міститься звіт про діяльність КП «Станичник», натомість інформації про те, чим 

займається підприємство весь інший час, немає. Подібне звітування не має постійного 

характеру і не є відкритим для громади. Зовсім відсутня інформація про діяльність КП 

«Теплосервіс». Крім того, відсутні місцеві програми розвитку житлово-комунального 

господарства. Монітор вважає дії органів місцевого самоврядування недостатніми . 

 ____________________________________________________________________________ 

 

Бал не зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

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

послуги, які надаються у громаді та якості послуг. 

2. При узгодженні тарифів ЖКГ місцевій владі відстоювати інтереси громади, 

враховуючи матеріальні можливості людей, 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. 

 

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

населенню міста соціальних, адміністративних та медичних послуг. 

У Станиці Луганській  працює громадський транспорт, тому основним критерієм оцінки 

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

найближчої зупинки. 

1. Управління соціального захисту населення та центр соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді знаходяться в центрі міста, в будівлі Укртелекому за адресою: вул. 1 

Травня 33 . Будівля розташована у зручному для підходу та під’їзду місці. При цьому  

відстань до зупинки, через яку пролягають всі маршрути громадського транспорту, 
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сягає 190 м.

 
 

Відстань від зупинки до УСЗН.  

 

2. Центр надання адміністративних послуг у Станиці Луганській після ремонту 

будівлі буде знаходитися за адресою:  вул. Центральна, 52. Це територіальний 

центр міста. Доїхати до ЦНАПу можна з будь-якого населеного пункту ОТГ без 

пересадок, при цьому відстань до зупинки сягає 170 м.      

 
Відстань від зупинки до ЦНАПу.  

3. Станично-Луганське районне територіальне медичне об’єднання  знаходиться за 

адресою: вул  5 Лінія, 39, кінцева зупинка маршруту РТМО – Кіндрашівська Нова 

(найвіддаленіший район міста).
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.  

З інших населених пунктів громади можна доїхати до зупинки “Лікарня”, що розташована 

на вул 5 Лінія , але відстань від неї РТМО – 400 м. 

 
Відстань від зупинки до лікарні та маршрути громадського транспорту. 

 

Враховуючи зручність транспортного сполучення, оцінка цього пункту – позитивна. 

____________________________________________________________________________ 

 

Бал зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 
Місцевий індекс прав людини смт. Станиця Луганська Луганської області: Звіт моніторингу 

 
Сторінка 22 з 42 

ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ  

 
 

Ключові враження від моніторингу 

 

1.   Місцева влада недостатньо уваги приділяє інформуванні громадян щодо можливості 

отримання послуг, виконання програм та заходів соціального спрямування. 

2.  У смт. Станиця Луганська є діючі програми соціального спрямування, але їх 

недостатньо для вирішення проблем соціально незахищених категорій населення.   

3.  Внаслідок того, що Станиця Луганська була районним центром, і на її території вели 

діяльність організації – надавачі соціальних послуг районного підпорядкування, не було 

потреби в утриманні окремо Станично-Луганського УСЗН чи центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді. Це також мало наслідки у діяльності Станично-Луганських органів 

місцевого самоврядування, адже багато функцій та послуг були перекладені на районні 

підрозділи соціального захисту. 

 

На думку моніторів, для ОМС Станично-Луганської ОТГ є  нагальною потреба у розробці 

власних програм соціально-економічного розвитку. Крім того, ці програми  розроблені у 

масштабах Станично-Луганського району. Тому доцільно було б провести їх ревізію та 

взяти за основу програми, які враховують конкретні потреби мешканців. 

 

Базові рекомендації 

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

комплексні заходи по наданню даним особам підтримки. 

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

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

доходів, внаслідок різних обставин потрапили за межу бідності. 

3. Забезпечувати звітність за заходами соціального спрямування. 

4. Забезпечити звітування програми соціально-економічного розвитку з урахуванням 

наданих рекомендацій. 

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

послуги, які надаються у громаді, та якості послуг. 

7. Створити  громадську раду   Станично-Луганської ОТГ та залучати громадські 

організації до визначення потреб мешканців громади. 

8. Залучати громадськість до планування, впровадження та моніторингу заходів з 

подолання бідності. 
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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). 

 

Станично-Луганська селищна рада у бюджеті на 2020 рік передбачила фінансування двох 

програм для вирішення  соціально-побутових проблем мешканців, що підтверджується 

Паспортом бюджетної програми на 2020 р. 

У громаді діють Програма соціального захисту населення Станично-Луганської селищної 

ради на 2018-2021 роки та програма «Соціальна турбота» Станично-Луганської селищної 

ради на 2019-2022 роки. 

 

Оскільки під час формувань програм та заходів соціального захисту не проводилося 

громадських слухань, експертних обговорень, анкетних опитувань та іншого, бал за цим 

індикатором зарахувати неможливо. 

____________________________________________________________________________ 

 

Бал не зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації:  

1. Рекомендувати місцевій владі дослуховуватись до потреб громади та враховувати їх 

під час формування програм/заходів соціального захисту населення будь-яким 

способом. Одним із варіантів буде вивчення суспільної думки під час реалізації 

проектів соціального спрямування у співпраці ОМС та громадських організацій, які 

діють на території Луганської області. 

 

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 

https://rada.info/upload/users_files/04335766/99fc40045e40273b97fd91ef0504b281.pdf


 
Місцевий індекс прав людини смт. Станиця Луганська Луганської області: Звіт моніторингу 

 
Сторінка 25 з 42 

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

самотніх малозабезпечених громадян; залучення до культурного життя громади; інше 

(визначається за внутрішнім переконанням монітора). 

 

На жаль, під час моніторингу не було виявлено системної підтримки малозабезпечених осіб 

похилого віку. Контент-аналізу сайту селищної не виявив підтвердження діяльності 

місцевої влади за цим індикатором.  

Станично-Луганський територіальний центр соціального обслуговування надає певну 

кількість послуг мешканцям Станично-Луганської ОТГ не тільки з числа малозабезпечених 

осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб, які здійснюють догляд за особами, що 

потребують стороннього догляду. Але центр підпорядкований  Станично-Луганській 

районній раді і не має фінансування від ОМС Станично-Луганської ОТГ. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал не зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. Під час планування місцевого бюджету враховувати необхідність системної 

підтримки осіб похилого віку, які мають низькі доходи: надання продуктів 

харчування, призначення адресної грошової допомоги, проведення ремонтів житла, 

ритуальних послуг у зв’язку з похованням самотніх громадян тощо. 

2. Провести аналіз розроблених районних програм та масштабувати їх у рамках ОТГ, 

зокрема перейняти практику надання соціальних послуг особам 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. 

 

Органи місцевого самоврядування Станично-Луганського району створили умови для 

підтримки  осіб, які цього потребують. На жаль організації, що надають таку підтримку, 

мають статус районних  та отримують фінансування з районного бюджету, а не з бюджету 

Станично-Луганської ОТГ. 

Окремої статистики з надання даних послуг для осіб, які проживають чи зареєстровані у 

Станично-Луганській ОТГ не ведеться. Враховуючи неможливість доведення отримання 

послуг догляду безпосередньо мешканцями громади, а також враховуючи те, що 

безпосередньо в громаді заплановані та не проводяться заходи для осіб, які потребують 

стороннього догляду, бал не зараховано. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал не зараховано  

____________________________________________________________________________ 
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Рекомендації: 

1. Забезпечити усі можливі форми догляду особам, які цього потребують, зокрема такі 

форми догляду, як денний догляд, підтримане проживання/хоспісний догляд, 

стаціонарний догляд і догляд вдома. 

 

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). 

 

Основними проблемами людей з інвалідністю у Станично-Луганському районі є 

обмежений доступ до об’єктів громадського та цивільного призначення, благоустрою, 

транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу, транспорту, а також з урахуванням їхніх 

індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів – до освіти, праці, культури, фізичної 

культури і спорту.  

1. На вирішення цього питання за рахунок районного бюджету проводився ремонт  

ґанків Станично-Луганської центральної районної лікарні. Детальніше можна 

прочитати на Фейсбук-сторінці за посиланням Станично-Луганської РДА від  13 

липня 2020 року. 

2. За рахунок районного бюджету вирішуються питання щодо створення умов для 

навчання дітей з інвалідністю. На сторінці у соцмережі Фейсбук можна побачити 

інформацію  від Станично-Луганського районного відділу освіти за посиланням від 

3 січня 2020 року, у Публічному звіті голови Станично-Луганської районної 

державної адміністрації на слайді  «Освіта району» за посиланням  

https://youtu.be/_dp2gPWCIo4 

3. При Станично-Луганському територіальному центрі соціального обслуговування 

діє пункт прокату засобів реабілітації, які надають різні донорські організації та 

благодійні фонди. Цими засобами можуть скористатися мешканці всіх населених 

https://www.facebook.com/stnrda/posts/2603469606634486?__cft__%5B0%5D=AZXlpu-9zx5EvfetTh-w9rTZ-UAhvzkjGkc6dNiVhzcOtM4wV20YLxKT9o_dRxFUDfsKaa0HqmSr0P441XFXFQ2zrvvfU78boqMD4uWO3gx_5v_-xy9OzOu1O0NJri_QojUAZAzJ6bMM35laWk7OwWhSnVWfVN8CYT2t01v5For2_g&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/stnrda/posts/2603469606634486?__cft__%5B0%5D=AZXlpu-9zx5EvfetTh-w9rTZ-UAhvzkjGkc6dNiVhzcOtM4wV20YLxKT9o_dRxFUDfsKaa0HqmSr0P441XFXFQ2zrvvfU78boqMD4uWO3gx_5v_-xy9OzOu1O0NJri_QojUAZAzJ6bMM35laWk7OwWhSnVWfVN8CYT2t01v5For2_g&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/stlugroo/posts/959537061106607?__cft__%5B0%5D=AZVXaABtIykpClxPA6OKDU3-PJjvnmD9fW7G5QeSA-SSTTuSJWuOLqwRPT9e9AmbheBnIkTlmNfO1bn9QULmlIYRiWxxypBaLJSBlwpEZwHeiZanFnRcymeNqB1KIguJtKSiuB0brOYI31TsQPRSgpUrpONP8s_zS5YTs_fZFf_sAg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://youtu.be/_dp2gPWCIo4?fbclid=IwAR2Tsj-t8Q3sWFPLUZx5v0vQ425a_TJDjy6ZLRjwRg0g3ma_OFXhSM7tDIA
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пунктів району, про що можна прочитати у дописі на Фейсбук-сторінці Станично-

Луганського УСЗН за посиланням від 2 червня 2020 року. 

Ремонтуються пандуси, відкриваються інклюзивні класи, інвалідів забезпечують 

індивідуальними засобами пересування, але ОМС Станиці Луганської мають посереднє 

відношення до цього через наявність районних структур та фінансування всіх заходів з 

районного бюджету. Тож поставити бал за цим індикатором ми не можемо. 

__________________________________________________________________________ 

 

Бал не зараховано 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Рекомендації: 

1. Організувати перевезення людей з інвалідністю у разі необхідності відвідування 

ними підрозділу соціального захисту населення, медичних закладів тощо. 

2. Організувати надання послуг перекладу жестовою мовою – переважно надається 

через фінансування громадської організації, яка наймає фахівців. 

3. Прийняти цільову програму, якою передбачити обладнання під’їздів та сходових 

площадок в будівлях, де мешкають особи з інвалідністю спеціальними засобами і 

пристосуваннями. 

 

 

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. 

 

Програми з реабілітації у громаді відсутні. Функції з організації заходів реабілітації осіб з 

порушенням здоров’я перекладені місцевою владою на Територіальний центр соціального 

обслуговування районної державної адміністрації та Управління соціального захисту 

населення районної державної адміністрації.  У свою чергу терцентр тимчасово забезпечує 

осіб, які цього потребують,  технічними засобами реабілітації. При наданні відповідних 

довідок до районного УСЗН, люди з інвалідністю раз на рік можуть отримати на 

безоплатній та безповоротній основі необхідні технічні засоби реабілітації. На момент 

https://www.facebook.com/ysznstn/posts/689177805210505?__cft__%5B0%5D=AZXmQSH1sTliq6mc_jctuLogCCx15k-vZADH2mfvGAFjX1Is0wMSA5ABbaEMDB3uGzrBxb5oo3CDxVz0J_fiBfq5t9w3TtI6z2VTdxSKtgO-lonemaAqbjIQB7-ArVat7eeNF-IXjGuKRfsYM0gLjWL0rTLYSqaVeXG-dCrBYADtfA&__tn__=%2CO%2CP-R
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проведення моніторингу була відсутня статистика допомоги мешканцям Станично-

Луганської ОТГ. 

На території Станично-Луганського району діє Станично-Луганський районний центр 

соціальної реабілітації дітей-інвалідів, який фінансується за рахунок районного бюджету  В 

центрі проводяться заняття з психо-педагогічної корекції, консультування батьків,  

дистанційне надання корекційних послуг тощо. Про діяльність центру у Публічному звіті 

голови Станично-Луганської районної державної адміністрації від 24.02.2020 є слайд 

«Районний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» за посиланням 

https://youtu.be/_dp2gPWCIo4. 

За інформацією в.о. Станично-Луганського управління соціального захисту населення 

Станично-Луганської РДА люди з інвалідністю  забезпечуються засобами реабілітації  як 

за сприяння благодійних фондів, так і за рахунок державного бюджету. Для цього кожного 

року визначається потреба в тих чи інших засобах реабілітації, запрошуються фахівці для 

проведення індивідуального прийому осіб з інвалідністю та визначення  індивідуальних 

розмірів потрібних виробів. Як приклад  – інформація управління соціального захисту 

населення Станично-Луганської РДА  за посиланням від  12 березня 2020 року. 

За рахунок районного бюджету придбається обладнання для кімнати лікувальної 

фізкультури фізіотерапевтичного відділення Станично-Луганської ЦРЛ, що дає можливість 

надавати систематичні та більш якісні реабілітаційні послуги. Детальніше – за посиланням 

на Фейсбук-сторінці Станично-Луганської РДА від 23 липня 2020 року. 

Працюють мобільні бригади «Лікарі світу». Розклад роботи – за посиланням 

https://www.facebook.com/ysznstn/photos/a.422207461907542/708608779934074/ 

 

Відсутність доказів реалізації ОМС Станично-Луганської ОТГ фінансово підкріплених 

системних заходів з реабілітації осіб з порушеннями здоров’я не дає можливості зарахувати 

бал за даним індикатором. Владі громади слід врахувати позитивний досвід роботи за даним 

напрямом. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал не зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. В умовах реорганізації системи соціальних послуг розглянути необхідність 

створення належних умов для реабілітації осіб з порушеннями здоров’я саме в 

громаді, не перекладаючи цю функцію на районний центр. 

2. Вивчити потреби місцевих мешканців щодо реабілітації здоров’я.  

 

 

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;  

https://youtu.be/_dp2gPWCIo4?fbclid=IwAR2Tsj-t8Q3sWFPLUZx5v0vQ425a_TJDjy6ZLRjwRg0g3ma_OFXhSM7tDIA
https://www.facebook.com/ysznstn/posts/633528954108724?__cft__%5B0%5D=AZUZM-h-XTLkOHX1SVwvvQKPjXLXK81uQbUsaPOCJuxXMO3W1H8A470RbgIa9TqlGcvEB0xnWnEZ2Af6M8SM1luiCSH-ge-e8BvztIiIEsKgFORTfPNEqFGuTyArZXgadh_rwWDz4hAcv4oFt6cqe9phG5z2hGZhwKYp6INISZuO3w&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/stnrda/posts/2611691779145602?__cft__%5B0%5D=AZV7wOTOR9MAcv8mwVFrmYHyV2FHUhuBWK8yurqbP-2IUC4CNPZwVnKjClhJrOLoEuWzapZ8zibPjmlB-r8GjrquSXewMsN19yABRLLvZDHU32KR50PEUCZO4QAL9HacDAVinjk6UJYLKD75goPV8-V6oLPALQV2QhLZ4K-R7GTj-g&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/ysznstn/photos/a.422207461907542/708608779934074/
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- 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). 

 

1. Щороку за рахунок районного бюджету організовується харчування дітей 1-4 класів. 

За рахунок  бюджетів  сіл та селищ організовано харчування учнів 5-11 класів, про 

що сказано у  Публічному звіті голови Станично-Луганської районної державної 

адміністрації від 24.02.2020 рік в розділі «Освіта» https://youtu.be/_dp2gPWCIo4 

2. Щороку з районного бюджету виділяються кошти на літнє оздоровлення дітей. 

Детальніше – у Публічному звіті голови Станично-Луганської РДА від 24.02.2020 в 

розділі «Дитяча оздоровча компанія» за посиланням  

http://stn.loga.gov.ua/oda/press/appearances/publichniy_zvit_golovi_stanichno_lugansko

yi_rayderzhadministraciyi_pro_pidsumki_diyalnosti_za_2019 

3. Передбачено систематичне  підвезення учнів з віддалених населених пунктів  до 

навчальних закладів. Детальніше – у Публічному звіті голови Станично-Луганської 

РДА від 24.02.2020 в розділі «Освіта» за посиланням  

http://stn.loga.gov.ua/oda/press/appearances/publichniy_zvit_golovi_stanichno_lugansko

yi_rayderzhadministraciyi_pro_pidsumki_diyalnosti_za_2019 

Всі ці заходи (окрім харчування) фінансуються безпосередньо з районного бюджету. 

Наразі відсутня інформація щодо доказів вживання ОМС протягом останнього перед 

моніторингом календарного року фінансово підкріплених системних заходів з 

підтримки сімей з дітьми. 

____________________________________________________________ 

 

Бал не зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації:  

1. При плануванні та впровадженні заходів із забезпечення соціальних гарантій 

окремим категоріям уникати необґрунтованих привілеїв чи обмежень. 

2. Проаналізувати потреби родин із дітьми в Станично-Луганській ОТГ та визначити, 

якої підтримки вони потребують. 

 

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; 

https://youtu.be/_dp2gPWCIo4?fbclid=IwAR2Tsj-t8Q3sWFPLUZx5v0vQ425a_TJDjy6ZLRjwRg0g3ma_OFXhSM7tDIA
http://stn.loga.gov.ua/oda/press/appearances/publichniy_zvit_golovi_stanichno_luganskoyi_rayderzhadministraciyi_pro_pidsumki_diyalnosti_za_2019
http://stn.loga.gov.ua/oda/press/appearances/publichniy_zvit_golovi_stanichno_luganskoyi_rayderzhadministraciyi_pro_pidsumki_diyalnosti_za_2019
http://stn.loga.gov.ua/oda/press/appearances/publichniy_zvit_golovi_stanichno_luganskoyi_rayderzhadministraciyi_pro_pidsumki_diyalnosti_za_2019
http://stn.loga.gov.ua/oda/press/appearances/publichniy_zvit_golovi_stanichno_luganskoyi_rayderzhadministraciyi_pro_pidsumki_diyalnosti_za_2019


 
Місцевий індекс прав людини смт. Станиця Луганська Луганської області: Звіт моніторингу 

 
Сторінка 30 з 42 

- 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). 

 

1. Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, який фінансується з районного 

бюджету, проводяться інформаційно-просвітницькі заходи з різних питань,  в тому 

числі з попередження гендерно зумовленого та домашнього насильства. Приклад 

заходу за посиланням на сторінку у фейсбуці за 7 липня 2020 року. 

2. Органи місцевого самоврядування залучають до роботи з різними категоріями 

місцевих мешканців волонтерів з всеукраїнських організацій та благодійних фондів 

щодо поглиблення знань про гендерно зумовлене та домашнє насильство. 

Детальніше за посиланням Станично-Луганської РДА від 10 серпня 2020 року  

3. Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно із службою у справах 

дітей Станично-Луганської РДА та органами місцевого самоврядування проводяться 

спільні заходи у школах щодо популяризації сімейних цінностей, профілактики 

домашнього насильства та інших негативних явищ у дитячому та молодіжному 

середовищі. Приклад заходу за посиланням 27 січня 2020 року. 

 

Наразі відсутня інформація щодо доказів участі влади громади ОТГ у наданні соціальних 

послуг дітям та молоді, які опинились у складних життєвих обставинах, в тому числі за 

наслідками домашнього насильства. 

____________________________________________________________________________ 

 

Бал не зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Рекомендації: 

1. Враховуючи актуальність питання домашнього насильства, розглянути можливість 

забезпечення діяльності гарячої телефонної лінії з питань подолання складних 

життєвих обставин за наслідками домашнього насильства. 

2. Інформувати мешканців громади в закладах освіти та охорони здоров’я з питань 

запобігання та протидії домашньому насиллю, насиллю щодо дітей, дитячій 

бездоглядності. 

3. Організовувати послуги з психологічної допомоги жертвам домашнього насилля, 

насилля в сім’ї, соціального супроводу таких сімей.  

 

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. 

https://www.facebook.com/rcsssdmstanica/posts/962947287460980?__cft__%5B0%5D=AZVli9IuOaCWar1pJ4lO31pUjLmHo5HtbP8pw6AwxnjHTUccSEpZgNPVvh3aGslbRFIO-_SV9y1rf1AHuVR_axX7LgSyod9iXZKWUc6Y5zBOn-7qYa1BDhMDo17Yr2Vt2XyUeNCFji_rK7z2GxC4SAKyzrKiZM0YXz3g7j6G8zM6wTHkq8h-5RU8M1iqDT4qXjc&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/stnrda/posts/2626622734319173?__cft__%5B0%5D=AZU0M2rwXQY6EgYtzDHLNHBOFqxu6eZ3YET2XF5bG8Hp6z9Q84KF8Ge1S87gfMuBqm-KJzKunSqmxp5ap4oWLdSYIpBirhukqloLS8X14rctCcBu2Tyhhb1N62exjKozPFQUH0Rx3b8V_7L4L8fgmF1ZNnMefmE_-aTMiMf6ar_tAA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/rcsssdmstanica/posts/847146265707750?__cft__%5B0%5D=AZXcX8EAUt4Nvw1uSkrgJU7np2C2ibUfPX25gxiXbffV_z28uo_elwBLIJ3esQSqAgeItxt0sdlaRDRn1k4MS6_XB6pyayrxgoFRF8xBN6bqzGdeU6ij8iGhtZP6tWsOi7VaBwKJzLjZVFr2fPrL9gdfY14QwjWltTBRDfBat1GfMQ&__tn__=%2CO%2CP-R


 
Місцевий індекс прав людини смт. Станиця Луганська Луганської області: Звіт моніторингу 

 
Сторінка 31 з 42 

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. 

 

Як і в інших питаннях, діяльність за цим напрямом впроваджується здебільшого районними 

установами. Підтверджених заходів за ініціативи влади Станично-Луганської ОТГ під час 

моніторингу не виявлено. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал не зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. Розглянути можливість функціонування соціального гуртожитку для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування. 

2. Прийняти рішення про надання фінансової підтримки внутрішньо переміщеним 

прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, а також надання житла 

дитячим будинкам сімейного типу, які вимушено або самостійно залишили місце 

проживання на тимчасово окупованих територіях та території проведення АТО. 

3. Прийняти цільову програму щодо забезпечення житлом дітей-сиріт або дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

 

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. 

 



 
Місцевий індекс прав людини смт. Станиця Луганська Луганської області: Звіт моніторингу 
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На партнерських засадах на території громади працюють: 

1. БФ СОС «Дитяче містечко» щодо надання психологічних, соціально-педагогічних, послуг 

з культури та дозвілля сім’ям із дітьми. Про роботу фонду з сім’ями у складних життєвих 

обставинах можна дізнатися на прикладі за посиланням від 11 серпня 2020 року. 

2. БФ «Право на захист» щодо моніторингу ситуації на КПВВ «Станиця Луганська» та 

надання допомоги особам, які перетинають КПВВ  з вирішення юридично-правових питань. 

Детальніше – за посиланням від 24 липня 2020 року.  

3. Гуманітарна місія «Проліска» щодо надання всебічної підтримки вразливим категоріям 

населення (гуманітарна допомога, оформлення документів, допомога у переході через 

КПВВ маломобільним групам населення). Про один з напрямів роботи – за посиланням від 

25 червня. 

Органи місцевого самоврядування в ОТГ співпрацюють з недержавними надавачами 

соціальних послуг. Діяльність цих організацій неможлива без погодження та волі ОМС, 

адже Станиця Луганська знаходиться в безпосередній близькості до лінії зіткнення, і 

впроваджувати там діяльність без погодження та дозволу було б дуже складно. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал  зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. ОМС більш активно залучати до співпраці громадські організації під час реалізації 

суспільно-важливих проектів. 

2. Розглянути можливість впровадження соціального замовлення (послуги з допомоги 

жертвами домашнього насильства, психологічної підтримки населення, 

постраждалого внаслідок конфлікту, правової допомоги тощо). 

 

10. Чи є зручною  організація надання послуг органом соціального захисту населення? 

 

Бал зараховується, якщо монітор підтвердив наявність не менше дванадцяти критеріїв 

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

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

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

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

прийому громадян та місця розташування секторів прийому; 5)безперешкодний доступ до 

приміщення маломобільних груп населення; 6) зручний графік прийому громадян; 7) 

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

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

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

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

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

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

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

якнайближче до місць проживання органами соціального захисту, центрами зайнятості, 

управліннями Пенсійного фонду. 

 

Надання послуг органом соціального захисту населення не є зручною, тому що: 

1. Внаслідок конфлікту на Сході України приміщення Управління соціального захисту 

було зайнято військовими, що змусило УСЗН  перемістилося у незручне приміщення без 

обладнання та офісної техніки. 

https://www.facebook.com/sos.cv.ua/posts/3143808669044157?__cft__%5B0%5D=AZVkPQXUCLwDbN_8HDn_W4ghEc6iAdeJBnjvJqc4PH6PC3fHBYT90hNxFnBiUbV77us_UX0FKn7UKLBVWs6QKpeMcQbBeR8_BHyytLHTZHCrGJ84jySRhNYfg1pNfZpOsBlOkvQKSg8q05Ag9kkviCsjOozPh6uFcIUKazfK-_THTA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/right2protection/posts/2632521260396933?__cft__%5B0%5D=AZXxrOucovDXaf8pM64-ipk-tVbZIC1_NpRyQ3VoeVlDRkva0kDCEO-sM8rBuBgJ8ntvEEvouHyIdTpMqK7cZEBnaGWWpoBBCjkNzAEKBA5ZChzZTKBLzDfMDnrR6JxnxULBWOgX8bkqhOXjh-j4HGMPo1ySSrpx1Pjk4SEdZLsVmQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/proliskamission/posts/2731557613792202?__cft__%5B0%5D=AZU__cMEi89zsL0cdOsqVffiFa2z4m3fNkZW-Ts_7AJR6cndMeYgrtS_7kBOIEM_6ZpeOth6cG6anE1wS-88_6CqIOpO6GW4RdOslJFfUo9jQ0xMrItbhhi8RaENjyejsiAiGWy0TwFwUZClPEDwRVlCBk1pH0hpnd1BpNNRRjLy4A&__tn__=%2CO%2CP-R
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2. Через велику кількість тимчасово-переміщених осіб існують черги. 

3. Відсутні пандуси для людей з інвалідністю. 

4. Незручне місце для очікування. 

5. Немає людини, яка володіє навичками сурдоперекладу. 

6. Відсутній дитячий куточок. 

7. Відсутність вільного доступу до туалетної кімнати з урахуванням потреб 

маломобільних груп населення. 

 

Враховуючи незручності в роботі установи, її колектив звертався до органів місцевого 

самоврядування (https://www.facebook.com/ysznstn/posts/609727369822216), але питання 

про забезпечення комфортних умов для праці та обслуговування громадян  на даний момент 

не вирішено.  

 

 
 

 
 

_____________________________________________________________________________ 

Бал не зараховано  

_____________________________________________________________________________ 
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ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ  

 
 

Ключові враження від моніторингу 

 

Місцева влада не проводить достатньо роботи із захисту соціального захисту вразливих 

категорій населення. На території Станично-Луганської ОТГ мешкає близько 25000 осіб, що 

означає доволі велику кількість потенційних отримувачів послуг УСЗН, тому така структура 

в межах ОТГ є вкрай необхідною. 

У громаді не прийнято дієвих програм та заходів, що орієнтовані на соціальний захист 

населення, робота з мешканцями з визначення проблем та потреб ведеться неактивно, не 

надається допомога вразливим групам, підтримку отримують вибіркові категорії населення. 

Громада недостатньо інформована про проєкти та заходи, які реалізуються у сфері 

соціального захисту населення, у співпраці з неурядовими організаціями. 

 

 

Базові рекомендації 

1. Розглянути можливість проведення більш активного аналізу потреб мешканців 

громади, зокрема тих, хто знаходиться у складних життєвих обставинах та не має 

доступу до інтернету. 

2. Не перекладати функції надання соціальних послуг на районні структури, 

забезпечувати потреби мешканців самостійно, поступово приймаючі відповідні 

рішення в умовах реформування соціальної сфери. 

3. Під час планування місцевого бюджету враховувати необхідність системної 

підтримки осіб похилого віку, які мають низькі доходи: надання продуктів 

харчування, призначення адресної грошової допомоги, проведення ремонтів житла, 

ритуальних послуг у зв’язку з похованням самотніх громадян тощо. 

4. Забезпечити гідні умови роботи управління соцзахисту населення у відповідь на  

звернення колективу.  

5. Забезпечувати вчасну звітність щодо реалізації заходів соціального спрямування та 

залучення додаткового фінансування на них. 

  

10%

90%

Зараховано 1 бал

Не зараховано 9 балів
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НАПРЯМОК МОНІТОРИНГУ: ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ 

 

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

правосуддя? 

 

Бал зараховується за наявності затвердженого стратегічного документа такого 

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

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

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

фінансування з місцевого бюджету; визначенням очікуваних результатів виконання; 

встановленням контролю та визначенням способів оцінки ефективності реалізації 

завдань.    

  

Моніторинг сайту Станично-Луганської селищної ради, соціальних мереж, друкованих ЗМІ 

з цього питання вказує  на відсутність місцевих програм з даного напрямку. Натомість є 

позитивний досвід реалізації районної програми правової освіти населення, яка діяла на 

території Станично-Луганського району у попередні роки.  

ОМС Станиці Луганської не приділяли уваги цьому питанню через наявність районних 

програм, дія яких розповсюджувалася зокрема і на мешканців Станично-Луганської ОТГ, 

тому бал зараховувати не можна. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал не зараховано 

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

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

доступу до правосуддя. 

2. Провести аналіз програм з даного напряму, прийнятих Станично-Луганською 

районною радою, та врахувати їх позитивний досвід у плануванні роботи. 
 

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. 

 

Активна співпраця ведеться з поліцією та органами пробації. Зокрема: 

1. Приблизно один раз на квартал публікується Звіт начальника поліції Станично-

Луганського району. 

2. Дільничні офіцери Станично-Луганського відділу поліції звітують перед місцевим 

населенням кожної поліцейської дільниці про результати роботи у І півріччі 2020 року. 

3. Працівники ювенальної превенції Станично-Луганського ВП ГУНП в Луганській області 

проводять роботу з продавцями на торгових точках продажу алкогольних та тютюнових 

виробів щодо недопущення продажу цих товарів дітям. 

https://www.slideshare.net/npu_lg_2019/8-2020-238642586?fbclid=IwAR3THXN0hnaiaI2swUSTsMZKpqk9uxVWKKP5miSoDLQ-s4Yx6s-iIUTrnuI
https://www.slideshare.net/npu_lg_2019/8-2020-238642586?fbclid=IwAR3THXN0hnaiaI2swUSTsMZKpqk9uxVWKKP5miSoDLQ-s4Yx6s-iIUTrnuI
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4. Станично-Луганський відділ поліції ГУНП в Луганській області на сторінці у соціальній 

мережі Фейсбук інформує мешканців з різних питань.  

5. Працівники Станично-Луганського відділу поліції проводять інформаційно-

просвітницьку роботу у навчальних закладах щодо формування відповідального 

батьківства, профілактики домашнього насильства та інших негативних явищ у дитячому 

та молодіжному середовищі. 

5. Станично-Луганський районний сектор філії Державної установи «Центр пробації» в 

рамках меморандумів про співпрацю з організаціями-надавачами соціальних послуг  

проводить заходи щодо реалізації пробаційних програм та соціальної реабілітації осіб, які 

мають проблеми з законом. 

 

Моніторинг відкритих джерел інформації та отримана від  представників Станично-

Луганської селищної ради інформація свідчать про те, що ОМС Станично-Луганської ОТГ 

не перешкоджають діяльності державних і недержавних органів у сфері доступу до 

правосуддя, але факти, які свідчили б про підтримку зусиль з даного напряму, 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  

доступу до правосуддя 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.    
 

Це питання винесено на розгляд 51 сесії Станично-Луганської ради 17.11.2020 року, але 

органи місцевого самоврядування Станично-Луганської ОТГ не мають до нього 

відношення. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал не 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. 

https://www.facebook.com/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%93%D0%A3%D0%9D%D0%9F-%D0%B2-%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96-663766050478449/?__cft__%5B0%5D=AZX9anTaEXqKdfDI6ujjL5j0l6GxWosEwIssf_Uvs_xmckRxmCn6Yl-qYbjmcMq_qaGXMoC-rjPMXhBtOgKGar6cqlK-I-NdDdAln1NKAMga9jcbAaCzwWoKL1JY9Vrb3Vj5TKgXl_w73b620d5ZY4U8FRf1FT4GnXqLhqWZqETAaNQkl9nu1PH7TkuDNGgOblo&__tn__=-UC%2CP-R
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Під час зустрічей та аналізу сайтів, сторінок у соціальних мережах монітори отримали 

докази проведення заходів з наступними категоріями громадян. 

- Згідно з Меморандумом, укладеним з Державною установою «Центр пробації» та 

договором з районним центром СССДМ, проводяться інформаційні заходи з особами, які 

мають проблеми з законом. Активну участь у проведенні заходів беруть фахівці Станично-

Луганського Офісу Мережі правового розвитку (приклад роботи: 7 липня 2020 р.). 

- У школах громади працівники ювенальної превенції Станично-Луганського ВП ГУНП в 

Луганській області проводять профілактичні заходи, спрямовані на недопущення проявів 

домашнього насильства, вчинення адміністративних, кримінальних правопорушень та 

інших негативних проявів у дитячому середовищі.(посилання: 11 березня 2020 р.). 

- У територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  

проводяться  зустрічі соціальних працівників з представниками громадської приймальні 

УГСПЛ територіальних громад Станично-Луганського району, на яких фахівці центру 

підвищують свої знання з юридично-правових питань. 20 серпня 2020 р.). 

- У партнерстві органів місцевого самоврядування населених пунктів Станично-Луганської 

ОТГ з громадською організацією «Станично-Луганський центр правової інформації та 

юридичної допомоги» систематично проводиться виїзний прийом громадян з правових 

питань 11 березня 2020 р. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал зараховано 

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. Скласти план проведення на 2021 рік спільних правопросвітницьких заходів 

громади з місцевими державними адміністраціями, судами, територіальними 

управліннями юстиції, центрами з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. Більш системно інформувати про проведені заходи. 

 

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. 

 

За цим індикатором досліджено транспортну доступність трьох об’єктів міста: 

юстиції, суду та поліції. 

У Станиці Луганській працює громадський транспорт, тому основним критерієм 

оцінки стала відстань від маршруток до установ. Допустимою була відстань не більше  500 

м від найближчої зупинки. 

1.  Управління юстиції та суд знаходяться  знаходяться у центрі міста, в будівлі 

Ощадбанку за адресою: вул Центральна, 31 . Будівля розташована у зручному для підходу 

та під’їзду місці. При цьому, відстань до зупинки, через яку пролягають усі маршрути 

громадського транспорту, сягає 550 м. 

https://www.facebook.com/rcsssdmstanica/posts/962947287460980?__cft__%5B0%5D=AZXlvlhy84I1ZFDAkofSHecsjpLaGs-UB423o2JdcSAb-niP5hoW1E8qnoulUw6FkMXQp6aO5HmpDlGzoFKQXftkryOmlEPDyS_8AuPfHfgSPAOBgiKu1kAGJhzN6yeAMVCG-uAfn5Hy8pCo4VSIXlpotZrlE-idbS18SGhVt3Tt9Q&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1424845414370505&id=663766050478449&__cft__%5B0%5D=AZUF1pziBgQb269VuriUbU5vNjfGirdC_JP4RrMPT91D2YEK9dpajuS0PBmSb_wlkypGjFB7YeRQK5A-l3giaK7bXl2zoUrbcUAZV0ZFv5zN6NEhMn_9IG12pM05pJBqTkyW7f8kDKWFEZiG4WTHj1s2&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/tercenter.st.lg/posts/1327751664097669?__cft__%5B0%5D=AZVkngERmttraAtIKFg_gs-DBVrVaLHt_2KYI0dedXvcvc8R70rLOZqZ_dBAWlhHv_rqlLhvI7o5r0ULzrV2InKyVY61ury347hvKQAgLeUdVKEip8g_0QCwxXvdDOhzl5gGZwLxYOfR-RNdyrT_xjwF&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=781752255684906&id=100015504158525&__cft__%5B0%5D=AZVwFT1cFAjQb-54PejOcvsH_aE4oT5CkTeu3ARjTiLR1tO0I7CYAa_X_Evz67vWJtwj7-v6JiGD5KJXl0_XQ_SGJ4slweH2w3gJIdtLEkrr6fZyqdlroF0LFsQTvwR-lOk&__tn__=%2CO%2CP-R
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Відстань від зупинки до управління юстиції та суду – 550 м. 

 

                 Крім цього, більшість маршрутних автобусів починають та закінчують свої 

маршрути від магазину «Літо», що значно скорочує відстань до усіх адміністративних 

будівель міста.  

 

 

 
 

Відстань від зупинки до управління юстиції та суду – 230 м. 

 

2.  Станично-Луганський відділ поліції нещодавно розмістився на перехресті 

вулиць Центральної та 1 Лінія, неподалік від інших адміністративних будівель Станиці 

Луганської. Відстань від зупинки маршрутних таксі становить 500 м. 
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Відстань від зупинки до відділу поліції – 500 м. 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Бал зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Чи сприяє ОМС безперешкодному доступу маломобільних груп населення до 

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

територіальних управліннях юстиції, центрах з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги? 

 

Бал зараховується при наданні доказів (фактів) організації органом місцевого 

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

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

Приклади заходів:  

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

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. 

 

Під час моніторингу цього питання монітори звернули увагу на те, що в результаті обстрілів 

у 2014 році будівлі відділу поліції та суду зазнали серйозних пошкоджень . На сьогоднішні 

для цих структур виділені інші відремонтовані приміщення. Відділ поліції працює у 

звичайному режимі. Станично-Луганський районний суд станом на дату звітування за цим 

моніторингом ще не розпочав своєї діяльності на території Станиці Луганської і веде 

розгляд справ у м. Біловодськ, але його відкриття планувалося на 2020 р. Також монітори 

звернули увагу на відсутність засобів орієнтування про місцезнаходження, звукових 

світлофорів поблизу будівель, пішохідних доріжок з тактильною плиткою тощо.  

Відсутня інформація щодо організації транспортного перевезення осіб з інвалідністю до 

органів влади. 

 



 
Місцевий індекс прав людини смт. Станиця Луганська Луганської області: Звіт моніторингу 

 
Сторінка 40 з 42 

___________________________________________________________________________ 

 

Бал не зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. Провести аналіз доступності отримання правових послуг маломобільними групами 

населення та розробити план заходів із забезпечення безперешкодного доступу до 

отримання правових послуг в 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. 

 

В ході моніторингу даного питання відвідано ОМС з метою отримання допомоги з 

вирішення питання щодо зняття обтяження на нерухоме майно після виконання кредитних 

зобов’язань. На що були отримані роз'яснення  щодо можливості отримати первинну 

юридичну допомогу в організаціях «Станично-Луганський центр правової інформації та 

юридичної допомоги». Після звернення питання було вирішено.  

Крім цього, в результаті співпраці ОМС зі Станично-Луганським центром правової 

інформації та юридичної допомоги постійно працює Приймальня УГСПЛ територіальної 

громади Станично-Луганського району,  є можливість отримати юридичні консультації у 

режимі онлайн та електронною поштою (інформація від 25 березня 2020 р.). 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Бал зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Рекомендації: 

https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F-%D0%A3%D0%93%D0%A1%D0%9F%D0%9B-%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83-115997769947749/?__cft__%5B0%5D=AZVi-uKUPFeKmxjTTeSDvkeuC1iQb2uud2s-7Doj6CiUr7feYIuDX_nlzVz5f9F6cejst_pH9IdEMgg46wIuIAHyE1PXlaJ90gcXgr0fVOB2mg2v6RBJPzcN625QbENix_xJ6SWOnkspLl4r2QJ2wHLZ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F-%D0%A3%D0%93%D0%A1%D0%9F%D0%9B-%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83-115997769947749/?__cft__%5B0%5D=AZVi-uKUPFeKmxjTTeSDvkeuC1iQb2uud2s-7Doj6CiUr7feYIuDX_nlzVz5f9F6cejst_pH9IdEMgg46wIuIAHyE1PXlaJ90gcXgr0fVOB2mg2v6RBJPzcN625QbENix_xJ6SWOnkspLl4r2QJ2wHLZ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=791390488054416&id=100015504158525&__cft__%5B0%5D=AZV_VmWs6bWmGI8FkjUAt_aF3vWq8of1bsn3u7WSM9AssOlyZ7Qvwlrzp1WcvlwIsFsc8M1xTq00ZPgzo_8vY09f-_kgAHTt_dj73NdVewQz49jKEii_lbMP9wEUuSqPFXM&__tn__=%2CO%2CP-R
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1. Оприлюднити інформацію щодо можливостей отримання надання безоплатної 

правової допомоги на офіційних інтернет-ресурсах Станично-Луганської ОТГ, 

зазначити контакти, графік прийому громадян тощо. 

 
ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 

 
 

Ключові враження від моніторингу 

 

Станично-Луганська громада перебуває у процесі створення. При розробці планів роботи 

нової ОТГ є можливість повною мірою врахувати недоліки, виявлені під час моніторингу, 

під час розробки стратегічних документів розвитку та місцевих програм, що в повній мірі 

забезпечить  права людини на місцевому рівні. 

 

Базові рекомендації  

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

доступу до правосуддя. 

2. Оприлюднити інформацію про можливість отримання надання безоплатної 

правової допомоги на офіційних інтернет-ресурсах Станично-Луганської ОТГ, 

зазначити контакти, графік прийому громадян тощо. 

3. Провести аналіз доступності отримання правових послуг маломобільними групами 

населення та розробити план заходів із забезпечення безперешкодного доступу до 

отримання правових послуг в місцевій державній адміністрації, органах поліції, 

судах, територіальних управліннях юстиції, центрах з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

 

  

43%

57%

Зараховано 3 бали

Не зараховано 4 бали



 
Місцевий індекс прав людини смт. Станиця Луганська Луганської області: Звіт моніторингу 

 
Сторінка 42 з 42 

ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ 

 

 
 

 

Безпека громади Гідний рівень життя Соціальний захист 
для вразливих 

категорій

Доступ до 
правосуддя

2

3

1

3

4

5

9

4

Зараховано Не зараховано


