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НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ 
Соціальний захист для 
вразливих категорій

● Відсутні заходи з надання допомоги 
малозабезпеченим особам похилого віку

● У громадах не надаються послуги з догляду 
осіб, які її потребують

● Несистемна робота з надання допомоги сім’
ям з дітьми

● У громадах не проводиться робота з 
надання допомоги особам, які зазнали 
домашнього насильства

● Ненадання достатньої допомоги дітям 
сиротам та дітям позбавленим батьківського 
піклування

● Провести аналіз потреб малозабезпечених осіб похилого 
віку, визначити першочергові потреби та розробити 
механізми надання відповідної допомоги таким особам

● Оприлюднювати на офіційних сайтах органів місцевого 
самоврядування інформацію про надання у громаді 
послуг із догляду осіб, які її потребують

● Передбачити можливість надання послуг із догляду осіб 
за рахунок власних ресурсів (створення власних центрів 
соціального обслуговування населення, співфінансування 
районних центрів)

● Провести аналіз потреб сімей із дітьми, визначити їхні 
потреби. Прийняти місцеві цільові програми, які будуть 
спрямовані на надання підтримки та допомоги сім'ям з 
дітьми

● Створити центри соціально-психологічної допомоги 
особам, які зазнали  насильства, в тому числі гендерно 
зумовленого (шелтери). Передбачити фінансування їх 
роботи

● Провести аналіз потреб дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування. Прийняти цільові програми на 
забезпечення потреб дітей-сиріт, дітей позбавлених 
батьківського піклування
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НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ 
Гідний рівень життя

● Несистемний підхід до вирішенням 
проблем з подолання бідності

● Незабезпечення житлом вразливих 
категорій населення

● У малих громадах відсутні центри 
реінтеграції бездомних осіб

● Провести аналіз чинних програм, які спрямовані на 
подолання бідності. Внести зміни до програм, які є 
недієвими, з урахуванням базових потреб вразливих 
категорій населення та тих осіб, які мають ризики 
опинитися за межею бідності

● Передбачити можливість прийняття довгострокових 
цільових програм із забезпечення житлом мешканців 
громад (надання житла або надання кредитів на його 
придбання)

● Розглянути можливість прийняття інвестиційних 
програм спільно з підприємствами та організаціями, 
що здійснюють будівництво житлових будівель, 
зокрема через виділення житла або заходів зі 
сприяння у його придбанні

● Проаналізувати досвід інших населених пунктів щодо 
функціонування центрів реінтеграції та допомоги 
бездомним особам, розглянути можливість створення 
подібних центрів у громаді
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НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ 
Безпека громади

● У громадах не прийнято цільових програм з 
охорони громадського порядку та безпеки

● Приділяється мало уваги впровадженню 
сучасних інформаційно-технічних систем 
безпеки

● Інформаційно-просвітницька робота є 
несистемною, без залучення громадськості

● Відсутність інформації про плани евакуації 
та тимчасового переселення у громадах

● Запровадити практику проведення аналізу стану 
безпеки у громадах перед прийняттям місцевих 
цільових програм та заходів у сфері безпеки

● Прийняти цільові програми з підвищення рівня 
громадської безпеки в тих громадах, де вони відсутні 
або продовжити строки дії програм, де закінчується їх 
строк дії 

● Провести аналіз позитивних прикладів із 
впровадження у громадах сучасних інформаційно-
технічних систем безпеки

● Активізувати роботу за напрямом залучення 
міжнародної технічної допомоги для впровадження 
сучасних інформаційно-технічних систем безпеки

● Розробити та впровадити плани проведення 
інформаційно-просвітницьких заходів, які спрямовані 
на вироблення навичок поведінки населення у 
надзвичайних ситуаціях, на 2021 рік

● Розробити, затвердити та регулярно оновлювати 
актуальні плани евакуації, тимчасового переселення 
мешканців у разі надзвичайних ситуацій
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НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ 
Доступ до правосуддя

● У громадах не прийнято цільових програм із 
забезпечення доступу до правосуддя

● Місцева влада не залучає громадськість до 
формування порядку денного у сфері 
доступу до правосуддя

● При органах місцевого самоврядування не 
створено центрів з надання первинної 
правової допомоги населенню

● На рівні громад необхідно провести комплексне 
дослідження правових проблем та потреб населення 
для визначення стратегії роботи громади за напрямом 
забезпечення доступу до правосуддя 

● Створити при органах місцевого самоврядування 
консультативно-дорадчі органи у сфері доступу до 
правосуддя. Залучити до роботи таких органів 
представників всіх заінтересованих сторін та спільно 
проводити роботу над питаннями доступу населення 
до правосуддя

● Органи місцевого самоврядування повинні 
забезпечити надання якісних та професійних 
правових послуг, що є можливим шляхом залучення 
професійних правників або створення 
спеціалізованих установ із надання таких послугР
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