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Марина Куприкова/ Ред. Т. Щербатюк, Н.Єсіна – 54 стор. 

 

Моніторингова місія у місті Слов’янськ Донецької області проходила одночасно з 

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

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

дотримання прав людини на Сході України та допомогти органам місцевого 

самоврядування налагодити свою діяльність у напрямку дієвої роботи із захисту прав 

людини у громаді. В якості методики моніторингу було обрано напрямки «Соціальний для 

захист вразливих категорій», «Безпека громади», «Гідний рівень життя» Місцевого індексу 

прав людини. В рамках моніторингу було апробовано новий напрямок «Доступ до 

правосуддя». 

 

 

Період проведення: 01.07.2020 р – 30.10.2020 року. 

 

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

Робоча група моніторингової місії: Марина Куприкова. 

 

Публікація демонструє результати моніторингу дотримання прав людини на місцевому 

рівні у місті Слов’янськ Донецької області за інноваційним інструментом Місцевий індекс 

прав людини. 

 

Місцевий індекс прав людини розроблений Українською Гельсінською спілкою з прав 

людини та допрацьований для адаптації до місцевого контексту Мережею правового 

розвитку для підтримки і ефективного розвитку реформи місцевого самоврядування та 

адміністративно-територіального устрою в Україні. Критерієм ефективності визнано такий 

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

державою.  

 

Моніторинги населених пунктів проводяться представниками місцевих громадських 

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

Української Гельсінської спілки з прав людини. Моніторинг передбачає виставлення 

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

кожному напрямку оцінювання. За результатами кожного моніторингу місцева влада має 

перелік рекомендацій для покращення власної діяльності. 

 

Розробка методології Місцевого індексу прав людини була реалізована за участі 

експертів Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, спільнот експертів 

науковців та практиків місцевого самоврядування різних галузей прав людини. Було 

опрацьовано сучасні міжнародні моделі прав людини і їх оцінювання, узагальнено кращі 

іноземні та вітчизняні практики моніторингу прав людини на місцевому рівні, враховано 

специфіку розвитку повноважень місцевого самоврядування в процесі реформи.  

 

Моніторинг відбувся за проєктом «Посилення експертного потенціалу ОГС Донецької 

та Луганської областей для здійснення моніторингу доступу до правосуддя та безпеки на 
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місцевому та обласному рівнях», який реалізують Мережа правового розвитку у 

партнерстві з Українською Гельсінською спілкою з прав людини та організаціями 

громадянського суспільства Донецької та Луганської областей в межах Програми ООН із 

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

урядів Данії, Нідерландів, Швейцарії та Швеції. 

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

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

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

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

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

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

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

 

Слов’янська міська ́ рада – адміністративно-територіальна одиниця та орган місцевого 

самоврядування у Донецькій області з адміністративним центром у місті обласного 

значення Слов'янськ. Входить до складу Краматорської агломерації. Зареєстрована 

21.05.1997 року. 

 

Склад громади на дату проведення моніторингу: м. Слов’янськ, м. Святогірськ 

 

Кількість населення громади: 112 464 осіб (станом на 01 квітня 2020 року). 

 

Адміністративний центр Об’єднаної територіальної громади: м. Слов’янськ 

Код ЄДРПОУ:04052821 

Адреса: 84122, Донецька обл., місто Слов’янськ, площа Соборна, 2 

Час роботи: пн. – пн. 8:00 – 17:00. 

Поштовий індекс: 84122 

Сайт: http://www.slavrada.gov.ua/ 

E-mail адреса: postmaster@slavrada.gov.uapriem@slavrada.gov.ua 

Контактний телефон: (06262) 2-33-52, 2-34-78 

Голова ОТГ: Лях Вадим Михайлович 

 

На території громади функціонують: 

•   школи – 21                                                   •   музей – 1 

•   дитячі садки – 22                                        •   спортивні заклади - 6 

•   будинки культури – 1                                     •   відділення поштового зв’язку – 1 

•   бібліотеки – 8                                                •   аптеки – 12  

•   конфесійні заклади (церкви) – 27                     •   магазини - 48 

•   місця громадського харчування – 10                 •   промислові підприємства - 17 

•   станція швидкої медичної допомоги – 1            •   комунальні підприємства – 10 

•   амбулаторія – 10                                              •   підприємства недержавної  

                                                                               власності – 5 

• фельдшерсько-акушерні пункти (ФАП) – 6 

• ОСББ – 69                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://www.slavrada.gov.ua/
mailto:postmaster@slavrada.gov.ua
mailto:priem@slavrada.gov.ua
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ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ МОНІТОРИНГУ 

РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: БАЗОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ 

НАПРЯМОК МОНІТОРИНГУ: БЕЗПЕКА ГРОМАДИ 

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

громадського порядку? 

 

Бал зараховується за наявності затвердженої програми такого спрямування, що 

оцінюється як дієва. Спрямованість і дієвість програми визначається аналізом тексту 

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

зазначенням виконавців, строків виконання; виділенням фінансування з місцевого 

бюджету; визначенням очікуваних результатів виконання; встановленням контролю та 

визначенням способів оцінки ефективності реалізації завдань. 

 

Рішенням Слов’янської міської ради від 19.12.2018 року № 5-LVI-7 затверджено 

Програму забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій міста 

Слов’янська від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-

2020 роки. http://docs.slavrada.gov.ua/dt/14673/. 

Метою програми є забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і 

територій міста та ефективних дій щодо попередження і реагування на надзвичайні ситуації 

техногенного та природного характеру, рятування людей на водних об’єктах.  

Програмою визначено завдання, відповідальних виконавців, строки реалізації, джерела 

фінансування. На реалізацію програми передбачено 10830,0 тис грн.  

 
Витяг із програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій міста 

Слов’янська від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2020 роки. 

 

Загальне керівництво та контроль за ходом реалізації Програми здійснює відділ з питань 

цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи міської ради. 

 
Витяг із програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій міста 

Слов’янська від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2020 роки. 

Рішенням Слов’янської міської ради від 20.12.2019 року № 15-LXXVI-7 затверджено 

міську програму «Слов’янськ – Smart City» на 2020-2022 роки. 

http://docs.slavrada.gov.ua./dt/30149/. 

http://docs.slavrada.gov.ua/dt/14673/
http://docs.slavrada.gov.ua./dt/30149/
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Метою програми є створення сприятливих умов для подальшого розвитку 

громадянського суспільства, забезпечення відкритості, прозорості та ефективності 

місцевого управління через застосування сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій, покращення якості надання послуг населенню, створення сприятливих умов для 

участі мешканців у вирішенні питань місцевого значення, підвищення їх комфорту та 

безпеки.  

Програма спрямована на: 

- підвищення комфорту та безпеки міських пасажирських перевезень; 

- посилення безпеки дорожнього руху, громадської безпеки в місцях масового 

скупчення людей; 

- посилення екологічної безпеки всіх верств населення; 

- забезпечення сталого розвитку громади в умовах сьогодення. 
Програмою визначено завдання, відповідальних виконавців, строки реалізації, джерела 

фінансування. На реалізацію програми передбачено 3390 тис грн.  

 

 
 

Програми у сфері безпеки є системними та орієнтованими на вирішення конкретних 

питань у сфері безпеки. Наявність результатів, відповідальних виконавців та фінансування 

на реалізацію заходів дає підстави вважати програми дієвими. 

З огляду на дієвість програм у сфері безпеки моніторами прийнято рішення про 

зарахування балу. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

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

громадської безпеки та громадського порядку? 

 

Бал зараховується при наданні доказів врахування не менше трьох способів вираження 

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

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

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

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

(визначається за внутрішнім переконанням монітора). 

 

Моніторами встановлено, що перед прийняттям програми забезпечення мінімально 

достатнього рівня безпеки населення і територій міста Слов’янська від надзвичайних 
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ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2020 роки пройшли публічні 

обговорення змісту програми. http://docs.slavrada.gov.ua/dt/2747/. 

Інформації про врахування думки громади перед прийняттям інших програм моніторами 

не виявлено. Відсутність доказів врахування думки населення не менше, ніж трьома 

способами, перед прийняттям програм, не дає можливості зарахувати бал за даним 

індикатором. 

____________________________________________________________________________ 

 

Бал не зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. Слов’янській міській раді необхідно затвердити план проведення консультацій з 

громадськістю щодо реалізації заходів з безпеки у громаді. 

3. Чи були впроваджені на час моніторингу місцевою владою сучасні 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 м. Слов’янськ функціонує «Гаряча лінія міста» (інформація є на сайті ОМС) — міська 

багатоканальна телефонна служба 15-050, де кожен мешканець Слов’янська може 

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

Така служба не тільки надає консультації, а й контролює, як вирішуються конкретні 

проблеми.  

Відділ з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Слов’янської 

міської ради проводить планові комплексні технічні перевірки засобів оповіщення 

населення з включенням електросирен. 

https://www.6262.com.ua/news/2887495/sogodni-u-slovansku-maut-pereviriti-sireni-zberigajte-

spokij. 

У місті працює система відеонагляду «Безпечне місто». 

https://www.6262.com.ua/news/2558335/u-slovansku-zapracuvav-proekt-bezpecne-misto-de-

vstanovleni-novi-kameri-videosposterezenna. Програма «Безпечне місто» реалізує ПРООН за 

фінансової підтримки Європейського союзу та урядів Данії, Швеції та Швейцарії. 
Обладнання в рамках програми передано на баланс міської ради.  

У рамках реалізації регіональної програми "Безпечне місто" в місті також встановлено 

тривожну кнопку, яка відмічена знаком "Терміновий виклик поліції", та працює цілодобово. 

http://police.dn.ua/news/view/na-vulitsi-u-slovyansku-zyavilasya-knopka-ekstrenogo-vikliku-

politsii. 

У навчальних закладах (школи №12, 13) встановлено турнікети з вбудованою системою 

контролю доступу. Системою також передбачено інформування батьків про час входу і 

виходу дітей зі школи. 

http://slavrada.gov.ua/?view=news&newsID=26125&word=%E1%E5%E7%EF%E5%F7%ED%

E5%20%EC%B3%F1%F2%EE. 

http://docs.slavrada.gov.ua/dt/2747/
https://www.6262.com.ua/news/2887495/sogodni-u-slovansku-maut-pereviriti-sireni-zberigajte-spokij
https://www.6262.com.ua/news/2887495/sogodni-u-slovansku-maut-pereviriti-sireni-zberigajte-spokij
https://www.6262.com.ua/news/2558335/u-slovansku-zapracuvav-proekt-bezpecne-misto-de-vstanovleni-novi-kameri-videosposterezenna
https://www.6262.com.ua/news/2558335/u-slovansku-zapracuvav-proekt-bezpecne-misto-de-vstanovleni-novi-kameri-videosposterezenna
http://police.dn.ua/news/view/na-vulitsi-u-slovyansku-zyavilasya-knopka-ekstrenogo-vikliku-politsii
http://police.dn.ua/news/view/na-vulitsi-u-slovyansku-zyavilasya-knopka-ekstrenogo-vikliku-politsii
http://slavrada.gov.ua/?view=news&newsID=26125&word=%E1%E5%E7%EF%E5%F7%ED%E5%20%EC%B3%F1%F2%EE
http://slavrada.gov.ua/?view=news&newsID=26125&word=%E1%E5%E7%EF%E5%F7%ED%E5%20%EC%B3%F1%F2%EE
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Наявність трьох технічно-інформаційних систем, які допомагають реагувати на 

тривожні події в місті, дає можливість для зарахування балу. 

____________________________________________________________________________ 

 

Бал  зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

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

кампанії, спрямовані на формування навичок поведінки населення у надзвичайних 

ситуаціях? 

 

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

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

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

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

 

У місті створено мережу консультаційних центрів з питань цивільного захисту. Робота 

центрів спрямована на підняття обізнаності населення з питань дій у надзвичайних 

ситуаціях.  

На момент підготовки звіту на базі суб’єктів господарювання, які надають послуги з 

управління будинками, створено 4 консультаційні пункти з питань цивільного захисту, а 

саме: 

1. Комунальне підприємство Слов’янської міської ради «Керуюча компанія №4». 

2. ТОВ «Цидило и К». 

3. ТОВ «Керуюча компанія «Ліра ЛТД». 

4. ТОВ «Арагорн». 

Станом на 01.07.2020 року через консультаційні пункти розповсюджено понад 3000 

пам’яток для населення. 

 

 
Витяг із відповіді міської ради на інформаційний запит монітора. 

 

Державний пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України у 

Донецькій області проводить просвітницьку роботу серед населення м. Слов’янськ. 

Працівники ДСНС надають консультації про правила пожежної безпеки у природних 

екосистемах та правила безпечної поведінки під час відпочинку біля води. 

https://dn.dsns.gov.ua/ua/Ostanni-novini/20380.html. Крім того, на офіційних сторінках 

міської ради розміщено інформацію щодо пожежної безпеки дітей  

http://www.slavrada.gov.ua/?view=news&newsID=24653&word=%EF%EE%E6%E5%E6%B3 

та правил поводження на воді https://www.facebook.com/slavrada/ . 

На сайті Слов’янської міської ради розміщена інформація про правила поведінки 

населення у надзвичайних ситуаціях. http://slavrada.gov.ua/?view=zs. 

 

https://dn.dsns.gov.ua/ua/Ostanni-novini/20380.html
http://www.slavrada.gov.ua/?view=news&newsID=24653&word=%EF%EE%E6%E5%E6%B3
https://www.facebook.com/slavrada/
http://slavrada.gov.ua/?view=zs
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У рамках місячника «Увага! Діти на дорозі!» в навчальних закладах міста проходять 

профілактичні заходи з безпеки дорожнього руху. Класні керівники, вчителі початкових 

класів та вихователі ГПД провели години спілкування «Молоде покоління за безпеку 

дорожнього руху», сюжетно-рольову гру «Дітям – безпечний рух», конкурс графіті «Твій 

друг – безпечний рух!» (малюнок на асфальті). 

http://www.slavschool-12.dn.ua 

Проведення міською радою інформаційно-просвітницьких кампаній у чотирьох 

напрямках надає можливість для зарахування балу. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

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

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

 

Бал зараховується при наданні доказів організації органом місцевого самоврядування не 

менше шести форм системної спільної діяльності поліції з населенням та соціальної 

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

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

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

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

з питань превенції правопорушень за різними напрямками (флешмоби, розробка 

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

переконанням монітора). 

 

Інспекція міської ради з благоустрою та патрульна поліція здійснюють спільні заходи 

щодо перевірки знань у сфері благоустрою. У рамках спільних рейдів інспекція з 

благоустрою складає протоколи про адміністративні правопорушення за порушення правил 

благоустрою. http://www.slavrada.gov.ua/?view=news&newsID=26996. 
Представники поліції м. Слов’янськ та міської ради проводять спільні заходи з питань 

безпеки. Під час проведення  робочої наради з безпеки та соціальної згуртованості на 

Форумі місцевого розвитку міста відділ поліції надав звіт про свою роботу на території 

Слов'янська у 2019 році.http://www.slavrada.gov.ua/?view=news&newsID=25052.  

Інших доказів організації спільних заходів міської ради з поліцією щодо запобігання 

правопорушенням не виявлено, що не дає можливість для зарахування балу. 

http://www.slavschool-12.dn.ua/
http://www.slavrada.gov.ua/?view=news&newsID=26996
http://www.slavrada.gov.ua/?view=news&newsID=25052
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_____________________________________________________________________________ 

 

Бал не зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації:  

1. Слов’янській міській раді необхідно ініціювати разом з поліцією проведення 

спільних заходів щодо запобігання та протидії правопорушенням. 

 

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

надзвичайних ситуацій? 

 

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

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

 

Рішенням Слов’янської міської ради від 07.11.2018 р. № 966 внесено зміни до рішення 

виконавчого комітету від 22.07.2016 р. № 499 «Про утворення міських органів з евакуації». 

Копію наявного плану не вдалось отримати у зв’язку з тим, що дана інформація відноситься 

до інформації з обмеженим доступом «Для службового користування». 

http://docs.slavrada.gov.ua/dt/2749/. 

На сайті ОМС наявна інформація у розділі «Цивільний захист» щодо дій населення під 

час евакуації, що свідчить про увагу ОМС до питань евакуації мешканців громади м. 

Слов’янськ. http://slavrada.gov.ua/uploads/File/GR/pam_nas_evak.pdf. 

 
 

 

Наявність планів евакуації та переселення дає можливість для зарахування балу. 

 

____________________________________________________________________________ 

Бал зараховано 

_____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

http://docs.slavrada.gov.ua/dt/2749/
http://slavrada.gov.ua/uploads/File/GR/pam_nas_evak.pdf
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ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ  

 

 
 

Ключові враження від моніторингу 

 

У м. Слов’янськ впроваджені дієві та системні програми з безпеки, проводяться заходи з 

підвищення рівня безпеки та налагоджено спільну роботу з поліцією. 

Для покращення роботи в даному напрямку місцевій владі необхідно налагодити 

комунікацію з громадою та брати до уваги пропозиції щодо поліпшення рівня безпеки в 

місті. 

 

Базові рекомендації 

1. Ініціювати разом із поліцією проведення спільних заходів щодо запобігання та 

протидії правопорушенням. 

2. Затвердити план проведення консультацій з громадськістю щодо реалізації заходів 

з безпеки у громаді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Стовпець1; 

Зараховано 4 

бали; 4; 67%

Стовпець1; Не 

зараховано 2 

бали; 2; 33%

Зараховано 4 бали

Не зараховано 2 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. 

 

У м. Слов’янськ діє Стратегія подолання бідності. Щорічно органи місцевого 

самоврядування розробляють план заходів з реалізації Стратегії подолання бідності. 

http://docs.slavrada.gov.ua/dt/42291/. 
Метою стратегії є стабілізація рівня життя, розширення доступу до продуктивної 

зайнятості, сприяння зростанню доходів населення від зайнятості та виплат у системі 

державного соціального страхування для забезпечення умов гідної праці. 

Напрямками стратегії є: 

- Підвищення дієвості політики зайнятості. 

- Активне сприяння детінізації зайнятості та доходів населення. 

- Сприяння ініціативності громад у розв'язанні найгостріших соціальних проблем та 

запобігання бідності. 

- Забезпечення подальшого реформування системи соціальної підтримки та 

зменшення масштабів бідності серед вразливих верств населення. 

- Розширення можливостей дітей, що вразливі до бідності та соціального відчуження, 

у частині отримання ними якісних послуг. 

- Підвищення якості та рівня доступності соціальних послуг для вразливих верств 

населення. 

Стратегія має чіткі завдання та індикатори їх виконання, відповідальних за її реалізацію. 

Адресність стратегії підтверджується зазначенням конкретних категорій осіб, які матимуть 

користь від її виконання.  

 
     Попри це стратегія не містить механізмів оцінки ефективності реалізації завдань стратегії, 

конкретних строків виконання та ресурсів, які будуть спрямовані на її виконання. 

http://docs.slavrada.gov.ua/dt/42291/
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     Зважаючи на відсутність інформації про результати виконання стратегії та результати 

аналізу індикаторів, монітори прийняли рішення про визнання стратегії як недієвої. 

     На території Слов’янської міської ради діє Програма соціального захисту деяких 

категорій мешканців на території Слов’янської міської ради на 2020-2024 роки. 

http://docs.slavrada.gov.ua/dt/30145/. 

Метою Програми є вирішення проблем підвищення рівня та якості життя, посилення 

соціального захисту окремих категорій громадян міста Слов’янська, надання їм допомоги, 

забезпечення додатковими гарантіями. 

Очікуваними результатами програми є: 

- надання матеріальної підтримки незахищеним верствам населення, тяжкохворим та 

онкохворим, сім’ям у яких народилася трійня, особам, які досягли 100 річного віку, 

громадянам, які постраждали від аварії на ЧАЕС, тощо; 

- надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд авто-, електро- та залізничним 

транспортом окремим категоріям громадян; 

- забезпечення компенсації вартості проїзду один раз на рік особам, які постраждали 

внаслідок аварії на ЧАЕС. 

- забезпечення пільгами на послугами зв’язку осіб, які мають право на таку пільгу, 

почесним громадянам міста та особам з інвалідністю І та ІІ групи по зору; 

- забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни; 

- забезпечення передплатою періодичних видань ветеранів війни та праці, осіб з 

інвалідністю та інших малозахищених верств населення; 

- забезпечення іншими пільгами та компенсаціями та матеріальним забезпеченням. 

Програмою визначено строки, ресурси на забезпечення реалізації програми. 

 
Витяг із програми соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов’янської міської ради 

на 2020-2024 роки. 

 

За І квартал 2020 року допомогу на поховання отримали 36 осіб, було роздано 775 

продовольчих наборів, надана грошова та натуральна допомога 61 особі. В рамках 

Програми соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов’янської 

міської ради на 2020-2024 роки надана грошова допомога 1 особі у розмірі 640,0 грн. 

http://slavrada.gov.ua/uploads/File/econom/zvit_za1kv_2020.pdf 

Комплексний аналіз змісту програми та її виконання дають підстави вважати програму 

соціального захисту деяких категорій мешканців захисту дієвою. Бал за даним індикатором 

зараховано. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

http://docs.slavrada.gov.ua/dt/30145/
http://slavrada.gov.ua/uploads/File/econom/zvit_za1kv_2020.pdf
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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). 

 

В місті діє гаряча лінія УСЗН Слов’янської міської ради 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. 

 
 

На сайті міської ради та Управління соціального захисту населення розміщено  

інформацію про суб’єктів, які надають соціальні послуги, в тому числі Територіального 

центру та Будинку нічного перебування. На сайті також розміщена інформація про 

соціальні послуги, які може отримати сім’я, особи, які за рівнем доходів, внаслідок різних 

обставин потрапили за межу бідності. http://upszn.gov.ua/index.php/poslugi-upszn 

 

 
 

http://upszn.gov.ua/index.php/poslugi-upszn
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Служба у справах дітей регулярно проводить заходи з виявлення сімей, які опинилися у 

складних життєвих обставинах. Згідно зі звітом за 2019 рік,  проведено 550 перевірок для 

виявлення таких сімей. 

http://docs.slavrada.gov.ua/dt/29953/ 

 
Витяг із рішення Слов'янської міської ради від 18.12.2019 р. № 2328 Про соціальний захист дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. 

 

Комунальна установа «Центр обліку бездомних осіб з будинком нічного перебування 

Слов’янської міської ради» веде роботу з виявлення, обліку, надання допомоги в 

медичному обстеженні і вирішенні соціально-побутових питань бездомних осіб, 

запобігання замерзанню та загибелі від переохолодження в осінньо-зимовий період, 

зменшення кількості осіб, які ночують на вулиці, шляхом організації їх ночівлі та надання 

інших послуг. Ці заходи мають змінити або покращити становище бездомного та сприяти 

зміні його статусу. Згідно зі звітом, упродовж 2019 року в центрі було надано послуги 230 

особам. http://www.slavrada.gov.ua/?view=budget3 

На сайті міської ради розміщено інформацію щодо звітів про виконання місцевих 

програм, в тому числі про роботу з особами, які за рівнем доходів, внаслідок безробіття, 

стихійного лиха чи інших обставин потрапили за межу бідності. 

http://www.slavrada.gov.ua/?view=budget3. 

 
 

Враховуючи показники та виконання системної роботи з проведення інформаційної 

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

обставинах, монітор вважає можливим зарахування балу. 

____________________________________________________________________________ 

 

Бал зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

 

http://docs.slavrada.gov.ua/dt/29953/
http://www.slavrada.gov.ua/?view=budget3
http://www.slavrada.gov.ua/?view=budget3
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3. Чи передбачає ОМС фінансування заходів соціальної 

допомоги з подолання бідності? 

 

Бал зараховується у разі підтвердження ОМС здійснення заходів соціального захисту не 

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

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

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

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

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

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

за кошти місцевих бюджетів матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам (у 

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

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

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

допомога домогосподарствам, які внаслідок перебування за межею бідності накопичили 

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

домогосподарствам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, пожежі, надзвичайної 

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

(визначається за внутрішнім переконанням монітора). 

 

 

У місті надаються пільги на оплату харчування дітей у закладах дошкільної, загальної 

середньої освіти та НВК № 1 за рахунок місцевого бюджету м. Слов’янськ.  

http://docs.slavrada.gov.ua/dt/41306/. 

 
Звіт міського голови про роботу виконавчих органів міської ради за 2019 рік. 

 

У 2019 році надано допомогу 742 особам, які не мають права на пенсію, та надано 

компенсаційні виплати 83 вимушено переміщеним особам. 

http://docs.slavrada.gov.ua/dt/30569/ 

 
Звіт міського голови про роботу виконавчих органів міської ради за 2019 рік. 

У 2019 році надано матеріальну допомогу з місцевого бюджету 488 особам (бездомним 

та малозабезпеченим верствам населення). У І кварталі 2020 року місто придбало 775 

продовольчих наборів для малозабезпечених сімей з дітьми.  

http://docs.slavrada.gov.ua/dt/41306/
http://docs.slavrada.gov.ua/dt/30569/
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Звіт міського голови про роботу виконавчих органів міської ради за 2019 рік. 

 

За І квартал 2020 року надано адресну матеріальну допомогу 15 сім’ям з дітьми, 

громадянам, які отримують гемодіаліз, для проїзду до лікувального закладу м. Краматорськ 

(туди і назад) на період дії карантину. 

 

 
Звіт міського голови про роботу виконавчих органів міської ради за 2019 рік. 

 

У рамках Програми соціального захисту та реінтеграції бездомних осіб на 2016-2020 

роки на території Слов’янської міської ради упродовж І кварталу 2020 року надана 

допомога 114 бездомним особам та особам, звільненим з місць позбавлення волі, надана 

грошова допомога 1 особі, звільненій з місць позбавлення волі у розмірі 640,0 грн. 

 

 
Витяг із Програми соціального захисту та реінтеграції бездомних осіб на 2016-2020 роки. 

 

У рамках Програми соціального захисту деяких категорій мешканців на території 

Слов’янської міської ради на 2020-2024 роки, упродовж І кварталу 2020 року надана 

допомога 36 особам на поховання громадян, які не перебували в трудових відносинах на 

день смерті. 
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     Підтвердження чотирьох заходів соціального захисту мешканців міста дає підстави для 

зарахування балу. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал  зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Чи надає ОМС допомогу в отриманні житла? 

 

Бал зараховується у разі підтвердження не менше чотирьох наведених елементів 

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

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

організаціями, що здійснюють зведення житлових будівель, зокрема через виділення 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

житлову забудову тим, хто цього потребує; 7) наявність для внутрішньо переміщених 

осіб місцевих довгострокових програм з пільгового кредитування (зокрема іпотечного) 

будівництва або придбання житла. 

 

 

У м. Слов’янськ ведеться облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов.  

http://slavrada.gov.ua/?view=proekt_doc&proekt_docID=23373 

      Рішенням Слов’янської міської ради затверджено Програму придбання у комунальну 

власність територіальної громади м. Слов’янська житла за рахунок коштів міського 

бюджету.  

Метою програми є створення умов для реалізації конституційного права кожного 

громадянина України на житло, підвищення рівня забезпечення громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов, відповідно до законодавства. Фінансування програми з 

міського бюджету складає 1005600 грн. http://docs.slavrada.gov.ua/dt/53340/. 

Однак визначити дієвість вказаної програми моніторам не вдалося через відсутність 

звітів реалізації програми у відкритих джерелах. 

У місті створено фонд житла для тимчасового проживання квартир, придбаних до 

комунальної власності територіальної громади м. Слов’янська, який регулярно 

поповнюється. http://docs.slavrada.gov.ua/dt/30727/. 

  

http://slavrada.gov.ua/?view=proekt_doc&proekt_docID=23373
http://docs.slavrada.gov.ua/dt/53340/
http://docs.slavrada.gov.ua/dt/30727/
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Витяг із рішення Слов’янської міської ради від 07.02.2020  № 212. 

 

Відповідно до рішення Слов’янської міської ради від 10.12.2019 №6-LXXV-7 “Про 

придбання до комунальної власності територіальної громади м. Слов’янська об’єктів 

нерухомого майна”, утворено житлову комісію з обліку внутрішньо переміщених осіб та 

надання житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним 

особам. http://docs.slavrada.gov.ua/dt/29625/ 

Однак докази у відкритих джерелах інформації про надання житла внутрішньо-

переміщеним особам відсутні.  

Слов’янська міська рада надає земельні ділянки у безоплатну власність для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

http://docs.slavrada.gov.ua/dt/53287/ // http://docs.slavrada.gov.ua/dt/53285/. 

     Враховуючи відсутність чотирьох доказів сприяння міською радою в отриманні житла 

мешканцями міста, бал за даним індикатором не зараховано. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал не зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. Прийняти місцеву довгострокову програму з пільгового кредитування (зокрема 

іпотечного) будівництва або придбання житла для внутрішньо переміщених осіб. 

  

 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). 

 

Слов’янська міська рада в рамках проєкту «Енергоефективність у громадах II» отримала 

грантову підтримку від Deutsche Gesells chaft für Internationale Zusammenarbe it (GIZ). 

Загальна сума проєкту – 65,0 тис грн, з яких грант становить 45,5 тис грн, співфінансування 

міської ради – 19,5 тис грн. У рамках угоди заплановано розробити проєкт Плану дій 

сталого енергетичного розвитку та клімату м. Слов’янськ на період до 2030 р., який 

http://docs.slavrada.gov.ua/dt/29625/
http://docs.slavrada.gov.ua/dt/53287/
http://docs.slavrada.gov.ua/dt/53285/
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виступатиме орієнтиром для планування енергетичної політики міста і настановою для 

формування пріоритетів та заходів, орієнтованих на процеси енергозбереження.  

Управління економічного та інвестиційного розвитку Слов’янської міської ради уклало 

договір з Міжнародною громадською організацією «Центр сприяння житловим та 

муніципальним реформам» від 30.03.2020 р. № 2020/02/26-09. Згідно з календарним планом 

виконання робіт, розпочато збір даних для підготовки описово-аналітичної частини та 

формування базового кадастру викидів ключових секторів (муніципальні об’єкти, будівлі, 

житлові будинки, транспорт). 

 

 
 

Рішенням Слов’янської міської ради від 20.02.2019 р. № 35-LX-7 було продовжено 

Програму з відшкодування частини кредиту, залученого на заходи з енергозбереження та 

підвищення енергоефективності міста на період 2016-2018 роки на 2020 рік, на яку виділено 

1800,0 тис грн коштів міського бюджету. http://docs.slavrada.gov.ua/dt/1260/. 
Очікуваними результатами програми є: 

- зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням шляхом 

стимулювання впровадження енергоефективних заходів; 

- зменшення обсягу субсидій для населення за спожиті енергоносії завдяки 

впровадженню енергоефективних заходів; 

- стимулювання механізмів залучення власних коштів мешканців для проведення заходів 

з енергоефективної модернізації власних помешкань; 

- покращення житлових умов громадян; 

- популяризація економічних, екологічних та соціальних переваг впровадження заходів 

з енергозбереження серед населення, а також підвищення громадського освітнього рівня у 

цій сфері. 

     У Слов’янську діють місцеві програми підтримки ОСББ, які передбачають 

відшкодування відсотків за залученими кредитами на впровадження заходів з 

енергоефективності у багатоповерхових будинках. Зокрема до кінця 2020 року міська влада 

Слов’янська планує оновити свою  Програму та активно підтримувати співвласників, які 

будуть модернізовувати будинки за Програмою «Енергодім» Фонду енергоефективності. 

11 вересня Слов’янська міська рада та Фонд Енергоефективності підписали 

Меморандуми про співпрацю в межах Програми підтримки енергомодернізації 

багатоквартирних будинків  «Енергодім». https://eefund.org.ua/dva-mista-doneckoi-oblasti-

ogolosili-pro-spivpracyu-z-fondom-energoefektivnosti-v-mezhakh-programi. 

Враховуючи наявність відповідних документів та системних місцевих заходів підтримки 

технічного переоснащення житла, зокрема з кредитуванням, було прийнято рішення про 

зарахування балу. 

http://docs.slavrada.gov.ua/dt/1260/
https://eefund.org.ua/dva-mista-doneckoi-oblasti-ogolosili-pro-spivpracyu-z-fondom-energoefektivnosti-v-mezhakh-programi
https://eefund.org.ua/dva-mista-doneckoi-oblasti-ogolosili-pro-spivpracyu-z-fondom-energoefektivnosti-v-mezhakh-programi
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____________________________________________________________________________ 

 

Бал зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

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

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

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

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

постійній основі власних або організованих іншими інституціями осередків забезпечення 

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

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

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

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

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

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

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

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

договорів про надання послуг недержавними суб'єктами, залучення позабюджетних 

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

територіальних громад, міжбюджетні трансферти іншим громадам, що забезпечують 

виконання заходу. 

У місті діє Комунальна установа «Центр обліку бездомних осіб з будинком нічного 

перебування», яка створена для виявлення, обліку, ночівлі (розміщення на ніч) бездомних 

осіб та бездомних осiб, звiльнених з мiсць позбавлення волi та надання iнших видiв 

соцiальних послуг.  

Установа складається з двох структурних підрозділів: Центр облiку бездомних осiб та 

Будинок нiчного перебування. Будинок нiчного перебування розрахований на 30 лiжко-

мiсць змiшаного типу. В булинку облаштовані чоловiчi та жіночі спальнi кiмнати, кімната 

вiдпочинку, прийому їжі, кімната гігієни, лiтнiй душ, камера схову особистих речей 

бездомних, функціонує банк одягу. В будинку створені належнi умови для безпечного 

притулку на нiч. На період надзвичайних ситуацій (сильнi морози, снiгопади тощо) Будинок 

нiчного перебування переводиться на режим роботи з цiлодобовим перебуванням 

бездомних осiб.  

Упродовж 2020 року до установи за допомогою звернулося 153 особи, з них 11 вимушено 

переміщених осiб, 7 осiб з мiсць позбавлення волі. Установа надає бездомним особам рiзнi 

види соцiальних послуг: соцiально-побутові, соціально-медичнi, юридичнi, соцiально-

економiчнi, консультацiйнi, послугу представництва інтересів та соцiального супроводу.  

Уподовж 2020 року установа надала 15654 соцiальнi послуги:  

- соціально-побутовi послуги: послугу притулку в Будинку нiчного перебування 

отримали 68 осiб (4892 лiжкомiсця), яких забезпечено твердим та м'яким інвентарем, 

постільною бiлизною, гiгiєнiчними засобами, створено умови для здійснення санітарно-

гігієнічних заходiв та прання особистих речей; послугу перукаря надано 54 особам; 

вживаним одягом забезпечено 100 осiб, забезпечено гарячим харчуванням в будинку 

нiчного перебування 135 осiб, яким роздано 4354 обiди; 

 - соціально-медичнi послуги та дотримання санітарно-гігієнічних норм i 

протиепiдемiчних правил в установі забезпечується комплексом заходiв. Упродовж 

зазначеного періоду надано першу медичну допомогу 40 бездомним особам, проведено 
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ФЛГ обстеження 39 особам, обстежено 33 особи у шкiрно-венерологiчrrоrу диспансерi, 

проліковано стаціонарно та амбулаторно 30 осiб; 

 - юридичнi послуги: упродовж зазначеного періоду 5 особам оформлено паспорт, 4 

особам надано допомогу у вiдновленнi паспорта, відновлено інші документи 17 бездомним 

особам. Зареєстровано за юридичною адресою Центру облiку 6 бездомних осiб. Надання 

реєстрації дозволяє вирішувати такі життєво важливi питання як оформлення документів, 

групи інвалідності, пенсії, працевлаштування;  

- соціально-економічні послуги: двом особам поновлено виплату пенсії; державну 

соціальну допомогу особам, що не мають права на пенсiю, призначено двом особам; одній 

особі подано документи для призначення допомоги; оформлено групу інвалідності 4 

особам. 

    - послуга представництва інтересів: допомога в оформленні документів, сприяння у 

реєстрації місця проживання, сприяння в доступi до інших служб, організацій, установ 

надано 7 особам;  

- надано l0 особам послугу соцiального супроводу, фахівці установи супроводили цих 

людей до міграційної та податкової служби, Управління Пенсійного фонду та надали 

допомогу у вирiшеннi життєво важливих питань; 

- iнформацiйнi послуги: консультації з питань соцiального захисту бездомних осiб 

надано всім особам, якi звернулися до установи.  

     Діяльність міської ради по цьому пункту монітор вважає дієвою, що дає можливість 

зарахувати бал. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

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

 підприємства житлово-комунального господарства? 

 

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

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

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

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

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

справедливих тарифів на водопостачання та водовідведення, утримання будинків, вивозу 

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

комунальних послуг нормативам, нормам, стандартам та правилам за результатами 

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

 

За повідомленням міської ради, в місті постійно вживаються заходи реагування щодо 

недопущення випадків надання житлово-комунальних послуг нижчої, ніж визначена 

нормативами та стандартами, якості  шляхом проведення переговорів iз підприємствами 

щодо недопущення їх припинення. 

Однак у відкритих джерелах інформації не виявлено доказів реагування представниками 

міської ради на випадки надання послуг нижчої, ніж визначена нормативами, нормами та 

стандартами, якості. Також не виявлено інформації про відповідність якості житлово-

комунальних послуг нормативам, нормам, стандартам та правилам за результатами 

досліджень.  

Непідтвердження доказів участі міської ради у принаймні трьох напрямках із 

забезпечення належного надання житлово-комунальних послуг не дозволяє зарахувати бал 

за даним індикатором. 



 
Місцевий індекс прав людини м. Слов’янськ Донецької області: Звіт моніторингу 

 
Сторінка 24 з 54 

 

_____________________________________________________________________________ 

Бал не зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. Запровадити практику узгодження тарифів на житлово-комунальні послуги з 

населенням м. Слов’янськ. 

2. Інформувати населення про відповідність якості житлово-комунальних послуг 

нормативам, нормам, стандартам та правилам за результатами досліджень. 

3. Створити гарячу лінію для мешканців міста для повідомлень про випадки надання 

послуг нижчої, ніж визначена нормативами, нормами та стандартами, якості. 

 

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

адміністративних) через організацію зручного транспортного сполучення? 

 

Бал зараховується при встановленні зручності транспортного сполучення до кожного 

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

вторинного рівня, місцевий підрозділ соціального захисту населення. 

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

пересадки громадським транспортом від найбільш віддаленої вулиці та відстань до 

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

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

знаходиться в іншому населеному пункті – можливість відповідно до встановленого 

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

 

Відстань визначається за допомоги онлайн або друкованих мап. 

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

для населення міста соціальних, адміністративних та медичних послуг. 

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

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

зупинки. 

1. Управління соціального захисту населення Слов’янської міської ради знаходиться 

за адресою: м. Слов’янськ, вул. Генерала Батюка, 40. Відстань від центру міста – 

близько 3 км. До установи можна доїхати з однією пересадкою (із найвіддаленіших 

районів міста), при цьому відстань до зупинки сягає 350 м, але її можна скоротити, 

пройшовши через житловий квартал. 

 
2. Центр надання адміністративних послуг у м. Слов’янськ знаходиться на площі 

Соборній, буд. 2. Це самий центр міста. Доїхати до ЦНАПу можна з будь-якого 
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району Слов’янська без пересадок або з однією пересадкою з найвіддаленіших 

районів міста. При цьому відстань до зупинки сягає 230 м. 

 

 
 

 

Слов’янська поліклініка АІЗ – заклад охорони здоров’я вторинного рівня, знаходиться 

на вул. Центральній, буд. 40. Це також територіально центр міста. Доїхати можна з будь-

якого району Слов’янська без пересадок або з однією пересадкою (із найвіддаленіших 

районів міста), при цьому відстань до зупинок сягає 56 м. 

Якщо дослідити відстань до зупинок від найвіддаленішої точки в місті, то вона не буде 

перевищувати 500 м. Враховуючи зручність транспортного сполучення до кожного з таких 

закладів, оцінка індикатору позитивна. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал  зараховано  

_____________________________________________________________________________ 
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ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 

 
 

 

Ключові враження від моніторингу 

 

За результатами моніторингу даного напрямку слід відзначити роботу міської ради у 

напрямку забезпечення житлом населення. Слов’янська міська рада дбає про постійне 

поповнення фонду тимчасового житла, що може надаватись у користування тим, хто цього 

потребує, а також веде роботу щодо придбання до комунальної власності територіальної 

громади м. Слов’янськ об’єктів нерухомого майна. В місті здійснюється захист бездомних 

осіб та ведеться робота з надання допомоги особам, які опинилися за межею бідності. 

 

Базові рекомендації 

1. Запровадити практику узгодження тарифів на житлово-комунальні послуги з 

населенням м. Слов’янськ. 

2. Інформувати населення про відповідність якості житлово-комунальних послуг 

нормативам, нормам, стандартам та правилам за результатами досліджень. 

3. Прийняти місцеву довгострокову програму з пільгового кредитування (зокрема 

іпотечного) будівництва або придбання житла для внутрішньо переміщених осіб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Стовпець1; 

Зараховано 6 

балів; 6; 75%

Стовпець1; 

Не 

зараховано 2 

бали; 2; 25% Зараховано 6 балів

Не зараховано 2 бали
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ОКРЕМИМ ВЕРСТВАМ НАСЕЛЕННЯ 

НАПРЯМОК МОНІТОРИНГУ: СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДЛЯ ВРАЗЛИВИХ 

КАТЕГОРІЙ 

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

захисту? 

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

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

їх результатів щодо формування програм/заходів соціального захисту.  

Заходи можуть передбачати таке: громадські слухання, експертні обговорення; 

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

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

переконанням монітора). 

 

Слов’янська міська рада практикує проведення електронних консультацій та обговорень 

із громадськістю перед прийняттям місцевих програм та заходів, які стосуються 

соціального захисту населення. 

Перед прийняттям Програми економічного і соціального розвитку м. Слов’янська на 

2020 рік проводилися електронні консультації з громадськістю 

http://www.slavrada.gov.ua/?view=konsult13. З проектом рішення ознайомились 207 осіб. 

Однак жодних пропозицій від громадськості не надходило. 

У місті створено платформу «Форум місцевого розвитку міста Слов’янськ» 

http://docs.slavrada.gov.ua/dt/18304/. 

Метою платформи є: 

- створення умов для реалізації принципів сталого розвитку на території громади та 

активного залучення усіх верств населення, представників установ, організацій та 

бізнес-структур до діалогу зі Слов'янською міською радою та громадського 

обговорення проектів регуляторних актів, рішень Слов'янської міської ради; 

- сприяння прозорому здійсненню повноважень територіальною громадою реалізації 

проектів/програм місцевого розвитку та врахування громадської думки при 

прийнятті рішень стосовно питань місцевого розвитку; 

- створення діалогової платформи між представниками Слов'янської міської ради та 

громадянами, які мешкають на території громади. 

Попри наявність платформи про роботу платформи, інформації щодо питань, які 

виносяться на обговорення з громадськістю, у відкритих джерелах не виявлено. 

Оскільки монітори виявили лише одну форму вираження думки мешканців громади за 

необхідності принаймні двох, бал за даним індикатором не зараховується.  

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал не зараховано 

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. Слов’янській міській раді необхідно запрошувати до обговорення ширше коло 

представників різних соціально вразливих категорій населення, з обов’язковим 

урахуванням їхніх пропозицій у подальшому плануванні заходів соціального 

захисту. 

2. Висвітлювати інформацію про роботу платформи «Форум розвитку міста 

Слов’янськ» на сайті міської ради. 

http://www.slavrada.gov.ua/?view=konsult13
http://docs.slavrada.gov.ua/dt/18304/
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3. Запровадити інші форми вираження громадської думки перед прийняттям рішень, 

що стосуються соціального захисту населення. Інформувати громадськість про таке 

обговорення на офіційних ресурсах міської ради. 

 

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

 

Бал зараховується при наданні доказів вживання ОМС упродовж останнього 

календарного року перед моніторингом фінансово підкріплених системних заходів з 

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

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

Фінансова підкріпленість означає наявність фінансового плану такої форми соціального 

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

Приклади заходів: надання продуктів харчування, матеріальної допомоги особам 

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

громадянами похилого віку; проведення ремонтів житла, придбання будівельних 

матеріалів; організація безоплатного харчування малозабезпечених громадян похилого 

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

самотніх малозабезпечених громадян; залучення до культурного життя громади; інше 

(визначається за внутрішнім переконанням монітора). 

 

У м. Слов’янськ діє програма соціального захисту деяких категорій мешканців на 

території Слов’янської міської ради на 2020-2024 роки.  

Метою програми є вирішення проблем, підвищення рівня та якості життя, посилення 

соціального захисту окремих категорій громадян міста Слов’янська, надання їм допомоги, 

забезпечення додаткових гарантій. Бюджет програми становить 132355,3 тис грн (у 2020 

році – 27450,1 тис грн).http://docs.slavrada.gov.ua/dt/30145/. 

Програмою передбачено надання 600 малозабезпеченим особам та самотнім пенсіонерам 

матеріальної допомоги. У 2020 році на реалізацію цього пункту програми передбачено 

фінансування у розмірі 3750,00 тис грн. 

 
Витяг зі звіту міського голови про роботу виконавчих органів міської ради за 2019 рік. 

 

У рамках реалізації програми у 2020 році особі, яка досягла 100-річного віку, надано 

грошову допомогу у розмірі 5000 грн (рішення Слов’янської міської ради № 336 від 

20.02.2019 року). http://docs.slavrada.gov.ua/dt/1116/. 
У квітні 2020 року близько 100 одиноких людей похилого віку старші 80 років отримали 

продуктові набори – http://www.slavrada.gov.ua/?view=news&newsID=25680. 

 

http://docs.slavrada.gov.ua/dt/30145/
http://docs.slavrada.gov.ua/dt/1116/
http://www.slavrada.gov.ua/?view=news&newsID=25680
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Вручення продуктових наборів особам похилого віку. 

 

Рішенням міської ради №1902 від 18.09.2019 року було надано одноразову матеріальну 

допомогу членам сім’ї загиблих ветеранів війни на ремонт житла у розмірі 20 000 грн 

http://docs.slavrada.gov.ua/dt/17845/. 
Комунальною установою «Територіальний центр соціального обслуговування 

Слов’янської міської ради Донецької області» у 2020 році передбачено проведення 

благодійних акцій для осіб похилого віку: «Довгожитель»,«Вшануємо ветерана», 

«Милосердя», «Різдво для всіх». Однак у зв’язку з введенням карантину ці заходи було 

перенесено. 

На базі Університету третього віку при Територіальному центрі соціального 

обслуговування Слов’янської міської ради відкрито факультет «Поліглот» для осіб 

похилого віку  http://upszn.gov.ua/index.php/sotsialni-partneri/teritorialnij-tsentr/9-teritorialnij-

tsentr/476-fakultet-poliglot та факультету «Основи комп’ютерної грамотності»  

http://upszn.gov.ua/index.php/sotsialni-partneri/teritorialnij-tsentr/9-teritorialnij-tsentr/408-

vipusknij-fakultetu-osnovi-kompjuternoyi-gramotnosti. 

За період з 2019 по 2020 роки факультети відвідали 26 осіб. 

Різноманітність заходів на підтримку малозабезпечених осіб похилого віку та 

досягнення кількості необхідних критеріїв дає підстави зарахувати бал за індикатором. 

____________________________________________________________________________ 

 

Бал зараховано 

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. Слов’янській міській раді необхідно провести аналіз базових потреб 

малозабезпечених осіб похилого віку та внести зміни до діючих програм для 

задоволення таких потреб. 

2. Створити план заходів дозвілля для малозабезпечених осіб похилого віку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://docs.slavrada.gov.ua/dt/17845/
http://upszn.gov.ua/index.php/sotsialni-partneri/teritorialnij-tsentr/9-teritorialnij-tsentr/476-fakultet-poliglot
http://upszn.gov.ua/index.php/sotsialni-partneri/teritorialnij-tsentr/9-teritorialnij-tsentr/476-fakultet-poliglot
http://upszn.gov.ua/index.php/sotsialni-partneri/teritorialnij-tsentr/9-teritorialnij-tsentr/408-vipusknij-fakultetu-osnovi-kompjuternoyi-gramotnosti
http://upszn.gov.ua/index.php/sotsialni-partneri/teritorialnij-tsentr/9-teritorialnij-tsentr/408-vipusknij-fakultetu-osnovi-kompjuternoyi-gramotnosti
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3. Чи сприяє ОМС наданню послуг догляду особам, які цього потребують? 

 

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

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

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

підтримане проживання; паліативний/хоспісний догляд;догляд стаціонарний. 

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

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

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

та документами, що передбачають передачу коштів на фінансування зазначених заходів 

за останній календарний рік, що передує моніторингу. 

 

У Слов’янську працює комунальна установа «Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Слов’янської міської ради». Центр забезпечує 

надання соціальних послуг громадянам похилого віку, людям з інвалідністю, хворим (з 

числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не 

більше, ніж чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної 

сторонньої допомоги. 

У 2019 році центром надано наступні послуги: 

- Відділення соціальної допомоги вдома надало соціальні послуги 438 особам. У 

відділенні соціальної допомоги вдома щочетверга із соціальними робітниками проводяться 

загальні робочі наради з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг та 

нововведень в інших сферах, з понеділка по середу проводяться короткі заняття з 

соціальними робітниками у вирішенні проблемних буденних питань. 

- У відділенні денного перебування соціальні послуги отримали 473 особи, з яких 259 

осіб – соціальну адаптацію та 214 осіб – представництво інтересів. 

- У відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги за 

звітний період на обслуговуванні перебувало 560 підопічних. 

За 2019 рік 1228 одиноких громадян отримали перукарські послуги, 656 

малозабезпечених громадян отримали вживаний одяг, 44 особи отримали на прокат засоби 

реабілітації. 

 
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Слов’янської міської ради. 

http://www.upszn.gov.ua/index.php/sotsialni-partneri/teritorialnij-tsentr/9-teritorialnij-

tsentr/509-informatsija-schodo-provedennja-vnutrishnoyi-otsinki-jakosti-sotsialnih-poslug-v-

komunalnij-ustanovi. 

Наявність двох фактів вживання ОМС заходів щодо отримання особами, які потребують 

стороннього догляду, дає можливість для зарахування балу. 

_____________________________________________________________________________ 

 

http://www.upszn.gov.ua/index.php/sotsialni-partneri/teritorialnij-tsentr/9-teritorialnij-tsentr/509-informatsija-schodo-provedennja-vnutrishnoyi-otsinki-jakosti-sotsialnih-poslug-v-komunalnij-ustanovi
http://www.upszn.gov.ua/index.php/sotsialni-partneri/teritorialnij-tsentr/9-teritorialnij-tsentr/509-informatsija-schodo-provedennja-vnutrishnoyi-otsinki-jakosti-sotsialnih-poslug-v-komunalnij-ustanovi
http://www.upszn.gov.ua/index.php/sotsialni-partneri/teritorialnij-tsentr/9-teritorialnij-tsentr/509-informatsija-schodo-provedennja-vnutrishnoyi-otsinki-jakosti-sotsialnih-poslug-v-komunalnij-ustanovi
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Бал зараховано 

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

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

форми догляду як підтримане проживання/хоспісний догляд. 

 

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). 

 

У місті діє Комітет забезпечення доступності осіб з обмеженими фізичними 

можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та 

інженерно-транспортної інфраструктури м. Слов’янськ. 

http://docs.slavrada.gov.ua/dt/16514/ 

На засіданнях комітету розглядаються та вирішується питання вільного доступу осіб з 

фізично обмеженими можливостями до об’єктів громадської та інженерно-транспортної 

інфраструктури. Дослідити діяльність комітету доступності моніторам не вдалося через 

відсутність інформації про його роботу у відкритих джерелах.   

У рамках реалізації програми соціального захисту дітей з інвалідністю на 2016-2020 

роки, у І кварталі 2020 року за рахунок коштів місцевого бюджету було надано послуги з 

перевезення 37 дітей з інвалідністю. 

http://docs.slavrada.gov.ua/dt/16514/
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Витяг зі звіту міського голови про роботу виконавчих органів міської ради за 2019 рік. 

 

У 2019 році міська організація «Інвалідів з вадами зору з дитинства та загального 

захворювання «Дотик» надавала послуги з супроводу осіб з інвалідності І групи. Послуги 

надавались за рахунок коштів місцевого бюджету. На реалізації даної послуги з міського 

бюджету у виділено 105 тис 500 грн http://docs.slavrada.gov.ua/dt/30569/. 

Рішенням Слов’янської міської ради від 20.02.2019 №335 затверджено порядок надання 

послуг супроводження осіб з інвалідністю І групи по зору на паритетних засадах. Такі 

послуги надаються безкоштовно у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00 

http://docs.slavrada.gov.ua/dt/1115/. 
У рамках Програми економічного і соціального розвитку Слов’янська на 2020 рік 

передбачено створення транспортної послуги «Соціальне таксі». У І кварталі 2020 року 

проведено моніторинг шляхом анкетування 153 осіб з інвалідністю щодо потреб у 

перевезенні. Результатів проведеного моніторингу та факту створення такої послуги у місті 

моніторам виявити не вдалося через відсутність відповідної інформації у відкритих 

джерелах.  

У місті встановлені звукові пристрої, що дублюють сигнали світлофора, але робота над 

їх встановленням не має масового характеру.  

 
Перехрестя у м. Слов’янськ, де працює звуковий світлофор. 

Монітори встановили три факти з організації  послуг супроводу та безперешкодного 

доступу людей з інвалідністю у місті, що дає підстави для зарахування балу. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал зараховано 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

http://docs.slavrada.gov.ua/dt/30569/
http://docs.slavrada.gov.ua/dt/1115/
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Рекомендації: 

1. Розглянути можливість розробки проектно-кошторисної документації та проведення 

реконструкції будівель, де мешкають особи з інвалідністю.  

2. Розглянути можливість встановлення тактильної плитки для осіб з проблемами зору 

на складних відрізках дороги. Взяти під контроль питання обов’язкової 

облаштування пандусів у громадських місцях. 

3. Організувати послуги з перевезення осіб з інвалідністю на постійній основі. 

 

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. 

 

На території Слов’янської міської ради діє комунальна установа «Центр комплексної 

реабілітації для осіб (дітей) з інвалідністю Слов’янської міської ради», яка надає 

педагогічну та психологічну реабілітацію дітям з інвалідністю. У 2019 році реабілітаційну 

допомогу в центрі отримали 76 дітей з інвалідністю. На утримання центру з місцевого 

бюджету виділено 44 тис 300 грн. 

 

 
Витяг зі звіту міського голови про роботу виконавчих органів міської ради за 2019 рік. 

 

Управління соціального захисту населення організовує направлення учасників 

антитерористичної операції для проходження безкоштовної психологічної реабілітації до 

закладів з реабілітації. https://www.6262.com.ua/news/2312922/ucasnikiv-ato-zi-slovanska-

zaprosuut-na-bezkostovnu-psihologicnu-reabilitaciu. 

https://www.6262.com.ua/news/2312922/ucasnikiv-ato-zi-slovanska-zaprosuut-na-bezkostovnu-psihologicnu-reabilitaciu
https://www.6262.com.ua/news/2312922/ucasnikiv-ato-zi-slovanska-zaprosuut-na-bezkostovnu-psihologicnu-reabilitaciu
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Рішенням Слов’янської міської ради від 15.02.2017 № 21-XX-7 затверджено Програму 

соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2017-2020 

роки на території Слов’янської міської ради. Програмою передбачено забезпечення 

учасників антитерористичної операції безоплатним зубопротезуванням  (на 2019-2020 роки 

з місцевого бюджету виділено 42,0 тис грн) та  безоплатним протезуванням органів слуху 

(на 2019-2020 роки з місцевого бюджету виділено 45,0 тис грн). https://e-

petition.bissoft.org/uploads/yeas_and_nays/attachment/file/6028/21-20-7.pdf 

Рішенням Слов’янської міської ради №30-LX-7 від 20.02.2019 року затверджено 

Програму реабілітації дітей на Слов’янському курорті на 2019-2020 рік, метою якої є 

покращення стану здоров’я дітей з різних категорій населення міста, в першу чергу, дітей з 

малозабезпечених сімей та дітей з інвалідністю. На виконання програми у 2020 році 

планується витратити 150 000 грн шляхом придбання 50 (п’ятдесяти) курсівок. 

http://docs.slavrada.gov.ua/dt/1238/ 

У 2020 році Слов’янська міська рада направила кошти на забезпечення осіб з 

інвалідністю виробами медичного призначення: 

-  486 000 грн для дітей з інвалідністю. 

- 961 847,07 грн для дорослих осіб з інвалідністю. 

 
Інформація щодо забезпечення виробами медичного призначення мешканців м. Слов’янськ. 

 

У рамках Програми соціального захисту дітей з інвалідністю на 2016-2020 роки на 

території Слов’янської міської ради технічними та іншими засобами реабілітації упродовж 

І кварталу 2020 року забезпечено 520 осіб з інвалідністю. 

http://slavrada.gov.ua/uploads/File/econom/zvit_za1kv_2020.pdf. 

 
Витяг зі звіту про виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Слов’янська за І квартал 

2020 року 

Зважаючи на вищевикладене, монітори дійшли висновку, що міська рада вживає заходів 

із надання реабілітаційних послуг особам з порушенням здоров’я. Досягнення трьох умов 

індикатора дозволяє прийняти рішення про зарахування балу. 

 

https://e-petition.bissoft.org/uploads/yeas_and_nays/attachment/file/6028/21-20-7.pdf
https://e-petition.bissoft.org/uploads/yeas_and_nays/attachment/file/6028/21-20-7.pdf
http://docs.slavrada.gov.ua/dt/1238/
http://slavrada.gov.ua/uploads/File/econom/zvit_za1kv_2020.pdf.
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_____________________________________________________________________________ 

 

Бал зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. Рекомендовано налагодити співпрацю з громадськими організаціями, які надають 

реабілітаційні послуги з метою збільшення переліку та якості таких послуг. 

 

6. Чи здійснює ОМС заходи підтримки  сімей з дітьми? 

 

Бал зараховується при наданні доказів вживання ОМС упродовж останнього 

календарного року перед моніторингом фінансово підкріплених системних заходів з 

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

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

означає наявність фінансового плану такої форми соціального захисту у місцевому 

бюджеті, системність – планування таких заходів на рік. 

Приклади заходів: 

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

народженням дитини;  

- ваучери на оплату лікарських засобів та медичних послуг; 

- харчування немовлят та надання засобів гігієни для немовлят; 

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

- пільговий проїзд учнів до місця навчання і додому; 

- влаштування дітей внутрішньо переміщених осіб у дошкільні та загальноосвітні 

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

переміщених родин); 

- інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора). 

 

 У 2019 році Слов’янська міська рада надала допомогу 7075 сім’ям з дітьми на загальну 

суму 85861,0 тис грн, 1607 малозабезпеченим сім’ям на суму 30712,3 тис грн. 

http://slavrada.gov.ua/uploads/File/econom/100320-2-vik_ekonom-programi-2019.pdf 

 

 
Витяг зі звіту про виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Слов’янська у 2019  році. 

 

У Слов’янську здійснюються наступні заходи з підтримки сімей з дітьми:  

1. Безкоштовне харчування учнів І-ІV класів та учнів вразливих груп, безоплатне 

харчування дітей учасників АТО. У 2019 році забезпечені гарячим харчуванням 6197 учнів, 

з них 5222 учня 1-4 класів та діти пільгових категорій загальноосвітніх навчальних закладів. 

http://slavrada.gov.ua/uploads/File/econom/100320-2-vik_ekonom-programi-2019.pdf 

http://slavrada.gov.ua/uploads/File/econom/100320-2-vik_ekonom-programi-2019.pdf
http://slavrada.gov.ua/uploads/File/econom/100320-2-vik_ekonom-programi-2019.pdf
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Витяг зі звіту про виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Слов’янська у 2019  році. 

 

2. Безперешкодне влаштування дітей внутрішньо-переміщених осіб у навчальні 

заклади, що передбачено Програмою соціального захисту внутрішньо переміщених 

осіб на 2019-2020 роки. http://docs.slavrada.gov.ua/dt/13875/. 
 

 
Витяг із міської програми соціального захисту внутрішньо переміщених 

осіб на 2019-2020 роки. 

 

У 2019 році управління соціального захисту населення міської ради придбало 775 

продовольчих наборів для сімей з дітьми. http://slavrada.gov.ua/uploads/File/econom/100320-

2-vik_ekonom-programi-2019.pdf. 
У рамках Програми здоров’я жінок та дітей Слов’янська на 2017- 2020 роки упродовж І 

кварталу 2020 року: 

-  72 дитини перших двох років життя з малозабезпечених сімей забезпечені 

пільговим харчуванням. 

- 48 вагітних пройшли діагностику вродженої та спадкової патології вагітних групи 

ризику. 

http://slavrada.gov.ua/uploads/File/econom/100320-2-vik_ekonom-programi-2019.pdf 

У рамках Програми безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами та 

засобами медичного призначення у разі амбулаторного лікування окремих груп населення 

та за певними категоріями захворювань 2 дитини, хворі на фенілкетонурію, забезпечені 

продуктами лікувального харчування у І кварталі 2020 року. 

Враховуючи той факт, що у Слов’янську надається допомога сім’ям з дітьми, 

здійснюється підтримка сімей внутрішньо переміщених осіб, надається безкоштовне 

харчування у навчальних закладах, монітори прийняли рішення про зарахування балу. 

____________________________________________________________________________ 

Бал зараховано 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

http://docs.slavrada.gov.ua/dt/13875/
http://slavrada.gov.ua/uploads/File/econom/100320-2-vik_ekonom-programi-2019.pdf
http://slavrada.gov.ua/uploads/File/econom/100320-2-vik_ekonom-programi-2019.pdf
http://slavrada.gov.ua/uploads/File/econom/100320-2-vik_ekonom-programi-2019.pdf
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Рекомендації: 

1. Приділяти більше уваги інформуванню сімей з дітьми щодо допомоги, на яку вони 

мають право.  

 

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

складних життєвих обставинах, в тому числі за наслідками домашнього насильства? 

 

Бал зараховуватиметься за наявності доказів залучення ОМС упродовж останнього 

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

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

іншими надавачами соціальних послуг: 

- діяльність гарячої телефонної лінії з питань подолання складних життєвих обставин 

за наслідками домашнього насильства; 

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

запобігання та протидії домашньому насильству, насильству щодо дітей, протидії 

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

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

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

домашньому насиллю, насиллю щодо дітей, дитячій бездоглядності; 

- організація послуг психологічної допомоги жертвам домашнього насилля, насилля в 

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

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

недержавних установах; 

- організація надання послуг у Соціальному центрі матері та дитини; 

- організація соціальних послуг із ресоціалізації наркозалежної молоді; 

- інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора). 

 

Слов’янська міська рада інформує населення щодо можливих місць отримання допомоги 

у випадку домашнього насилля. 

http://www.slavrada.gov.ua/?view=news&newsID=17523&word=%ED%E0%F1%E8%EB%FC

%F1%F2%E2%E0 
У складі дитячої консультативної поліклініки КНП СМР «Міська лікарня №1» працює 

«Клініка, дружня до молоді» (КМД), яка надає лікувально-діагностичні, консультативні, 

інформаційні та профілактичні послуги підліткам та молоді у віці від 10 до 21 років. Клініка 

співпрацює з Центром соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді та Службою у справах 

дітей, Слов’янським МРВ філії Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області. 

У 2020 році клініка надала послуги 3 особам – жертвам домашнього насильства. 

При Слов’янській міській раді створення координаційну раду з питань дітей, молоді, 

сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми у 

Слов’янську http://docs.slavrada.gov.ua/dt/2093/. 

Рішенням Координаційної ради від 11.03.2020 року затверджено План спільних заходів, 

спрямованих на соціальний захист дітей з приводу жорстокого поводження з дітьми або 

загрози його вчинення, запобігання суїцидальної поведінки, викорінення найгірших форм 

дитячої праці у м. Слов’янськ на 2020 рік. http://docs.slavrada.gov.ua/dt/2093/. 
 

http://www.slavrada.gov.ua/?view=news&newsID=17523&word=%ED%E0%F1%E8%EB%FC%F1%F2%E2%E0
http://www.slavrada.gov.ua/?view=news&newsID=17523&word=%ED%E0%F1%E8%EB%FC%F1%F2%E2%E0
http://docs.slavrada.gov.ua/dt/2093/
http://docs.slavrada.gov.ua/dt/2093/
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План заходів щодо запобігання та протидії домашньому насильству у м. Слов’янськ. 

 

У Слов’янську діє програма із забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та 

лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД у м. Слов’янськ. У рамках програми 

проводяться заходи з попередження вживання та розповсюдження наркотиків серед молоді. 

У 2020 році в рамках програми безкоштовне тестування на ВІЛ-інфекцію пройшли 1066 

осіб. 

Слов’янський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді веде соціально-

профілактичну роботу в закладах освіти та охорони здоров’я із запобігання 

правопорушенням, домашньому насильству, насильству щодо дітей та іншим негативним 

явищам у дитячому та молодіжному середовищі, подолання їх наслідків, профілактики 

соціального сирітства. У 2019 році під соціальним супроводом перебували 362 дитини. 

17 травня 2019 року за участі міського центру соціальних служб сім’ї, дітей і молоді  

проведено акцію під назвою «Ліки від байдужості». Метою акції було привернути увагу 

населення до епідемії та закликати пройти тест на ВІЛ, проінформувати щодо профілактики 

ВІЛ, арт-терапії, соціальних послуг, зменшення стигматизації представників уразливих до 

ВІЛ груп та ВІЛ-інфікованих осіб. 

Під час заходу 41 мешканець міста мав змогу пройти безкоштовне тестування на ВІЛ за 

допомоги швидких тестів. Під час акції було розповсюджено тематичні інформаційні 

матеріали щодо соціально небезпечних хвороб.https://doz.donoda.gov.ua/6843-2/ 
Слов’янський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно з 

Центром соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від насильства та 

жорстокого поводження, організовує та проводить психокорекційні заняття «Я активний, 

сучасний, успішний». 

http://www.slavrada.gov.ua/?view=news&newsID=22863&fbclid=IwAR0RcOm35CO1o_Z26n

XMM21ocHb-qS6AOnlovI9NGgdPEunU4ZenRsKktu8 

У Слов’янську працює Центр допомоги жінкам, які постраждали від насильства або 

жорстокого поводження. Центр відкрився за фінансової підтримки Європейського Союзу в 

рамках Програми відновлення та розбудови миру ПРООН та ООН-Жінки, що реалізується 

у Східній Україні. Подальша робота центру підтримується Фондом ООН у галузі 

народонаселення  за фінансової підтримки уряду Великої Британії у тісній співпраці з 

міською та обласною владою, Донецьким обласним центром соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді, а також неурядовими партнерами, зокрема ДОГО «Ліга соціальних 

працівників». 

За перші 8 місяців 2019 року до психологів та юристів тут звернулися 282 жінки, які 

опинилися у складних життєвих умовах. 19 жінок та 14 дітей проживали тут, 

переховуючись від домашніх агресорів.  

https://doz.donoda.gov.ua/6843-2/
http://www.slavrada.gov.ua/?view=news&newsID=22863&fbclid=IwAR0RcOm35CO1o_Z26nXMM21ocHb-qS6AOnlovI9NGgdPEunU4ZenRsKktu8
http://www.slavrada.gov.ua/?view=news&newsID=22863&fbclid=IwAR0RcOm35CO1o_Z26nXMM21ocHb-qS6AOnlovI9NGgdPEunU4ZenRsKktu8
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https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/presscenter/pressreleases/2018/02/08/shelter-

for-gbv-survivors-opens-in-sloviansk.html 

Інспектори з ювенальної превенції Слов’янського відділу поліції та робітники Центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводять заняття зі школярами в рамках 

програми «16 днів активності проти гендерного насильства», на яких розповідають про 

історію акції та її правові засади у законодавстві України.  

 
Заняття із школярами в рамках програми «16 днів активності проти гендерного насильства». 

 

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

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

насильства, дає можливість для зарахування балу.  

_____________________________________________________________________________ 

Бал зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. Приділити більше уваги питанню організації соціальних послуг із ресоціалізації 

наркозалежної молоді. 

 

8.Чи дбає ОМС про захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування? 

 

Бал зараховується при наданні доказів вживання ОМС упродовж останнього 

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

позбавлених батьківського піклування. У великих містах вважається достатнім 

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

Приклади напрямів: 

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

порушень прав; 

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

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

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

досягненні нею повноліття житла, яке перебуває у її власності; 

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

батьківського піклування; 

- надання фінансової підтримки внутрішньо переміщених прийомних сімей, дитячих 

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

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

залишили місце проживання на тимчасово окупованих територіях та території 

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

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

діти, позбавлені батьківського піклування; 

- інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора). 

https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/presscenter/pressreleases/2018/02/08/shelter-for-gbv-survivors-opens-in-sloviansk.html
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/presscenter/pressreleases/2018/02/08/shelter-for-gbv-survivors-opens-in-sloviansk.html
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Заходи можуть бути реалізовані як у самій громаді, так і шляхом вирішення питань їх 

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

оцінюються за документами, що передбачають передачу коштів на фінансування 

зазначених заходів за останній календарний рік, що передує моніторингу. 

 

У 2019 році, станом на 01.01.2020,  на первинному обліку служби у справах дітей міської 

ради перебувало 352 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. Під 

опікою громадян знаходилися 274 дитини-сироти та діти, позбавлені батьківського 

піклування.  

У місті функціонує 9 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 51 дитина-

сирота та діти, позбавлені батьківського піклування,  3 прийомні сім’ї, в яких виховується 

8 дітей.  

У місті створено комунальний заклад «Центр соціально-психологічної реабілітації 

дітей». На обліку в центрі перебувало 39 дітей, які опинилися у складних життєвих 

обставинах. 

До центру приймаються: 

-    діти з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах і не в змозі подолати їх 

самотужки, якщо батьки не можуть забезпечити належного утримання та догляду за 

дитиною, ухиляються від виконання батьківських обов’язків, вживають алкоголь, 

наркотичні засоби; 

- діти, які залишилися без піклування батьків або осіб, які їх замінюють; 

- діти, які зазнали насильства і потребують соціально-психологічної допомоги; 

- безпритульні діти. 

Станом на 01 грудня упродовж 2019 року в Центрі отримало допомогу 134 дитини: 

- за рішенням ССД до Центру в заклад було направлено 94 дітей,: 

- за актом поліції – 34 дитини; 

- за заявою самих дітей – 6. 

    Спільно зі Службою у справах дітей Слов’янської міської ради дітей влаштовують до 

сімейних форм виховання. Із 57 дітей-сиріт та дітей, позбавлених  батьківського піклування 

, влаштовано :  

- під опіку – 18 дітей ( 32%); 

- до ДБСТ – 4 дитини ( 7 % ); 

За період з 01.01.2019 р по 01.12.2019 року повернено у сім’ю – 61 дитину (46 %). 

http://docs.slavrada.gov.ua/dt/29951/ 

Структурні підрозділи Слов’янської міської ради ведуть соціально-профілактичну 

роботу в закладах освіти та охорони здоров’я із профілактики соціального сирітства. У 2019 

році проведено 48 профілактичних рейдів «Сім’я», «Діти вулиці» та обстежено 311 родин. 

За наслідками обстеження  поставлено на облік 47 дітей. Упродовж 9 місяців 2019 року 107 

дітей отримали соціальний захист в ЦСПРД. До сімейних форм виховання влаштовано 303 

дитини. Державні соціальні інспектори склали 21 тис 967 актів матеріально-побутових умов 

сімей.  

http://slavrada.gov.ua/?view=news&newsID=24302. 

У 2019-2020 роках спеціалісти Служби взяли участь у 232 судових засіданнях щодо 

захисту прав дітей, які залишилися без батьківської опіки. Так, протягом 2019 року було 

подано 11 заяв щодо позбавлення батьківський прав, 5 заяв про відібрання дітей. 

Згідно з відповіддю на запит монітора, призначено державну допомогу 78 дітям-сиротам та 

дітям, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у 3 прийомних сім’ях та 9 

будинках сімейного типу. 

На території міської ради розвивається мережа нових форм сімейного виховання – 

прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. На сьогодні успішно функціонують 

http://docs.slavrada.gov.ua/dt/29951/
http://slavrada.gov.ua/?view=news&newsID=24302
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9 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 55 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та 3 прийомні сім’ї, в яких виховуються 8 дітей. 

У Слов’янській міській раді діє Програма Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа (віком від 18 до 23 років) на 2018-

2020 роки у м.Слов’янськ», прийнята 28.09.2018 р. за № 9-LII-7. 

Програмою передбачено: 

- Проведення первинного обстеження житла, в якому проживала дитина, яка 

залишилася без батьківського піклування. 

- Забезпечення своєчасного взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов. 

- Прийняття рішень щодо збереження житла, в якому проживала дитина-сирота або 

дитина, позбавлена батьківського піклування. 

- Проведення роз’яснювальної роботи серед опікунів, піклувальників, прийомних 

батьків, батьків-вихователів, стосовно дотримання вимог законодавства в частині 

захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

які перебувають у них на вихованні. 

- Організація роботи  по вирішенню питання щодо приватизації житла на ім’я дитини-

сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, якщо право користування 

житлом є тільки у дитини: 

- оформлення права власності на житло; 

- оформлення технічної документації на житло. 

- Забезпечення висвітлення у ЗМІ проблемних питань та прикладів позитивного 

досвіду по захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа (віком від 18 до 23 років). 

- Подання оголошень у ЗМІ щодо придбання житла для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які потребують поліпшення 

житлових умов, і перебувають на квартирному обліку. 

- Проведення інформаційної  та роз’яснювальної роботи з особами  (віком від 18 до 

23 років) із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

навчаються у навчальних закладах, відносно своїх прав щодо забезпечення житлом, 

шляхів вирішення житлових проблем 

- Забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх 

числа, які потребують поліпшення житлових умов і перебувають на квартирному 

обліку (згідно з чергою),  впорядкованим житлом для постійного проживання 

шляхом надання їм житла з житлового фонду, рахунок коштів місцевого бюджету, 

інших джерел, не заборонених законодавством. 

- Придбання на вторинному ринку впорядкованого для постійного проживання житла 

для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа 

(віком від 18 до 23 років). 

- Придбання житла для дитячого будинку сімейного типу. 

- Придбання житла для особи з числа дітей-сиріт (віком від 18 до 23 років). 

У рамках програми у 2019 році Слов’янською міською радою було придбано одну 

однокімнатну квартиру для дитини-сироти. 

http://www.slavrada.gov.ua/?view=news&newsID=22352. 

http://www.slavrada.gov.ua/?view=news&newsID=22352
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Передача ключів від квартири дитині-сироті. 

Реалізацію інших заходів у рамках виконання програми підтвердити не вдалося.  

Моніторами підтверджено 4 факти участі Слов’янської міської ради, які спрямовані на 

захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що надає 

можливість для зарахування балу. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал зараховано 

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. Своєчасно вживати заходів щодо сплати дітям-сиротам державної грошової 

допомоги. 

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

позбавленого батьківського піклування. 

3. Прийняти програму з надання фінансової підтримки внутрішньо переміщених 

прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу. 

4. Передбачити можливість надання житла дитячим будинкам сімейного типу, які 

вимушено або самостійно залишили місце проживання на тимчасово окупованих 

територіях та території проведення АТО. 

 

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

 

Бал зараховується при наданні ОМС доказів: 

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

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

особи) за рік, що передує моніторингу. 

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

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

оцінюються за документами, що передбачають передачу коштів на фінансування 

зазначених заходів за останній календарний рік, що передує моніторингу. 

 

Слов’янська міська рада долучає недержавний громадський сектор до надання послуг 

населення. У 2019 році за рахунок коштів місцевого бюджету надано фінансову підтримку: 

- 8 громадським ветеранським організаціям на суму 263 тис 100 грн. Допомога була 

спрямована на реалізацію громадськими організаціями заходів по захисту прав ветеранів. 

 - Міській організації «Інвалідів з вадами зору з дитинства та загального захворювання 

«Дотик» на супровід осіб з інвалідністю І групи з вадами зору надано фінансування за 

рахунок коштів місцевого бюджету у сумі 105 тис 500 грн. 

Залучення недержавних надавачів соціальних послуг дає право монітору на зарахування 

балу. 
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_____________________________________________________________________________ 

 

Бал зараховано 

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. Рекомендовано розширити перелік недержавних надавачів соціальних послуг для 

більш якісного та різноманітного обслуговування. 

 

10. Чи є зручною  організація надання послуг органом соціального захисту 

населення? 

 

Бал зараховується, якщо монітор підтвердив наявність не менше дванадцяти критеріїв 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

якнайближче до місць проживання органами соціального захисту, центрами зайнятості, 

управліннями Пенсійного фонду. 

 

У Слов’янську Управління праці та соціального захисту населення створено у форматі 

«Прозорий офіс».  

1. Для зручності осіб, які звертаються, на рецепції працюють консультанти «Єдиної 

приймальні» Слов’янського управління праці та соціального захисту населення. 

2. Телефоном можна дізнатись про порядок отримання послуг та графік прийому.  

3. На вході до приміщення розташовано інформаційні стенди з інформацією про 

роботу центру та послуги, які можна отримати.  
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4. На дверях є таблички з інформацією про працівників.  

5. Приміщення доступне для маломобільних груп населення (вхід обладнано пандусом, 

який також є у коридорі для доступного пересування осіб з інвалідністю. 

6. Наявність паркувальних місць з місцями для маломобільних груп населення. 

7. У консультанта можливо отримати бланки заяв та інформацію щодо додаткових 

документів. 

8. Наявний доступ до туалетів, зокрема для осіб з інвалідністю, на дверях туалету є 

таблички для осіб з вадами зору.  

 
9. Працівники центру допомагають заповнити заяви тим, хто не може самостійно цього 

зробити.  

10. Місця очікування обладнані достатньою кількістю крісел та лавок, є столи для 

зручності заповнення документів, працює кондиціонер. 

 

 
 

 

Наявність 12 критеріїв зручності надання послуг органом соціального захисту населення 

дає можливість монітору зарахувати бал. 

 

____________________________________________________________________________ 

Бал зараховано 

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. Створити дитячий куточок у «прозорому офісі». 
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ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 
 

Ключові враження від моніторингу 

 

У Слов’янську здійснюється допомога сім’ям, які опинились у складних життєвих 

обставинах. Зокрема проводяться спільні заходи щодо запобігання та протидії домашньому 

насильству, здійснюється інформування громади, в тому числі у закладах освіти, 

організовуються послуги сім’ям, які потрапили у складні життєві обставини, 

підтримуються громадські ініціативи, що надають зазначені послуги. У місті достатньо 

місцевих програм для покращення соціальної сфери. 

Слід також відзначити різноманітність заходів на підтримку малозабезпечених осіб 

похилого віку. 

 

Базові рекомендації 

1. Слов’янській міській ради рекомендовано більше уваги приділити питанню 

забезпечення засобами доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями, 

зокрема для осіб з вадами зору. Розглянути питання щодо виділення коштів з 

місцевого бюджету для розробки кошторисної документації та обладнання 

житлових будинків засобами доступності. 

2. Слов’янській міській ради рекомендовано більше уваги приділити питанню 

забезпечення житлом дітей-сиріт. 

3. Слов’янській міській раді рекомендовано запрошувати до обговорення ширше коло 

представників різних соціально вразливих категорій населення з обов’язковим 

урахуванням їхніх пропозицій у подальшому плануванні заходів із соціального 

захисту. 

 

 

 

 

 

 

 

Стовпець1; 

Зараховано 9 

балів; 9; 90%

Стовпець1; Не 

зараховано 1 

бал; 1; 10%

Зараховано 9 балів

Не зараховано 1 бал



 
Місцевий індекс прав людини м. Слов’янськ Донецької області: Звіт моніторингу 

 
Сторінка 46 з 54 

НАПРЯМОК МОНІТОРИНГУ: ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ 

 

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

правосуддя? 

 

Бал зараховується за наявності затвердженого стратегічного документа такого 

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

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

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

фінансування з місцевого бюджету; визначенням очікуваних результатів виконання; 

встановленням контролю та визначенням способів оцінки ефективності реалізації 

завдань. 

 

Контент-аналіз сайту міської ради та інших джерел інформації не виявив доказів 

наявності діючого місцевого стратегічного документу, що стосується питання доступу до 

правосуддя, тож підстави до зарахування балу відсутні. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал не зараховано 

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації 

1. Слов’янській міській раді необхідно розробити та затвердити місцевий документ, що 

стосується сфери доступу до правосуддя. 

 

2. Чи здійснюється взаємодія органів місцевого самоврядування з місцевими 

державними адміністраціями, органами поліції, судами, територіальними 

управліннями юстиції, центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

у сфері доступу до правосуддя? 

 

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

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

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

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

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

 

Рішенням Слов’янської міської ради від 06.03.2019 р. № 437 ОМС було передано 

однокімнатну квартиру та закріплено її за Департаментом патрульної поліції України 

Національної поліції України.  http://www.slavrada.gov.ua/?view=doc&docID=23094 

Рішенням Слов’янської міської ради від 05.04.2017 р.  № 256 передано майно 

комунальної власності територіальної громади м.Слов’янськ, яке знаходиться на балансі 

відділу культури Слов’янської міської ради, в тимчасове безоплатне користування (позику) 

Головному територіальному управлінню юстиції у Донецькій області на умовах договору 

позики. http://docs.slavrada.gov.ua/dt/18022/ 

У відкритих джерелах монітор знайшов підтвердження передачі Слов’янською міською 

радою нежитлового приміщення Національному управлінню поліції за пільгову  плату. 

http://slavrada.gov.ua/uploads/File/KS/orenda_ukv_011119.pdf 

 

http://www.slavrada.gov.ua/?view=doc&docID=23094
http://docs.slavrada.gov.ua/dt/18022/
http://slavrada.gov.ua/uploads/File/KS/orenda_ukv_011119.pdf
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Також є підтвердження передачі Слов’янською міською радою нежитлового приміщення 

Державній установі «Центр пробації» за пільгову плату. 

http://slavrada.gov.ua/uploads/File/KS/orenda_ukv_011119.pdf 

 

 
 

 

Підтвердження трьох фактів взаємодії з вказаними органами дає право монітору на 

зарахування балу. 

____________________________________________________________________________ 

 

Бал  зараховано 

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

1. Слов’янській міській раді необхідно розглянути можливість та запланувати 

створення консультативно-дорадчих органів з правоохоронними органами. 

 

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. 

 

У відкритих джерелах монітор знайшов підтвердження участі ОМС у відборі до суду 

присяжних. 

http://slavrada.gov.ua/uploads/File/KS/orenda_ukv_011119.pdf
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https://nikolaevka24.com/u-slov-yansku-shukayut-bazhayuchih-dlya-vklyuchennya-do-

rezervnogo-spisku-prisyazhnih/ 

Рішенням Слов’янської міської ради від 04.03.2020 року  № 16-LXXX-7 затверджено 

список присяжних Слов’янського міськрайонного суду. 

http://docs.slavrada.gov.ua/dt/41305/. 
Участь Слов’янської міської ради у формуванні суду присяжних дає можливість 

монітору зарахувати бал. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Бал  зараховано 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Чи здійснює ОМС заходи правопросвітницького характеру спільно з місцевими 

державними адміністраціями, органами поліції, судами, територіальними 

управліннями юстиції, центрами з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги? 

 

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

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

органами місцевого самоврядування спільних з місцевими державними адміністраціями, 

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

безоплатної вторинної правової допомоги правопросвітницьких заходів для населення. 

 

Інспектори з ювенальної превенції Слов’янського відділу поліції та робітники Центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводять заняття зі школярами в рамках 

програми «16 днів активності проти гендерного насильства». Доказів проведення інших 

спільних заходів у відкритих джерелах інформації не виявлено. 

 

 
Заняття зі школярами в рамках програми «16 днів активності проти гендерного насильства». 

 

Підтвердження лише одного заходу правопросвітницького характеру з чотирьох 

необхідних не дає можливості зарахувати бал. 

_____________________________________________________________________________ 

Бал не зараховано 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

https://nikolaevka24.com/u-slov-yansku-shukayut-bazhayuchih-dlya-vklyuchennya-do-rezervnogo-spisku-prisyazhnih/
https://nikolaevka24.com/u-slov-yansku-shukayut-bazhayuchih-dlya-vklyuchennya-do-rezervnogo-spisku-prisyazhnih/
http://docs.slavrada.gov.ua/dt/41305/


 
Місцевий індекс прав людини м. Слов’янськ Донецької області: Звіт моніторингу 

 
Сторінка 49 з 54 

Рекомендації: 

1. Скласти план спільних право просвітницьких заходів  міської ради з місцевими 

державними адміністраціями, судами, територіальними управліннями юстиції, 

центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги на 2021 рік. 

 

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

шляхом організації зручного для громадян транспортного сполучення? 

 

Бал зараховується при встановленні факту зручності транспортного сполучення до 

кожного з таких органів: поліція, суд, юстиція. 

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

пересадки громадським транспортом від найбільш віддаленої вулиці та відстань до 

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

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

населеному пункті – можливість відповідно встановленого графіку руху транспорту 

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

 

Слов’янський міськрайонний суд знаходиться на вул. Добровольського, будинок 2. 

Відстань до центру міста – менше 1 км. Доїхати до суду можна з будь-якого району 

Слов’янська без пересадок або з однією пересадкою (з найвіддаленіших районів міста), при 

цьому відстань до зупинки сягає 120 м. 

 

 
 

Слов’янський міський відділ поліції знаходиться за адресою: м. Слов’янськ, вул. 

Університетська, 30, в самому центрі міста. До установи можна доїхати з однією 

пересадкою (з найвіддаленіших районів міста), при цьому відстань до зупинки сягає 200 м. 
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Слов’янський міськрайонний відділ Державної виконавчої служби знаходиться за 

адресою: м. Слов’янськ, вул. Поштова, 44, відстань від центру міста – близько 1 км. До 

установи можна доїхати з однією пересадкою (з найвіддаленіших районів міста), при цьому 

відстань до зупинки сягає 200 м. 

 

 
 

Враховуючи зручність транспортного сполучення до кожного з таких закладів, бал за 

даним індикатором зараховано. 

_____________________________________________________________________________ 

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. 

 

У місті діє Комітет забезпечення доступності осіб з обмеженими фізичними 

можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та 

інженерно-транспортної інфраструктури Слов’янська http://docs.slavrada.gov.ua/dt/16514/. 

http://docs.slavrada.gov.ua/dt/16514/
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На засіданнях комітету розглядаються та вирішується питання вільного доступу осіб з 

фізично обмеженими можливостями до об’єктів громадської та інженерно-транспортної 

інфраструктури. Дослідити діяльність комітету доступності моніторам не вдалось через 

відсутність інформації про його роботу у відкритих джерелах.   

У 2019 році міська організація «Інвалідів з вадами зору з дитинства та загального 

захворювання «Дотик» надавала послуги з супроводу осіб з інвалідності І групи. Послуги 

надавались за рахунок коштів місцевого бюджету. На реалізацію цієї послуги з міського 

бюджету у виділено 105 тис 500 грн http://docs.slavrada.gov.ua/dt/30569/. 

Рішенням Слов’янської міської ради від 20.02.2019 р. №335 затверджено порядок 

надання послуг супроводження осіб з інвалідністю І групи по зору на паритетних засадах. 

Такі послуги надаються безкоштовно у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 

16.00. http://docs.slavrada.gov.ua/dt/1115/. 
Приміщення суду, поліції та управління юстиції обладнані пандусами та поручнями. 

Найближчий до будівлі суду світлофор обладнаний звуковим сигналом. 

    Враховуючи наявність трьох доказів сприяння  безперешкодному доступу 

маломобільних груп населення до отримання правових послуг в місті, бал зараховується. 

 

_____________________________________________________________________________ 

Бал  зараховано  

_____________________________________________________________________________ 

 

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. 

 

Розпорядженням міського голови №549 від 26.12.2011 року затверджено графік 

особистого прийому працівниками юридичного управління осіб, які потребують 

безоплатної первинної правової допомоги за видами правових послуг, визначених Законом 

України «Про безоплатну правову допомогу». 

Юридичне управління співпрацює зі Слов’янським бюро безоплатної правової допомоги 

та БФ «Право на захист» з питань надання вторинної допомоги пільговим категоріям 

громадян. 

http://docs.slavrada.gov.ua/dt/30569/
http://docs.slavrada.gov.ua/dt/1115/
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Відповідь Слов’янської міської ради на запит монітора. 

 

У ході експерименту монітор з’ясував, що графік прийому передбачає роботу 

юридичного управління двічі на тиждень, але в разі звернення громадян управління готове 

надати допомогу щодня, реєструючи при цьому відвідувачів, яким було надано допомогу. 

Для отримання вторинної правової допомоги управління перенаправляє відвідувачів до 

Бюро безоплатної правової допомоги.  

Під час візиту монітор з’ясував, що отримати консультацію можна телефоном. 

Наявність доказів забезпечення органом місцевого самоврядування надання безоплатної 

первинної правової допомоги дає підстави для зарахування балу. 

 

_____________________________________________________________________________ 

Бал зараховано  

_____________________________________________________________________________ 
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ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 

 

 
 

 

Ключові враження від моніторингу 

 

Слов’янська міська рада бере участь у забезпеченні доступу мешканців міста до 

правосуддя. Місцева влада організувала можливість отримання безкоштовної первинної 

правової допомоги, в тому числі маломобільними громадянами, яким надається послуга з 

супроводу до органів влади. 

Попри це міській раді необхідно систематизувати роботу у сфері доступу до  правосуддя, 

прийнявши стратегічний документ. Також необхідно посилити співпрацю з поліцією та 

судами у напрямку проведення спільних інформаційно-просвітницьких заходів. 

 

Базові рекомендації 

1. Розглянути можливість розширити різновидності правопросвітницьких заходів 

різними тематичними спрямуваннями з використанням різних форм подачі 

інформації.  

2. Слов’янській міській раді розглянути можливість та запланувати створення 

консультативно-дорадчих органів.  

3. Слов’янській міській раді необхідно розробити та затвердити місцевий документ, 

що стосується сфери доступу до правосуддя. 
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ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ 
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