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Місцевий індекс прав людини (МІПЛ) – це моніторинговий інструмент, що дозволяє 
проілюструвати впровадження реформ на місцевому рівні через підхід, заснований на правах 
людини. Десять напрямів індексу пропонують свого роду мапу забезпечення територіальною 
громадою прав людини та демонструють перспективи та виклики запроваджених реформ: 
від безпечного середовища та належного водопостачання до здійснення демократії участі та 
якості наданих адміністративних послуг. 
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Рекомендації:

 ^ Провести аналіз стану безпеки у громадах із залученням мешканців громад.

 ^ Розробити та впровадити місцеві програми з безпеки, спрямовані на 
забезпечення громадської безпеки та громадського порядку.

 ^ Налагодити взаємодію виконавчих органів територіальних громад із безпековими 
органами за напрямом проведення інформаційно-просвітницьких кампаній із 
запобігання правопорушенням та формування навичок поведінки населення у 
надзвичайних ситуаціях.
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Рекомендації:

 ^ Під час планування місцевого бюджету враховувати необхідність системної 
підтримки осіб старшого віку, які мають низькі доходи (надання продуктів 
харчування, призначення адресної грошової допомоги, ремонти житла, надання 

Рекомендації:

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

 ^ Регулярно проводити аналіз потреб місцевих мешканців та розглянути 
можливість прийняття окремих цільових програм, які буде спрямовано на 
подолання бідності населення.

 ^ Провести інформаційну кампанію (на офіційному сайті громади, стендах, у ЗМІ, 
у форматі буклетів) про соціальні послуги, які може отримати сім’я чи окрема 
особа, які за рівнем доходів, внаслідок різних обставин, потрапили за межу 
бідності.

 ^ Провести аналіз потреб населення в отриманні житла, зокрема вразливих груп 
населення.

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

 ^ Розглянути можливість прийняття інвестиційних програм із підприємствами та 
організаціями, що здійснюють будівництво житла.

 ^ Розглянути можливість створення центру тимчасового розміщення бездомних 
громадян, в якому передбачити обігрів у холодну пору року, забезпечення 
засобами для дотримання особистої гігієни, забезпечення продуктами 
харчування, одягом тих, хто цього потребує, а також забезпечити отримання 
необхідних документів. Оприлюднювати інформацію про пункти обігріву в 
холодну пору року усіма засобами комунікації.
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Рекомендації:

 ^ Провести аналіз потреб громадян у доступі до правосуддя.

 ^ Прийняти місцеві стратегічні документи, якими забезпечити доступ до 
правосуддя мешканців громад.

 ^ Організувати спільну роботу органів місцевого самоврядування з судами, 
поліцією, органами юстиції та системою безоплатної правової допомоги за 
напрямом забезпечення доступу до правосуддя населення та роз’яснення 
прав та механізмів їх реалізації.

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

 ^ Провести аналіз та редагування розроблених місцевих програм для 
забезпечення можливості отримання соціальних послуг особам старшого віку, 
які цього потребують.

 ^ Налагодити взаємодію між усіма суб’єктами, які задіяні в допомозі особам, 
які зазнали домашнього насильства (поліцією, судами, пробацією, системою 
безоплатної правової допомоги, лікарнями, тощо) щодо запобігання та протидії 
домашньому насильству, насильству щодо дітей, протидії дитячій бездоглядності, 
зокрема в навчальних закладах, закладах охорони здоров’я, надання допомоги 
дітям та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах.

 ^ Розглянути можливість функціонування соціального гуртожитку для дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 ^ Прийняти рішення про надання фінансової підтримки та житла внутрішньо 
переміщеним прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу.

 ^ Прийняти цільову програму щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування.

 ^ Створити зручні для відвідувачів Центри надання адміністративних послуг 
населення з огляду на позитивний досвід інших громад України.
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Місцевий індекс прав людини (далі МІПЛ) – це моніторинговий інструмент, що 
дозволяє проілюструвати впровадження реформ на місцевому рівні через підхід, 
заснований на правах людини. Десять напрямів МІПЛ пропонують свого роду мапу 
забезпечення громадою прав людини та демонструють перспективи та виклики 
запроваджених реформ: від безпечного середовища та належного водопостачання 
до здійснення демократії участі та якості наданих адміністративних послуг.

Місцевий індекс прав людини (МІПЛ) дозволяє об’єктивно оцінити якість діяльності 
місцевої влади за ключовим її призначенням – забезпечення реалізації прав людини 
з акцентом на базові права за міжнародними стандартами (зокрема за підходом до 
оцінки належного публічного врядування Good governance11). Індикатори методології 
базуються на стандартах міжнародних та регіональних договорів у сфері прав 
людини, актах національного законодавства та стратегічних документах. 

Розробку методології Місцевого індексу прав людини було реалізовано 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 та їх оцінювання, узагальнено 
кращі іноземні та вітчизняні практики моніторингу прав людини на місцевому рівні, 
враховано специфіку розвитку повноважень місцевого самоврядування у процесі 
децентралізаційної реформи.

Інструмент МІПЛ дозволяє супроводжувати реформи на місцевому рівні, розвивати 
громадський активізм і залучати організації громадянського суспільства до місцевої 
політики. Важливість цього підходу полягає в тому, що індекс через оцінний, по 

1 Режим доступу: https://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/GoodGovernance/Pages/
AboutGoodGovernance.aspx

Загальна інформація

Методологія Місцевого індексу прав людини

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/GoodGovernance/Pages/AboutGoodGovernance.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/GoodGovernance/Pages/AboutGoodGovernance.aspx
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суті менеджерський інструмент моніторингу, забезпечує впровадження головного 
конституційного принципу взаємин влади і людини. Кожен моніторинг населеного 
пункту дозволяє виявляти кращі та невдалі практики місцевих владних рішень – і за 
результатами поширювати перші та долати другі. 

Моніторинговий інструмент побудовано універсально, він придатний до оцінки як 
невеликих сільських населених пунктів, так і урбанізованих обласних центрів. Бальна 
система з цього приводу розділяє:

1. Великі міста з районним поділом. У великих містах з районним поділом 
вибирається випадково один нецентральний район, і питання ставиться лише 
щодо нього. Якщо впроваджена система поширюється на все місто, район 
автоматично вважається таким, що не має такої системи.

2. Великі міста. Умовна межа такого міста – 115 тисяч жителів, що відповідає 
найменшому обласному центру (Ужгороду). У бальній системі для зарахування 
балу таким містам потрібно набрати дещо більше показників, ніж іншим.

3. Інші міста (всі інші населені пункти, населення яких менше, ніж 115 тисяч жителів). 
До цієї категорії віднесено також територіальні громади. У бальній системі для 
зарахування балу таким містам потрібно набрати дещо менше показників, аніж 
великим містам.

4. Підвид інших міст в інструменті моніторингу – сільські населені пункти 
(територіальні громади). У деяких індикаторах бальна система має особливі 
позиції зарахування балу «у сільських населених пунктах». Лише в такому 
разі допускається  особливе зарахування балу для таких населених пунктів. В 
іншому разі –  їхні бали визначаються за категорією «Інші міста».

5. Територіальні громади. Під час моніторингу більшості напрямів пропонується 
досліджувати стан прав людини стосовно різних об’єктів населених пунктів 
(центри надання послуг, школи, лікарні, підприємства, тощо). Якщо у містах 
пропонується вибірково оцінювати центральний та окраїнний об’єкти, 
у територіальній громаді особливий акцент рекомендовано робити на 
нецентральні села з позиції забезпечення прав людини.

Для проведення оцінки діяльності органів місцевого самоврядування у 2021 році, як 
і у 2020-му, було обрано чотири напрями методології МІПЛ: 

1. Безпека громади

2. Гідний рівень життя

3. Соціальний захист для вразливих категорій

4. Доступ до правосуддя.

Індикатори напряму «Безпека громади»:

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

2. Чи враховано думку населення під час розробки місцевої програми з питань 
громадської безпеки та громадського порядку?

3. Чи впроавдила на час моніторингу місцева влада сучасні технічно-інформаційні 
системи, які допомагають реагувати на тривожні події в місті?
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4. Чи проводила місцева влада за останній рік інформаційно-просвітницькі кампанії, 
спрямовані на формування навичок поведінки населення у надзвичайних 
ситуаціях?

5. Чи здійснює на час моніторингу місцева влада заходи щодо запобігання 
правопорушень у взаємодії з поліцією (сommunity policing) та органами пробації?

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

Індикатори напряму «Гідний рівень життя»:

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

2. Чи дбає орган місцевого самоврядування про виявлення і підтримку сімей/осіб, 
які опинились у складних життєвих обставинах?

3. Чи передбачає орган місцевого самоврядування фінансування заходів соціальної 
допомоги з подолання бідності?

4. Чи надає орган місцевого самоврядування допомогу в отриманні житла?

5. Чи сприяє орган місцевого самоврядування технологічному покращенню умов 
проживання жителів громади?

6. Чи надає орган місцевого самоврядування допомогу бездомним особам та 
мешканцям ромських поселень? 

7. Чи сприяє орган місцевого самоврядування якісному отриманню громадою 
послуг, що надають підприємства житлово-комунального господарства?

8. Чи сприяє орган місцевого самоврядування доступу до системи послуг 
(соціальних, медичних, адміністративних) через організацію зручного 
транспортного сполучення?

Індикатори напряму «Соціальний захист для вразливих категорій»:

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

2. Чи дбає орган місцевого самоврядування про підтримку малозабезпечених осіб 
старшого віку?

3. Чи сприяє орган місцевого самоврядування наданню послуг догляду особам, 
які цього потребують?

4. Чи організовує орган місцевого самоврядування послуги з супроводу та 
безперешкодного доступу людей з інвалідністю?

5. Чи вживає орган місцевого самоврядування заходи із надання реабілітаційних 
послуг особам з порушеннями здоров’я?

6. Чи здійснює орган місцевого самоврядування заходи підтримки сімей з дітьми?

7. Чи бере участь орган місцевого самоврядування у наданні соціальних послуг 
дітям та молоді, які опинились у складних життєвих обставинах, зокрема за 
наслідками домашнього насильства?
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8. Чи дбає орган місцевого самоврядування про захист прав дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування?

9. Чи залучає орган місцевого самоврядування недержавних учасників до надання
соціальних послуг?

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

Експеримент «Зручність соціальних послуг».

Індикатори напряму «Доступ до правосуддя»:

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

2. Чи взаємодіють органи місцевого самоврядування з місцевими державними
адміністраціями, органами поліції, судами, територіальними управліннями
юстиції, центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги у сфері
доступу до правосуддя?

3. Чи бере участь орган місцевого самоврядування у формуванні суду присяжних?

4. Чи здійснює орган місцевого самоврядування заходи правопросвітницького
характеру спільно з місцевими державними адміністраціями, органами поліції,
судами, територіальними управліннями юстиції, центрами з надання безоплатної
вторинної правової допомоги?

5. Чи здійснює орган місцевого самоврядування заходи, спрямовані на
забезпечення доступу до правосуддя, шляхом організації зручного для громадян
транспортного сполучення?

6. Чи сприяє орган місцевого самоврядування безперешкодному доступу
маломобільних груп населення до отримання правових послуг в місцевій
державній адміністрації, органах поліції, судах, територіальних управліннях
юстиції, центрах з надання безоплатної вторинної правової допомоги?

7. Чи ефективно орган місцевого самоврядування забезпечує надання безоплатної
первинної правової допомоги?

Експеримент «Ефективність надання безоплатної первинної правової допомоги»

Для здійснення аналізу діяльності органів влади монітори використовували різні 
методи збору інформації: контент-аналіз офіційних ресурсів органів місцевого 
самоврядування, пошук інформації у пошукових системах та при проведенні польових 
досліджень – експериментів, аналіз роботи органів місцевого самоврядування та їхніх 
структурних підрозділів, спілкування з представниками місцевої влади та місцевими 
мешканцями, запити на отримання публічної інформації. Велику увагу приділили 
аналізу нормативних актів органів місцевої влади (місцевих програм, рішень, планів 
заходів). Монітори аналізують їх дієвість та ефективність. 

Загальне оцінювання відбувається шляхом виставлення балів за кожним індикатором 
та визначення підсумкової відсоткової оцінки діяльності органів місцевого 
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Ключові висновки та рекомендації за результатами 
моніторингу 2020 року

Громадські моніторинги, які відбувалися одночасно впродовж 2020 року у межах 
проєкту «Посилення експертного потенціалу ОГС Донецької та Луганської областей 
для здійснення моніторингу доступу до правосуддя та безпеки на місцевому 
та обласному рівнях», охопили 15 громад Донецької (Маріуполь, Краматорськ, 
Слов’янськ, Бахмут, Волноваха, Дружківка) та Луганської областей (Щастя, Новоайдар, 
Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Станиця Луганська, Красноріченськ, Кремінна, 
Новопсков). Проєкт реалізувала Мережа правового розвитку у партнерстві з 
Українською Гельсінською спілкою з прав людини та організаціями громадянського 
суспільства Донецької та Луганської областей у межах Програми ООН із відновлення 
та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу, а також урядів 
Данії, Швейцарії, Швеції та Королівства Нідерландів.

15 аналітичних звітів стали ілюстрацією реального стану дотримання прав людини 
на рівні громад та реалізації реформи адміністративно-територіального устрою 
та місцевого самоврядування (децентралізація) на сході України. Рекомендації, 
розроблені для органів місцевого самоврядування, покладено в основу планів 
адвокаційних кампаній, які стали «дорожньою картою» на 2021 рік для місцевих 
громадських активістів у їхніх зусиллях із вирішення виявлених проблем у своїх 
громадах2.1

Слід згадати, що результати попередньо проведених моніторингів за методологією 
МІПЛ були дуже різними і в Донецькій, і в Луганській областях. Це дозволило виявити 
як низку тенденцій та системних практик місцевого врядування, так і проблеми, з 
якими стикаються мешканці місцевих громад. 

Рекомендації 2020 року 

Безпека громади

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

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

3. Налагодити співпрацю ОМС та безпекових органів (поліція, СБУ, прокуратура) з 

2 Фінальний звіт за проєктом МІПЛ-Донбас 2021. Режим доступу: https://ldn.org.ua/useful-material/
final-nyy-zvit-za-proiektom-mipl-donbas-2020/

самоврядування за кожним із напрямків МІПЛ.

Результати проведених моніторингів стають основою для рекомендацій органам 
місцевого самоврядування щодо роботи за напрямом забезпечення дотримання 
прав людини та підвищення ефективності роботи структурних підрозділів місцевих 
рад. 

Викликами моніторингів у громадах, які є наближеними до «лінії зіткнення», стали 
реалізація базових прав як постраждалих від збройного конфлікту категорій 
населення, так і деяких дотичних до категорії внутрішньо-переміщених осіб – 
переселенців-безхатченків, а також певна закритість влади на місцях, брак інформації 
у відкритому доступі.

https://ldn.org.ua/useful-material/final-nyy-zvit-za-proiektom-mipl-donbas-2020/
https://ldn.org.ua/useful-material/final-nyy-zvit-za-proiektom-mipl-donbas-2020/
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питань спільної реалізації місцевих програм та заходів у сфері безпеки.

4. Провести аналіз позитивних кейсів із провадження у громадах сучасних 
інформаційно-технічних питань з безпеки.

5. Активізувати роботу за напрямом  залучення донорських коштів для 
впровадження сучасних інформаційно-технічних питань із безпеки. 

6. Налаштувати коректну роботу діючих технічно-інформаційних систем та надати 
повноцінну можливість мешканцям громад нею користуватися. Запровадити 
систему моніторингу ефективності ресурсу.

7. Розробити та впровадити плани проведення у 2021 році інформаційно-
просвітницьких заходів, які спрямовані на формування навичок поведінки 
населення у надзвичайних ситуаціях. 

8. Залучати організації громадянського суспільства та органи державної влади до 
проведення інформаційно-просвітницьких кампаній та заходів. Звернути увагу 
на необхідність донесення інформації у простій та доступній формі.

9. Розробити, затвердити та регулярно оновлювати актуальні плани евакуації, 
тимчасового переселення мешканців у разі надзвичайних ситуацій. 

10. Проводити навчання та тренування населення на випадок виникнення 
надзвичайних ситуацій.

Гідний рівень життя

1. Провести аналіз діючих програм, спрямованих 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.

2. У тих громадах, де таких програм немає, провести аналіз потреб місцевих 
мешканців та розглянути можливість прийняття окремих цільових програм, які 
будуть спрямовані  на подолання бідності населення.

3. Забезпечувати прозоре звітування за програмами та заходами з подолання 
бідності.

4. Провести аналіз потреб населення в отриманні житла, зокрема вразливих груп 
населення.

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

6. Розглянути можливість прийняття інвестиційних програм із підприємствами 
та організаціями, що здійснюють будівництво житла, зокрема через виділення 
житла або заходів зі сприяння у його придбанні.

7. Проаналізувати досвід інших населених пунктів щодо функціонування центрів 
реінтеграції та допомоги бездомним громадянам та розглянути можливість 
створення подібних центрів у громаді.

Соціальний захист для вразливих категорій

1. Провести аналіз потреб малозабезпечених осіб старшого  віку, визначити 
першочергові потреби та розробити механізми надання відповідної допомоги 
таким особам.
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2. Прийняти місцеві цільові програми з надання допомоги та підтримки 
малозабезпечених осіб старшого  віку.

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

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

5. Вчасно та доступно звітувати про надання послуг та в цілому про роботу з 
населенням за цим напрямом 

6. Провести аналіз потреб сімей із дітьми, визначити їхні потреби.

7. Передбачити можливість прийняття місцевих цільових програм, які будуть 
спрямовані на надання підтримки та допомоги сім’ям з дітьми. Особливу увагу 
приділити сім’ям з дітьми з вразливих категорій населення.

8. Створити центри соціально-психологічної допомоги особам, які зазнали 
насильства, зокрема гендерно зумовленого (шелтери). Передбачити 
фінансування на їх роботу.

9. Створити мобільні бригади для надання допомоги жертвам домашнього 
насильства.

10. Провести аналіз потреб дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

11. Прийняти цільові програми на забезпечення потреб дітей-сиріт, дітей 
позбавлених батьківського піклування.

12. Створити зручні для відвідувачів Центри надання адміністративних послуг 
населення з огляду на позитивний досвід інших громад України. 

Доступ до правосуддя

1. На рівні громад провести комплексне дослідження правових проблем та потреб 
населення для визначення стратегії роботи громади у напрямку забезпечення 
ефективного доступу до правосуддя.

2. Перейняти досвід інших громад України та забезпечити прийняття стратегічних 
документів за напрямом  доступу населення до правосуддя.

3. Створити при органах місцевого самоврядування консультативно-дорадчі 
органи у сфері доступу до правосуддя. Залучити до роботи таких органів 
представників усіх заінтересованих сторін та спільно працювати над питаннями 
доступу населення до правосуддя. 

4. Визначити потреби органів поліції, суду та юстиції, передбачивши можливість 
надання їм можливої допомоги від громад. 

5. Громадам, які не беруть участі у формуванні суду присяжних, надавати свої 
пропозиції судам та активніше вести роботу за цим напрямом. 

6. Органи місцевого самоврядування повинні забезпечити надання якісних та 
професійних правових послуг, що є можливим шляхом залучення професійних 
правників або створення спеціалізованих установ із надання відповідних послуг.
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Діяльність, започаткована у 2020 році, було продовжено в 2021 році в межах проєкту 
«Розвиток потенціалу місцевих громадських організацій та здійснення моніторингу 
надання сервісів доступу до правосуддя і безпеки в Донецькій та Луганській 
областях». Цей проєкт, що реалізує громадська спілка «Мережа правового розвитку» 
у межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки 
Європейського Союзу, а також урядів Данії, Швейцарії, Швеції та Королівства 
Нідерландів, було спрямовано  на посилення ролі організацій громадянського 
суспільства Донецької та Луганської областей у підвищенні рівня надання послуг у 
сферах доступу до правосуддя та безпеки населенню з фокусом на дотримання прав 
людини. Проєкт передбачав серед основних компонентів, зокрема моніторинговий 
та адвокаційний.

Моніторинговий компонент охопив проведення громадського моніторингу діяльності 
15 органів місцевого самоврядування за методологією МІПЛ у таких населених 
пунктах: 

 ^ Донецька область: Слов’янськ, Бахмут, Маріуполь, Волноваха, Краматорськ, 
Дружківка;

 ^ Луганська область: Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Новопсков, Кремінна, 
Старобільськ, Рубіжне, Новоайдар, Станиця-Луганська, Щастя.

Вибір населених пунктів обумовлено великою кількістю звернень клієнтів до 
приймалень Мережі правового розвитку, партнерських спеціалізованих організацій 
та установ Донеччини й Луганщини; повідомлень про те, що соціальні права 
внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих осіб порушуються у цих містах; 
звернень громадських активістів до приймалень Мережі правового розвитку з 
готовністю взяти участь у дослідженні за методологією МІПЛ. Більшість міст, обраних 
для проведення проєкту, також знаходяться у безпосередній близькості до  «лінії 
зіткнення». Питання щодо забезпечення соціальних прав вразливих груп населення у 
цих громадах стоїть достатньо гостро, що підтверджується моніторинговими звітами 
за результатами проєкту, який впроваджувався впродовж 2020 року. Майже всі ці 
населені пункти, крім Старобільська Луганської області, були охоплені моніторингом 
і 2020 року.

У межах моніторингового компоненту сформували команду моніторів зі числа 
представників партнерських організацій, які пройшли онлайн-навчання щодо 
використання інструментів моніторингу Місцевий індекс прав людини та шляхів 
налагодження комунікації з органами місцевого самоврядування. Також підготували 
план комунікації з органами місцевого самоврядування, основним елементом якого 
стало створення комунікаційних платформ із питань проведення моніторингу 
діяльності органів місцевої влади та впровадження розроблених рекомендацій за 
підсумками проведення моніторингу. 

Упродовж 2021 року команда моніторів за координації експертів проєкту провела  
комплексний аналіз діяльності органів місцевого самоврядування в обраних громадах 
за напрямами моніторингового інструменту, аналогічно до тих, що досліджувалися 
у 2020 році: безпека громади, гідний рівень життя, соціальний захист для вразливих 
категорій та  доступ до правосуддя.

Під час моніторингу дослідили локальні нормативні акти у громадах, їх дієвість та 
ефективність, взаємодію органів місцевого самоврядування з органами влади, рівень 

Фокус уваги проєкту у 2021 році
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залучення громадськості до формування політик на місцевому рівні та загалом 
активностей органів місцевого самоврядування в обраних сферах. За результатами 
проведених моніторингів сформували 15 аналітичних звітів із розробленими 
рекомендаціями з поліпшення роботи органів місцевого самоврядування щодо 
дотримання прав людини та підвищення ефективності при впровадженні реформ. 
Окремо визначили позитивні та негативні практики впровадження реформ з 
акцентом на дотримання прав людини. Команда проєкту також порівняла діяльність 
органів місцевого самоврядування попереднього (2020 року) та нового (2021 року) 
скликань. Таким чином визначили загальну динаміку прогресу місцевої влади.

Окрему увагу приділили реалізації рекомендацій за підсумками результатів моніторингу 
у 2020 році, планів адвокаційних кампаній для впровадження рекомендацій 2020 року 
до контексту та потреб кожної окремої громади, їх узгодження зі стейкхолдерами та 
потенційними партнерами у цих громадах. 

Реалізація цих планів розпочалася зі створення комунікаційних платформ у кожній із 
цільових громад. Робота комунікаційних платформ дозволила налагодити комунікацію 
між органами місцевої влади, підвищити компетенції місцевої влади у сфері 
дотримання прав людини, що, в свою чергу, дозволить прискорити впровадження 
орієнтованих на дотримання прав людини реформ. 

До роботи комунікаційних платформ, яка здійснюється у форматі робочих онлайн-
нарад, консультацій та обговорень, залучені представники органів місцевого 
самоврядування, експерти, громадські організації та журналісти. Модерують роботу 
платформи місцеві експерти проєкту. 

Ця взаємодія дозволила оперативно, після завершення кожного етапу моніторингу, 
проводити роботу над виправленням виявлених недоліків у роботі місцевої влади. За 
результатами діяльності комунікаційних платформ у 2021 році розробили та подали на 
розгляд місцевих рад 12 проєктів документів (локальних нормативно-правових актів, 
програм, стратегій тощо), які спрямовані на вирішення найбільш вагомих локальних 
проблем у кожній громаді. При розробці цих проєктів особливу увагу приділяли 
питанням гендерної інтеграції (зокрема усуненню бар’єрів для забезпечення прав 
жінок, чоловіків, ЛГБТІ+ спільноти).
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Порівняльний аналіз результатів 
моніторингу в 2020-2021 рр.

Безпека громади

В умовах збройного конфлікту, що триває на сході України, питання цивільної 
безпеки залишається актуальним для Донецької та Луганської областей. У межах 
моніторингу дослідили роботу органів місцевого самоврядування щодо забезпечення 
громадського порядку та громадської безпеки у громадах та з’ясували ключові 
напрями їх діяльності у цій сфері. Дослідження допомогло  окреслити  спроможність 
виконавчих органів територіальних громад, попередити  та зреагувати належним 
чином на виклики в цивільній безпеці.

Оцінка роботи органів місцевого самоврядування за напрямом «Безпека громади» у 
2020 та 2021 роках

Порівняльний аналіз роботи органів місцевого самоврядування у сфері безпеки 
2020 та 2021 років показав певні покращення. Проте  загалом вони не є суттєвими та 
такими, що дають змогу оцінити роботу як позитивну.

Особливості оцінювання діяльності органів місцевого самоврядування та 
узагальнені рекомендації за напрямом «Безпека громади»

Результати моніторингу у 2021 році показали несистемність роботи органів місцевого 
самоврядування за напрямом забезпечення громадського порядку та громадської 
безпеки. Такий висновок монітори зробили на основі аналізу наявних цільових 
програм у сфері безпеки. Чинні програми охоплюють лише частину питань безпеки. 

З усіх цільових громад лише у восьми громадах прийнято місцеві програми, спрямовані 
на забезпечення громадської безпеки та громадського порядку. Їх аналіз показав, що 
лише у 5 громадах (Краматорськ, Лисичанськ, Маріуполь, Слов’янськ, Рубіжне) такі 
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програми є дієвими.

Рівень залучення громадян до формування порядку денного у сфері безпеки все ще 
залишається низьким. Лише у трьох громадах (Краматорськ, Лисичанськ, Рубіжне) 
знайдено докази залучення місцевих мешканців до створення програм із безпеки. 

Позитивні зміни

Порівняно з 2020 роком відчувається суттєвий прогрес у залученні громадян 
до консультацій у сфері безпеки у місті Краматорськ. Аналіз показав достатню 
кількість доказів такого залучення для визнання оцінки роботи міської ради як 
позитивної.

Позитивно можна оцінити роботу виконавчих органів за напрямом організації роботи 
сучасних інформаційно-технічних системи безпеки. Прикладами таких систем є 
наступні:

 ^ функціонування в додатку Telegram-групи «Слов’янськ – безпечне місто», 
метою якої є підвищення рівня комунікації між населенням та поліцією, 
іншими правоохоронними структурами, організаціями з благоустрою і 
життєзабезпечення, спеціалізованими службами та громадськості щодо 
забезпечення правопорядку на території громади;

 ^ створення серверної частини системи, до якої підключено 60 відеокамер, у 
Контактному центрі оперативного реагування на проблеми територіальної 
громади м. Сєвєродонецьк «Служба 05»;

 ^ впровадження системи розумного освітлення вулиць на території Новопсковської 
громади; 

 ^ створення спільноти у мережі Facebook під назвою «Платформа з громадської 
безпеки та соціальної згуртованості Новоайдарської громади Луганської 
області».

Негативну оцінку роботи за цим напрямом отримали у Старобільській та Станично-
Луганській громадах, де не виявлено фактів встановлення технічних систем безпеки.

Позитивні зміни

Порівняно з 2020 роком, у 2021 році органи місцевого самоврядування у містах 
Волноваха, Сєвєродонецьк, Новоайдар та Лисичанськ розпочали роботу зі 
встановлення системи відеоспостереження.

Рівень взаємодії органів місцевого самоврядування з поліцією (сommunity policing) 
та органами пробації все ще залишається на низькому рівні. 

Для довідки 

Взаємодією є спільна робота з питань безпеки: спільні зустрічі з мешканцями, 
онлайн-платформи контактування чи отримання порад від поліції, спільні 
патрулювання тощо.

Лише у Краматорській, Маріупольській, Лисичанській, Новоайдарській, Но-
вопсковській, Станично-Луганській громадах виявлено достатньо фактів такої 
взаємодії для визнання їх роботи системною.
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Гідний рівень життя
Забезпечення гідного рівня життя для мешканців громад, які знаходяться поблизу  
«лінії зіткнення», це дійсно виклик для органів місцевого самоврядування. Завдання 
забезпечувати найбідніші верстви населення соціальною допомогою ускладнюється 
відсутністю достатньої кількості робочих місць, підвищенням тарифів на житлово-
комунальні послуги, а також пандемією COVID-19.

Під час дослідження за цим напрямом вивчалась участь органів місцевого 
самоврядування у заходах з подолання бідності, забезпечення підтримки вразливих 
груп населення та організації доступних соціальних послуг для мешканців громад.

Зважаючи на підсумки проведеного у 2020 та 2021 роках аналізу, слід наголосити, що 
рівень забезпечення гідного рівня життя у громадах Донецької області залишається 
значно вищим за громади Луганської області. Менше з тим, аналізуючи результати 
моніторингів протягом 2020-2021 років, команда проєкту відзначає прогрес у наданні 
послуг найбіднішим верствам населення. Соціальний захист мешканців громад та 
організація системи послуг переходять на новий, ефективніший  рівень.

Позитивні зміни

У 2021 році слід відзначити прогрес у взаємодії органів місцевого 
самоврядування з поліцією (сommunity policing) та органами пробації в 
Маріупольській, Щастинській та Новоайдарській громадах. Виконавчі органи 
у громадах проводять інформаційно-просвітницькі заходи з запобігання 
правопорушенням та інформаційно-просвітницькі кампанії, спрямовані на 
формування навичок поведінки населення у надзвичайних ситуаціях.

У більшості цільових громад (Слов’янська, Сєверодонецька, Рубіжанська, 
Маріупольська, Лисичанська, Кремінська, Краматорська, Бахмутська громади) на час 
проведення моніторингу були виявлені плани евакуації населення. 

Позитивні зміни

За напрямом роботи з планами евакуації населення аналіз 2021 року 
продемонстрував суттєвий прогрес. У Лисичанську в 2021 році створено 
комісію з питань евакуації Лисичанської міської військово-цивільної 
адміністрації. У Рубіжному на сайті міської ради розміщено план евакуації, 
тимчасового переселення мешканців у разі надзвичайних ситуацій, плани 
евакуації опубліковані на офіційних ресурсах громади.

Рекомендації:

 ^ Провести аналіз стану безпеки у громадах із залученням мешканців громад.

 ^ Розробити та впровадити місцеві програми з безпеки, спрямовані на 
забезпечення громадської безпеки та громадського порядку.

 ^ Налагодити взаємодію виконавчих органів територіальних громад з 
безпековими органами у напрямі проведення інформаційно-просвітницьких 
кампаній із запобігання правопорушенням та формування навичок 
поведінки населення у надзвичайних ситуаціях.
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Оцінка роботи органів місцевого самоврядування за напрямом «Гідний рівень життя» 
у 2020 та 2021 роках

Позитивні зміни пояснюються тим, що місцева влада активніше  включилась у процес 
захисту прав найбідніших верств населення. Зафіксовано проведення заходів, 
прийняття програм та активізація процесу інформування. Комунальні заклади 
та установи, які у 2020 році мали статус районних, перереєстровано на окремі 
громади. Крім того, у процесі реформування системи соціального захисту населення 
з’являються нові суб’єкти надання соціальних послуг, відповідно, місцеві ради 
приймають програми соціального спрямування для їх ефективного функціонування. 
Про це свідчить те, що в 2020 році ми відзначали відсутність балів за цим  напрямом 
у Щасті, Новоайдарі, Красноріченському. Всі ці громади розташовані в Луганській 
області. У 2021 році балів за цим напрямом забракло лише у Старобільській громаді.
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Особливості оцінювання діяльності органів місцевого самоврядування та 
узагальнені рекомендації за напрямом «Гідний рівень життя»

У 2021 році у чотирьох громадах діють місцеві програми, спрямовані на подолання 
бідності – у Слов’янській, Сєвєродонецькій, Лисичанській, Маріупольській.

У чотирнадцяти громадах є програми соціального захисту або впроваджуються 
заходи з подолання бідності, зокрема у десяти громадах такі програми визнано 
дієвими. Вони охоплюють певні групи населення та не мають комплексного характеру, 
але є частинами місцевих програм із соціального захисту вразливих груп населення 
або мають ситуативний характер та зумовлені певними подіям (пожежі, карантинні 
обмеження, потрапляння осіб та родин у надзвичайні ситуації, коли потребується 
стороння допомога тощо).

У 2020 році дієвість таких програм було встановлено у дев’яти громадах з п’ятнадцяти. 
Дієвість програм монітори оцінювали за наявності чіткої мети, строків виконання, 
заходів та результатів, наявного фінансування та відповідальних осіб за реалізацію 
заходів програми, а також вчасного звітування про реалізацію.

Ще чотири громади – Старобільська, Новоайдарська, Кремінська та Новопсковська – 
можна буде оцінити після звітування за річним виконанням таких програм.

Варто відзначити, що в Кремінній місцева влада проводить роботу за напрямом 
забезпечення гідного рівня життя для мешканців громади. Наразі бракує визначення 
потреб населення, немає підтвердження проведення окремих заходів із підтримки 
осіб, які опинилися за межею бідності. Проте  вже нині  прогрес виявлено за 
індикатором фінансування заходів соціальної допомоги з подолання бідності. Так, 
Кремінська міська рада прийняла Комплексну міську програму надання пільг на 
оплату послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг та компенсації за 
пільговий проїзд окремих категорій громадян на 2021 рік. Також у межах  Програми 
«Соціально-економічного та культурного розвитку міста Кремінна на 2021 рік» 
затверджені заходи у сфері соціального захисту, соціального забезпечення та 
охорони здоров’я, передбачене їх відповідне фінансування.
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Лише в одній громаді – Щастинській – не виявлено програм або окремих заходів, які 
було б спрямовано безпосередньо на подолання бідності мешканців.

Позитивні зміни

Активізація дій із подолання бідності на місцевому рівні в усіх населених 
пунктах, які потрапили в коло дослідження, дві громади – Лисичанська та 
Слов’янська – мають стратегії розвитку соціального захисту, що говорить 
про ще ефективніший  підхід до захисту прав та надання соціальних послуг у 
громадах.

У всіх громадах органи місцевого самоврядування працюють на виявлення і 
підтримку сімей та осіб, які опинились у складних життєвих обставинах. Системно 
робота ведеться у Лисичанській, Краматорській, Бахмутській, Маріупольській, 
Новопсковській, Слов’янській, Рубіжанській, Сєвєродонецькій громадах. Але в 
окремих громадах не вистачає кількості заходів для зарахування балу: у Волноваській, 
Станично-Луганській, Щастинській, Новоайдарській, Дружківській, Старобільській, 
Кремінській.

Рекомендації:

 ^ Провести аналіз чинних програм, спрямованих 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.

 ^ Регулярно проводити аналіз потреб місцевих мешканців та розглянути 
можливість прийняття окремих цільових програм, які будуть спрямовані на 
подолання бідності населення.

 ^ Провести інформаційну кампанію (на офіційному сайті громади, стендах, 
у ЗМІ, у форматі буклетів) про соціальні послуги, які може отримати сім’я/
особа, які за рівнем доходів, внаслідок різних обставин, потрапили за межу 
бідності.

Робота з допомоги в отриманні житла та технологічного покращення умов 
проживання ведеться у наступних громадах: Кремінська, Лисичанська, Маріупольська, 
Краматорська, Сєвєродонецька. 

Так, у Маріуполі рішенням міської ради від 30.06.2021 р. № 8/8-713 «Про затвердження 
міської цільової Програми забезпечення житлом громадян в м. Маріуполі «Доступне 
житло» в новій редакції» було затверджено нові напрями реалізації Програми, а саме:

 ^ оренда доступного житла – будівництво (придбання) для працівників комунальних 
підприємств, установ, закладів Маріупольської міської територіальної громади 
з наданням підтримки за рахунок коштів бюджету Маріупольської міської 
територіальної громади (у розмірі 40 % розрахункової вартості житла);

 ^ оренда доступного житла – будівництво (придбання) для молодих сімей та 
одиноких молодих громадян, які мешкають на території Маріупольської міської 
територіальної громади;

 ^ надання в тимчасове користування житла для висококваліфікованих спеціалістів, 
фахівців.

Відзначено позитивні зміни з житлових питань внутрішньо переміщених осіб (ВПО): 
Новоайдарська селищна рада в березні 2021 р. затвердила «Порядок формування 
фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб» та 
«Порядок надання в тимчасове користування житлових приміщень з фонду житла 
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для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб». На момент проведення 
моніторингу фонд житла для тимчасового проживання ще не був сформований, 
однак у межах проєкту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури УФСІ IV» 
Новоайдарська селищна рада уклала рамкову угоду, якою передбачено створення 
житла для внутрішньо переміщених осіб. У громаді триває реконструкція будівлі під 
квартири для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. 

Завдяки Українському фонду соціальних інвестицій та фінансовій підтримці 
уряду Німеччини, у Кремінній чотири родини лікарів-переселенців отримали 
комфортабельне житло.

У Слов’янську на закупівлю квартир для переселенців місто отримало субвенцію 
в 10,5 млн грн із державного бюджету. Ще 4,5 млн грн у рівних частках надають 
обласний та місцевий бюджети. 27 квартир отримують переселенці, які претендують 
на житло з фонду для тимчасового проживання.

У Маріуполі зводиться багатоквартирний будинок на вул. Амурській, 11, в якому 
розподіляють житло між висококваліфікованими спеціалістами, серед яких є 
внутрішньо переміщені особи.

Позитивні зміни

Рівень участі органів місцевого самоврядування у забезпеченні житлом 
мешканців громад цього року дещо підвищився порівняно з минулорічним 
станом справ. Активізація дій із вирішення проблем інтеграції переселенців 
є однією з найважливіших, на наш погляд, якщо ми говоримо про надання 
допомоги і забезпечення прав вразливих категорій.

Варто також відзначити, що органи місцевого самоврядування приділяють увагу 
заходам із технічного переоснащення та поліпшення житлових умов проживання 
у громадах. Так, у 2020 році ми виявили роботу за цим індикатором у Волновасі, 
Сєвєродонецьку, Рубіжному, Кремінній, Краматорську, Новопскові та Дружківці. 
У 2021 році до цих громад додалися Лисичанська, Маріупольська та Станично- 
Луганська.

Окремо зазначимо, що рішенням сесії міської ради в Кремінній було знижено ціну на 
оплату водопостачання для жителів громади на 50%. Спочатку це рішення прийняли 
на період у три місяці, потім термін продовжили до кінця 2021 року. Це є унікальним 
досвідом зниження тарифів, а не їх підвищення, відповідно до ситуації у країні.

Рекомендації:

 ^ Провести аналіз потреб населення в отриманні житла, зокрема вразливих 
груп населення.

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

 ^ Розглянути можливість прийняття інвестиційних програм із підприємствами 
та організаціями, що здійснюють будівництво житла.

Надання підтримки бездомним громадянам (розміщення, обігрів у холодну пору 
року, забезпечення можливості для здійснення особистої гігієни тощо) здійснюється 
лише в Маріуполі, Краматорську та Слов’янську. У цих населених пунктах створено 
центри допомоги бездомним громадянам. Аналіз роботи центрів підтвердив їх 
ефективність та дієвість. Наприклад, Маріупольський міський центр з обслуговування 
громадян без визначеного місця проживання упродовж І півріччя 2021 року надав 
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Діяльність із соціального захисту населення у громадах, де було проведено 
дослідження, у 2021 році організована краще, ніж у 2020-му. Прийняті місцеві програми 
передбачають соціальні заходи та орієнтовані на потреби населення. Варто також 
відзначити, що рівень набраних балів за 2021 рік у Станиці Луганській, Новоайдарі, 
Волновасі, Кремінній, Щасті став значно більшим порівняно з результатами 2020 
року.

Соціальний захист для вразливих категорій

послуг 655 особам, зокрема: 568 особам – соціальні послуги (тимчасова реєстрація, 
консультативні послуги); 87 особам – соціальну послугу притулку з харчуванням.

Відзначено окремі цікаві практики роботи за цим напрямом. У Бахмуті підтримку 
бездомним особам надають у межах Комплексної програми із соціального захисту 
окремих категорій громадян на 2019-2022 роки, що затверджена в новій редакції 
рішенням Бахмутської міської ради від 21.10.2020 р. № 6/148-3148. Програма передбачає 
наступні заходи: надання допомоги в оформленні паспортів особам, звільненим з 
місць позбавлення волі та бездомним громадянам; організація пунктів обігріву для 
громадян в осінньо-зимовий період. Послуги вразливим групам населення, зокрема 
бездомним особам у громаді надає Територіальний центр надання соціальних послуг 
Бахмутської міської ради. На базі Бахмутського міського центру соціальних служб 
функціонує послуга «Соціальна шафа»:  за необхідності тут безоплатно можуть 
отримати одяг особи чи сім’ї, які опинилися у складних життєвих обставинах.

В усіх громадах у морозну погоду за необхідністю та погодними умовами 
забезпечується робота тимчасових пунктів обігріву.

Щодо роботи з ромськими посленнями, наведемо окремі приклади роботи органів 
місцевого самоврядування у тих громадах, де окремо збирається інформація за 
цим видом діяльності. Так, у Маріуполі, за інформацією департаменту взаємодії з 
депутатами та внутрішньої політики, відповідно до даних перепису населення 2001 
року, мешкають 956 ромів (чоловіки – 120, жінки – 188 (зокрема люди старшого  віку – 
103), діти – 545 осіб). Інтереси ромської діаспори представляє громадська організація 
ромів міста Маріуполь «Новий Світ». Її діяльність спрямовано на захист правових, 
соціальних, національних, суспільних прав та інтересів членів організації, сприяння 
консолідації усіх народів, що мешкають в Україні та місті, збереження автентичних 
національних звичаїв, освіти на національної культури. Представники меншин 
беруть участь у реалізації міської політики у сфері міжнаціональних відносин через 
громадські організації та депутатів міської ради. 

Особливістю Кремінської громади є наявність ромської спільноти, яка, за даними ГО 
«Роми Кремінщини», налічує 650 осіб. У Кремінській міській раді проводять зустрічі 
з активістами Ромського жіночого фонду «Чіріклі» та представниками ромських 
спільнот Луганщини, зокрема Кремінської громади. 

Рекомендації:

 ^ Розглянути можливість створення центру тимчасового розміщення 
бездомних громадян, в якому передбачити обігрів у холодну пору року, 
здійснення особистої гігієни, забезпечення продуктами харчування, одягом 
тих, хто цього потребує, отримання необхідних документів. Оприлюднювати 
інформацію про пункти обігріву в холодну пору року усіма засобами 
комунікації.
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Особливості оцінювання діяльності органів місцевого самоврядування та 
узагальнені рекомендації за напрямом «Соціальний захист для вразливих категорій»

У всіх цільових громадах присутні програми соціального захисту або впроваджуються 
заходи з соціальної підтримки вразливих категорій населення. Фінансування 
заходів відбувається за рахунок ресурсів місцевого бюджету та створення власних 
установ соціального обслуговування населення. Прогресивні зміни відзначаються 
у Волновасі, Новоайдарі, Станиці-Луганській, Кремінній. Проте відзначимо, що не в 

Оцінка роботи органів місцевого самоврядування за напрямом «Соціальний захист 
для вразливих категорій».
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усіх громадах було проведено оцінку потреб мешканців. Деякі програми прийнято 
на основі районних та охоплюють не всі вразливі категорії, але їх наявність вже є 
безумовним прогресом. 

У 2020 році у десяти із п’ятнадцяти громад, у яких проходило дослідження, 
здійснювався соціальний захист та підтримка малозабезпечених осіб старшого  віку. 
Органи місцевого самоврядування прийняли окремі цільові програми або заходи з 
надання допомоги особам старшого  віку. В 2021 році команда проєкту відзначає, 
що по всіх громадах є інформація щодо наявності послуг та заходів із надання 
допомоги малозабезпеченим особам старшого  віку. Хоча не в усіх громадах цієї 
інформації достатньо для того, щоб зарахувати бал за відповідним індикатором. 
Так, Новопсковська селищна рада протягом запитуваного періоду профінансувала 
комунальну установу «Центр надання соціальних послуг Новопсковської селищної 
ради» для підтримки та забезпечення надання адресних соціальних послуг особам 
старшого  віку на 5,75 млн грн. Водночас на сайті Новопсковської селищної ради 
відсутня звітна інформація про надання таких послуг.

Щодо прикладів активізації роботи у громадах. У Новоайдарі в січні 2021 року в 
межах проєкту «Подаруй свято Ба та Ді», який реалізує консорціум компаній Rozetka 
+ Нова пошта + Життєлюб, Новоайдарський центр надання соціальних послуг взяв 
участь у проєкті «Новорічний набір Життєлюб», завдяки якому 292 одиноким клієнтам 
відділення соціальної допомоги вдома та літнім людям, які досягли 80-річного віку, 
роздали продуктові набори. 

У Станиці Луганській з початку березня 2021 року територіальний центр соціального 
обслуговування знаходився у процесі реформування, що призвело до скорочення 
штату та подальшого зменшення бенефіціарів закладу. Але на сторінці в соціальній 
мережі Facebook ми бачимо активізацію звітної інформації, зокрема: соціальні 
робітники відвідують осіб старшого віку, осіб з інвалідністю та виконують свої 
функціональні обов’язки з надання соціальних послуг. Допомогли з покупкою та 
доставкою продуктів харчування, ліків, приготуванням їжі, прибиранням помешкання, 
навіть з ремонтом приміщення (поклейка шпалерів), надали й  інші види соціальних 
послуг. Підготовка і проведення безпечного осінньо-зимового періоду соціальними 
робітниками завжди є одним з пріоритетних напрямів роботи мультидисциплінарної 
команди. Робітники команди допомогли з утепленням вікон, занесенням дров для 
опалення приміщення, викопуванням ями під сміття, прибиранням на присадибних 
ділянках залишків трави, вирубкою дерев на прибудинкових територіях, надали 
багато іншої допомоги згідно з замовленнями підопічних. 

У 2020 році році при проведенні аналізу за цим індикатором у Краматорську та 
Маріуполі монітори встановили наявність центрів територіального обслуговування 
населення, у яких, відповідно до інформації на сайтах міських рад, передбачено 
надання послуг із денного догляду та догляду вдома. Однак відсутність інформації 
про роботу територіальних центрів за 2021 рік не дала можливості підтвердити 
дійсність надання відповідних послуг у цих громадах. 

Монітори зазначили в досліджені 2021 року, що в Маріуполі окремий пункт програми 
«Маріуполь з турботою про вас» присвячено соціалізації громадян старшого віку. На 
території міста діють три територіальні центри соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг): в Лівобережному, Кальміуському районах та об’єднаний центр 
для мешканців Центрального та Приморського районів. На базі відділень денного 
перебування центрів діють клуби дозвілля для громадян старшого віку та осіб з 
інвалідністю: «Клуб віртуальних подорожей», «Творча майстерня», «Школа активного 
довголіття», клуб фотографії «ФотоНова», «Кіноманія», «Музична шкатулка», «Світ 
позитиву», «Ігротека Стратег», «Літературна вітальня», «Школа скандинавської 
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ходьби», «Театральний сундучок». Також для соціалізації літніх громадян та осіб з 
інвалідністю в територіальному центрі соціального обслуговування діє «Університет 
третього віку», проводяться заняття за факультетами «Англійська мова», «Історія 
та культура народів світу», «Пенсіонер і Закон», «Шлях до довголіття», «Домашнє 
господарство». 

Щодо Краматорська, стало відомо, що Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) Краматорської міської ради у 2020 році 
придбав та видав 532 продуктові набори на суму 19 800 грн із місцевого бюджету 
особам старшого віку та особам з інвалідністю, які отримують соціальну послугу 
з догляду вдома у відділенні соціальної допомоги вдома територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Краматорської міської 
ради. Рішенням виконавчого комітету Краматорської міської ради від 06.05.2020 року 
№ 371 «Про затвердження Порядку виплати у 2020 році одноразової матеріальної 
допомоги ветеранам Другої світової війни» надано одноразову матеріальну допомогу 
138 ветеранам Другої світової війни 1939-1945 років. Загалом у 2020 році було надано 
допомогу на суму 69,4 тис грн. У 2021 році таку допомогу отримали 136 ветеранів на 
суму 68 тис грн.

У Кремінній для підтримки людей старшого віку працює «Університет третього віку»: 
32 слухачі отримують необхідні для повноцінного існування в сучасному світі знання. 
Стратегією розвитку Кремінської об’єднаної територіальної громади Луганської 
області до 2027 року передбачено створення сучасного хоспісу у громаді. На 
реалізацію заходу передбачено 6 млн грн. Оцінити програми, які були прийняті в 
громаді як дієві в частині допомоги особам старшого віку, буде можливим лише 
після звітування про виконання цих програм, але експертна команда нині  відзначає 
позитивні зміни.

У громадах найпоширенішими  заходами соціальної підтримки осіб старшого віку 
залишаються наступні: адресне надання грошової матеріальної допомоги, виділення 
твердого палива (у сільської місцевості), забезпечення санаторно-курортного 
лікування у якості реабілітаційних заходів, безкоштовний проїзд для окремих 
категорій населення, пільги на оплату послуг зв’язку, на поховання, допомога на 
встановлення приладів індивідуального опалення. 

Позитивні зміни

У 2020 році, попри наявність територіальних центрів та надання ними послуг 
із догляду, у Кремінній, Новоайдарі, Станиці Луганській та Волновасі оцінка 
органів місцевого самоврядування у цьому напрямку була негативною. Монітори 
встановили, що центри є підвідомчими районним державним адміністраціям 
та фінансуються з районних бюджетів. У 2021 році аналіз роботи органів 
місцевого самоврядування виявив, що робота центрів та організація роботи 
надання соціальних послуг послуг фінансується з місцевих громад. Також 
запроваджена практика окремої статистики обліку та допомоги мешканцям 
громад задля більш детального та прозорого звітування у цій сфері, що було 
рекомендовано командою проєкту в минулорічних звітах.

Рекомендації:

 ^ Під час планування місцевого бюджету враховувати необхідність системної 
підтримки осіб старшого віку, які мають низькі доходи (надання продуктів 
харчування, призначення адресної грошової допомоги, ремонти житла, 
надання ритуальних послуг у зв’язку з похованням самотніх громадян, тощо).
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 ^ Провести аналіз та редагування розроблених місцевих програм для 
забезпечення можливості отримання соціальних послуг особам старшого 
віку, які цього потребують.

У громадах значно активізувалася робота з надання допомоги особам, які зазнали 
домашнього насильства. Працюють мобільні бригади для допомоги особам, що 
пережили домашнє насильство, які складаються із психологів і соціальних працівників. 
У громадах визначаються відповідальні за цей напрям роботи. Ведеться робота зі 
створення центрів соціально-психологічної допомоги особам, які зазнали насильства, 
зокрема гендерно зумовленого (шелтери). Передбачається фінансування роботи 
вже існуючих центрів (Бахмут, Кремінна, Слов’янськ, Маріуполь).

Стратегією розвитку Кремінської об’єднаної територіальної громади Луганської 
області до 2027 року передбачено створення у 2021 р. шелтера для осіб, які 
зазнають  домашнього насильства, і цю роботу було проведено. На сайті Кремінської 
міської ради розміщено інформацію з контактами організацій, які надають допомогу 
у випадку домашнього та гендерно зумовленого насильства. У березні 2021 року 
створено спеціалізовану службу «Денний центр соціально-психологічної допомоги 
«Розірви коло». На базі центру надають соціально-психологічну та правову допомогу 
особам, які зазнали  домашнього та гендерно зумовленого  насильства.

У Краматорську прийнято програму з реалізації сімейної, гендерної політики, 
попередження домашнього насильства та протидії торгівлі людьми на 2021-2025 роки. 
Метою Програми є реалізація державної сімейної та гендерної політики, спрямованої 
на утвердження в суспільстві соціальної справедливості та гендерної рівності; 
підтримку сімей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, їх рівної  
участі у розбудові громадянського суспільства, подолання таких негативних явищ у 
суспільстві, як домашнє насильство та торгівля людьми.

У Маріуполі діє денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які 
постраждали від домашнього насильства та гендерно зумовленого насильства . 
Центр відкрито у межах програми UNFPA (Фонду ООН у галузі народонаселення та 
протидії та запобіганню домашнього насилля) за підтримки урядів Великої Британії 
та Естонії, у співпраці з громадською організацією «Рада жінок Донеччини». Із 2020 
року послуги центру отримали близько 128 осіб, у 2021 році – 305 осіб. У денному 
центрі особам, особам, які зазнали домашнього насильства, надають підтримку 
фахівці з соціальної роботи, юрист та психологи, які проводять індивідуальні та 
групові заняття для дорослих і дітей. Ведеться соціально-профілактична робота, 
спрямована на запобігання повторним випадкам насильства та формування нульової 
толерантності до його проявів у суспільстві. Соціальну підтримку протягом 2021 року 
отримали 682 родини, в яких існує проблема насилля або жорстокого поводження. 
За результатами проведених оцінок потреб 81 родина отримала послугу соціального 
супроводу, 615 – консультування, 143 – соціальної профілактики, 2 – кризового та 
екстреного втручання, 30 – представництва інтересів, 18 – інформування.

У 2021 році при Новоайдарському центрі надання соціальних послуг відкрили кімнату 
психологічної підтримки, в якій ведеться корекційна робота з особами, які вчинили 
домашнє насильство. За цей період фахівець із соціальної роботи (психолог за фахом), 
який пройшов відповідне навчання, запровадив та виконує дві корекційні програми 
з особами, які вчинили домашнє насильство. Програма передбачає комплекс заходів 
за результатами оцінки ризиків, спрямованих на зміну насильницької поведінки 
кривдника.
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Рекомендації:

 ^ Налагодити взаємодію між усіма суб’єктами, які задіяні в допомозі особам, 
що зазнали домашнього насильства (поліцією, судами, пробацією, 
системою безоплатної правової допомоги, лікарнями, тощо) із запобігання 
та протидії домашньому насильству, насильству щодо дітей, протидії дитячій 
бездоглядності, зокрема у навчальних закладах, закладах охорони здоров’я, 
надання допомоги дітям та молоді, які опинилися у складних життєвих 
обставинах.

Велику увагу, окрім вирішення проблеми домашнього насильства, місцеві центри 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді також приділяють сім’ям, дітям та молоді, які 
перебувають у складних життєвих обставинах та не можуть самостійно їх подолати. 
Є статистика з надання послуг, роботи з малозабезпеченими та дітьми-сиротами. 

Варто відзначити наступні практики: відповідно до звіту про роботу комунального 
закладу «Лисичанський міський центр соціальних служб», соціальною роботою 
було охоплено 7 сімей, члени яких перебувають у конфлікті з законом, зокрема одна 
молода особа, звільнена з місць позбавлення волі, та дві дитини, які за рішенням суду 
звільнені від відбування покарання з випробуванням. Результатами надання послуг 
цим особам стало налагодження (відновлення) соціальних зв’язків, надання доступу 
до ширших освітніх можливостей або соціальної активності, навчання навичкам 
безпечного способу життя щодо інфікування ВІЛ, сприяння у зміцненні родинних та 
суспільно корисних зв’язків тощо.

У комунальній установі «Центр надання соціальних послуг» Кремінської міської ради 
функціонує відділення соціальної роботи (проводить соціальну роботу з сім’ями та 
особами, які перебувають у складних життєвих обставинах та не можуть подолати 
їх самостійно). Зокрема у центрі працюють два сімейні медіатори, які пройшли 
навчання в межах проєкту «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH» та ГО «Інститут миру і порозуміння» та вже мають дворічний досвід 
роботи. Соціальною роботою у громаді охоплено 376 сімей, в яких виховуються 646 
дітей, їм надано 3 652 послуги.

У січні 2021 року створено службу у справах дітей Новоайдарської селищної ради. 
У штаті служби і фактично працюють четверо співробітників. На первинному 
обліку служби перебувають 33 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського 
піклування. Із них 27 влаштували під опіку, 4 – у прийомні сім’ї та 2 – до дитячих 
будинків сімейного типу. На території громади функціонують 5 прийомних сімей, в 
яких виховуються 8 дітей, сім’ї перебувають під соціальним супроводом фахівців 
відділення з надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді; під соціальним 
супроводом знаходяться 10 сімей, в яких виховують 22 дитини, які перебувають у 
складних життєвих обставинах.

У Бахмуті в 2020 році в межах  виконання заходів Програми забезпечення житлом 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2019-
2021 роки придбали 10 квартир для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх числа на умовах співфінансування з місцевого та обласного 
бюджетів. Також капітально відремонтували одну квартиру для особи з числа дітей 
цієї категорії на загальну суму 130,2 тис грн, які виділили з бюджету Бахмутської міської  
територіальної громади. Структурні підрозділи міської ради постійно контролюють 
стан збереження і використання закріпленого за малолітніми та неповнолітніми житла. 
Так, у 2020 році обстежили 66 одиниць житла, що становить 100% загальної кількості 
житла, яке закріплене за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського 
піклування. 
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У Рубіжному міською програмою соціального та правового захисту дітей «Діти 
міста» 2016-2021 роки передбачено заходи з соціального захисту дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування. У 2021 році за сприяння міської ради 
було придбано три квартири для цієї категорії, вартість однієї квартири становить 
приблизно 385 тис грн. 

У Старобільську на первинному обліку Служби у справах дітей перебувають 63 
дитини з числа тих, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. До сімейних форм виховання, а саме опіка або 
піклування, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу влаштовано 53 дитини.

Позитивні зміни

За звітом 2020 року команда проєкту відзначала, що у громадах не проводиться 
достатньо заходів, спрямованих на підтримку та допомогу дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування. Дев’ять із п’ятнадцяти громад 
отримали негативні оцінки за цим напрямом. За результатами дослідження 
2021 року, бали за цим індикатором зараховано. В 2021 році ситуація значно 
покращилась, і негативні оцінки є тільки в шести громадах, але вони не 
означають повну відсутність діяльності за цим напрямом. Робота ведеться, але 
потребує активізації в Рубіжному, Дружківці, Станиці Луганській, 
Волновасі, Щасті та Новопскові. 

Рекомендації:

 ^ Розглянути можливість функціонування соціального гуртожитку для дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 ^ Прийняти рішення про надання фінансової підтримки внутрішньо 
переміщеним прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, а також 
надання їм житла.

 ^ Прийняти цільову програму щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Зручність надання соціальних послуг населенню визначається шляхом оцінювання 
організації роботи органів соціального захисту населення та Центрів надання 
адміністративних послуг. Для позитивної оцінки при наданні соціальних послуг 
необхідно не менше 12 позитивних критеріїв.

За результатами проведеного аналізу, в 2020 році лише сім громад мали позитивні 
оцінки та належну організацію роботи органів соціального захисту населення. У 
2021 році дослідження показує значні покращення. Дванадцять громад отримали 
позитивну оцінку за індикаторами зручності.

Варто зазначити, що громади працюють за цим напрямом, зокрема у Станиці 
Луганській станом на момент підготовки цього звіту стало відомо про відкриття 
відремонтованої будівлі «Дія. Центр». Приміщення «Дія. Центр» було відремонтовано 
в межах Програми ООН з відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки 
Європейського Союзу: замінено покрівлю, відремонтовано внутрішні приміщення, 
системи опалення, електропостачання, водопостачання та водовідведення, 
проведено та підключено інтернет, встановлено енергозберігаючі вікна, утеплено 
будівлю. Крім того, «Дія. Центр» оснащений сучасними меблями та оргтехнікою зі 
спеціалізованим програмним забезпеченням. «Дія. Центр» надаватиме мешканцям 
громади та внутрішньо переміщеним особам понад 200 адміністративних послуг 
(зокрема соціальні й земельні) з реєстрації місця проживання і бізнесу, видачі 
паспортів та водійських посвідчень тощо. Сподіваємося, що відвідування цього 
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Доступ населення до правосуддя є важливим напрямом у дослідженні дотримання 
прав людини на місцевому рівні. Адже від можливості отримання правової допомоги, 
належної роботи органів влади, які забезпечують доступ до правосуддя, залежить 
можливість здійснення захисту своїх прав громадянами. 

Оцінка роботи органів місцевого самоврядування за напрямом «Доступ до 
правосуддя» у 2020 та 2021 роках

Доступ до правосуддя

центру буде зручним для мешканців громади.

У Кремінній люди вже мали змогу оцінити надання послуг. У межах проєкту «Створення 
Центру надання адміністративних послуг Кремінської міської ради», який реалізовано 
у межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки 
Європейського Союзу, зроблено капітальний ремонт приміщення, придбано 
обладнання та меблі. Нині  приміщення центру відповідає усім сучасним вимогам 
та стандартам: облаштовано сектор прийому та очікування громадян, враховано 
інклюзивні норми для осіб з інвалідністю (пандус, кнопка виклику адміністратора), 
облаштовано сучасну дитячу кімнату та дитячий майданчик на вулиці, вбиральні 
пристосовано для людей з інвалідністю. 

Позитивні зміни

Громади працюють над тим, аби надання послуг було зручним для отримувачів. 
Окрім того, в умовах пандемії COVID-19 забезпечують дистанційні форми 
роботи з клієнтами за допомоги технічних засобів зв’язку. Дві громади  – 
Сєвєродонецька та Бахмутська – потребують змін в організації просторів для 
роботи з клієнтами.

Рекомендації:

 ^ Створити зручні для відвідувачів Центри надання адміністративних послуг 
населення з огляду на позитивний досвід інших громад України.
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У 2021 році спостерігався прогрес у громадах щодо забезпечення доступу до 
правосуддя місцевого населення. Свідченням цього є факти розробки місцевих 
програм із доступу до правосуддя та організація роботи з надання безоплатної 
правової допомоги громадянам силами виконавчих органів рад.

Особливості оцінювання діяльності органів місцевого самоврядування та 
узагальнені рекомендації за напрямом «Доступ до правосуддя»

Органи місцевого самоврядування не проводять системної та комплексної роботи у 
сфері доступу до правосуддя. Свідченням цього є відсутність прийнятих стратегічних 
документів (стратегій, програм) у сфері доступу до правосуддя.

Позитивні зміни

Порівняно з 2020 роком суттєвий прогрес спостерігався у Волноваській 
громаді, де прийняли Програму «Правосуддя 2021» (Розпорядження керівника 
військово-цивільної адміністрації від 23.07.2021 № 274).

Метою Програми є реалізація на території Волноваської міської територіальної 
громади максимально наближеного до європейських стандартів судочинства, 
що забезпечує доступність громадян до суду та належну якість правосуддя, 
дотримання принципу верховенства права, зміцнення законності і правопорядку, 
забезпечення комплексного підходу до розв’язання проблем матеріально-
технічного забезпечення Волноваського районного суду Донецької області.

Взаємодія органів місцевого самоврядування із поліцією, юстицією та судом 
відбувається у формі сприяння у наданні комунальних приміщень в оренду на 
пільгових умовах. Прикладами такої взаємодії є:

 ^ надання Краматорською міською радою на пільгових умовах в оренду 
приміщення Головному управлінню національної поліції в Донецькій області;

 ^ Сєвєродонецькому місцевому центру надання безоплатної вторинної правової 
допомоги та Східному міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції (м. 
Харків) надають в оренду приміщення комунальної власності на пільгових 
умовах за 1 грн на рік;

 ^ у Маріуполі з органами Національної поліції, органами Державної судової 
адміністрації, територіальним управлінням юстиції укладено 62 договори 
оренди нежитлових приміщень міської комунальної власності зі встановленням 
орендної плати у розмірі 1 грн на рік; 

 ^ 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.

Позитивні зміни

У 2021 році в Маріуполі посилено взаємодію міської ради з місцевими 
державними адміністраціями, органами поліції, судами, територіальними 
управліннями юстиції, центрами з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у сфері доступу до правосуддя. Свідченням цього є наявність доказів 
з передачі комунальних приміщень органам поліції та судовій адміністрації в 
оренду на пільгових умовах.
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У громадах на низькому рівні організована робота виконавчих органів з поліції 
та юстицією з просвіти населення за напрямом вдосконалення доступу до 
правосуддя населення та роз’яснення прав та механізмів їх реалізації. Спільні 
заходи просвітницького характеру здійснюються У Станиці Луганській, Слов’янську, 
Лисичанську, Бахмуті. Приклади таких заходів:

 ^ Слов’янський міськрайонний відділ пробації, ювенальної превенції Слов‘янського 
відділу поліції та фахівці соціальної роботи Центру соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді проводять інформаційно-просвітницькі заходи з підлітками, які 
перебувають у конфлікті з законом;

 ^ працівники Станично-Луганського відділу поліції проводять інформаційно-
просвітницьку роботу в навчальних закладах та з представниками громадських 
організацій на різну тематику: домашнє насильство, попередження шахрайства, 
безпека на дорозі.

Позитивні зміни

Порівняно з 2020 роком, у Бахмуті, Новоайдарі та Слов’янську збільшилась 
кількість спільних заходів правопросвітницького характеру.

Організація надання безоплатної правової допомоги населенню на належному 
рівні забезпечена у Дружківці, Кремінній, Краматорську, Лисичанську, Маріуполі, 
Новоайдарі, Слов’янську. Допомогу надають за рахунок ресурсів органів місцевого 
самоврядування силами виконавчих органів у територіальних громадах.

Прикладом є надання такої допомоги у Слов’янську, де юридичне управління 
Слов’янської міської ради забезпечує надання громадянам безоплатної первинної 
правової допомоги з питань, що належать до компетенції Слов’янської міської ради.

Позитивні зміни

У 2021 році Новоайдарська селищна рада організувала надання безоплатної 
правової допомоги мешканцям громади. Допомогу надає юрисконсульт 
селищної ради.

Рекомендації:

 ^ Провести аналіз потреб громадян у доступі до правосуддя.

 ^ Прийняти місцеві стратегічні документи, якими забезпечити доступ до 
правосуддя мешканців громад.

 ^ Організувати спільну роботу органів місцевого самоврядування з судами, 
поліцією, органами юстиції та системою безоплатної правової допомоги за 
напрямом забезпечення доступу до правосуддя населення та роз’яснення 
прав та механізмів їх реалізації.



36

У 2021 році адвокаційний компонент проєкту розвивався з фокусом на практичне 
застосування здобутих попередньо у 2020 році теоретичних знань та навичок. Так, 
громадським моніторам (за прикладом узагальнених проєктів планів адвокаційних 
кампаній для Донецької та Луганської областей, розроблених ними у 2020 році), 
запропонували розробити індивідуальні плани адвокаційних кампаній – для кожної 
громади, що була обрана для моніторингу. Друге практичне завдання – спробувати 
їх впровадити.

Плани адвокаційних кампаній мали низку обов’язкових компонентів:

1) Підготовлено аналітичну записку.

2) Створено комунікаційну платформу.

3) Проведено інтерв’ю експерта-учасника комунікаційної платформи.

4) Розробленопроєкт програми/документа, який вирішуватиме проблему.

5) Проведене обговорення розробленого документа.

6) Подано проєкт документа на розгляд органу місцевого самоврядування.

7) Здійснено інформаційний супровід адвокаційної кампанії.

Тривалість адвокаційної кампанії було визначено у шість місяців.

Вплив на формування та вдосконалення 
місцевих політик 

Адвокація впровадження рекомендацій 
моніторингу
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Головною умовою у виборі теми адвокаційної кампанії було використати рекомендації, 
напрацьовані учасниками проєкту у 2020 році. Проте тему кожен монітор обирав на 
власний розсуд. Розглянемо перебіг адвокаційних кампаній у кожній області окремо.

Донецька область

Так, у Бахмуті планувалося прийняття програми захисту бездомних тварин. Проте 
у процесі роботи над темою в межах комунікаційної платформи її учасники дійшли 
висновку, що наразі варто продовжити виконання існуючої програми. Натомість 
зусилля краще зосередити на розробці правил утримання та догляду за домашніми 
тваринами, щоб ті не ставали безпритульними.

Метою програми, над якою працював громадський монітор у Волновасі, є 
забезпечення мешканців Волноваської міської територіальної громади якісною 
безоплатною правовою допомогою як одним із ключових інструментів доступу до 
правосуддя. Головним викликом для монітора було переконати працівників місцевої 
влади у необхідності створити більш сприятливі умови для мешканців громади у 
названій царині. Значною мірою це вдалося, і робота над проєктом програми зараз 
активно ведеться.

У рамках адвокаційної кампанії у м. Дружківка, за задумом учасника нашого проєкту, 
необхідно було покращити ситуацію із доступністю публічних місць для людей з 
інвалідністю та маломобільних груп населення. Місцева влада позитивно сприйняла 
цю ідею і включила монітора до складу робочої групи, яка працює над положеннями 
відповідної програми.

За підсумками моніторингу, проведеного у Краматорську у 2020 році, було прийнято 
рішення попрацювати над покращенням знань мешканців громади у правовій сфері 
загалом та прав людини зокрема.  У межах комунікаційної платформи, ініційованої 
монітором, найбільше питань виникло щодо оптимального переліку заходів на 
посилення роботи місцевої влади за  окресленим напрямом. Однак зрештою компроміс 
було досягнуто, і на час підготовки цього звіту проєкт програми знаходиться на 
фінальній стадії погодження.

У Маріуполі планувалося прийняття програми надання соціальних послуг на основі 
соціального замовлення. За задумом монітора, її головна особливість – у визначенні 
надавача послуг за підсумками тендеру. Проте попри численні спроби налагодити 
комунікацію із працівниками Маріупольської міської ради, переконати їх у доцільності 
запровадження зазначеної процедури не вдалося.

Для адвокаційної кампанії у Слов’янську моніторка обрала проблему недостатнього 
рівня правових знань у мешканців громади. Місцева влада позитивно сприйняла таку 
ініціативу і радо прийняла допомогу учасниці нашого проєкту з розробки відповідної 
програми. Проте  процес прийняття програми загальмувався через запровадження у 
місті військово-цивільної адміністрації.

Луганська область

Метою місцевої програми розвитку у Кремінній було обрано покращення доступу 
жителів Кремінської територіальної громади до безоплатної правової допомоги 
для ефективного захисту їхніх прав. Цю ідею одразу підтримали всі заінтересовані 
сторони. Прийняття програми очікується на черговій сесії міської ради у грудні 2021 
року.

У Лисичанську однією з найактуальніших  проблем за підсумками моніторингу 2020 
року виявилася безпека громади. Один зі способів її вирішення – впровадження 
сучасних технічно-інформаційних систем, які допоможуть реагувати на тривожні 



38

події в місті. З моменту внесення цієї пропозиції на розгляд місцевої влади учасницю 
проєкту долучили до роботи у цій сфері, адже запропоновані заходи у проєкті 
програми цілком відповідали пріоритетам розвитку громади за цим напрямом. 
У процесі обговорення оптимального варіанту остаточної версії програмного 
документа міської ради прийняли рішення сформулювати не програму місцевого 
розвитку, а план дій. Документ включає активності як представників громадського 
сектора, так і місцевої влади.

Ситуація у Новоайдарі спонукала монітора звернути увагу на проблему недостатньої 
поінформованості мешканців громади про свої права та невеликі об’єми 
інформаційно-роз’яснювальної роботи у сфері права. Тому було вирішено розробити 
програму забезпечення населення Новоайдарської селищної територіальної громади 
безоплатною правовою допомогою. Аби переконати місцеву владу у корисності ідеї, 
довелося залучати партнерські організації та проводити широку дискусію у громаді.

Розвиток громадянського суспільства – один із факторів успішного поступу до 
становлення правової держави. На жаль, попри затверджену в Україні відповідну 
концепцію, її вплив на рівні окремих територіальних громад є мало помітним. Не стала 
винятком і Новопсковська селищна територіальна громада. Моніторинг, проведений 
у 2020-2021 роках, продемонстрував недостатній рівень діалогу керівництва громади 
з організаціями громадянського суспільства щодо потреб місцевих мешканців. Окрім  
цього, прослідковується слабка проактивна залученість організацій громадянського 
суспільства у розробку та прийняття рішень на місцевому рівні. З метою покращення 
ситуації у цій сфері було запропоновано розробити місцеву програму розвитку 
громадянського суспільства.

Як і у Лисичанську, проблема безпеки у Рубіжному теж стоїть гостро: лише за 8 місяців 
2021 року у громаді було зареєстровано 451 заяву про злочин та 1 553 заяви про 
правопорушення. Із них – 146 крадіжок (52 розкрито), 106 випадків шахрайства (45 
розкрито), 28 наркозлочинів, 19 випадків незаконної торгівлі алкогольними напоями, 
по 3 випадки хуліганства, дрібного хуліганства, а також розбою, зафіксовано 66 ДТП, 
3 злочини проти дітей. Очевидно, що в умовах такої криміногенної ситуації потрібно 
посилювати роботу з протидії злочинності. Один із способів – передбачити збільшення 
кількості і покращення якості превентивних заходів правоохоронних органів та 
місцевої влади. Проте, на жаль, часто дії заінтересованих сторін, спрямовано на 
подолання означеної проблеми, мають несистемний характер і не координуються між 
представниками поліції та місцевої влади. Тому за підсумками обговорення в межах 
місцевої комунікаційної платформи було підтримане оптимальне на цей час рішення 
– підписання Меморандуму між Рубіжанською міською радою та Рубіжанським 
відділом поліції про спільну роботу для попередження правопорушень у місті. На 
момент підготовки цього звіту триває погодження положень документу.

Покращити безпекову ситуацію у громаді обрав і монітор, який проводив дослідження 
у Сєвєродонецьку. Так, за даними поліції, протягом трьох кварталів 2021 року 
місцевий підрозділ Національної поліції зареєстрував 10 фактів вчинення розбійних 
нападів, 40 грабежів, 443 шахрайства, 87 фактів незаконного обігу зброї (ст. 263 
ККУ), боєприпасів до неї та вибухівки, а також 35 кримінальних правопорушень, 
пов’язаних із розповсюдженням наркотичних речовин. Поліція та місцева влада 
активно працюють над подоланням злочинності у громади. Проте  цих зусиль не 
вистачає. Тому учасник нашого проєкту ініціював розробку відповідної програми 
забезпечення публічної безпеки і порядку, протидії злочинності на території 
Сєвєродонецької територіальної громади.

Забезпечення прав людей з інвалідністю – відчутний індикатор ефективності роботи 
органів місцевого самоврядування із вразливими групами населення. Моніторинг, 
проведений співробітниками Станично-Луганської селищної військово-цивільної 
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адміністрації, дозволив виявити такі потреби в соціальних послугах у 2021 році: 
догляд вдома за особами з інвалідністю, тимчасовий догляд за дітьми з інвалідністю, 
паліативний догляд. Серед інших послуг пропонується фізичний супровід осіб з 
інвалідністю, послуги жестової мови, транспортні послуги, натуральна допомога – 
перукарські послуги, ремонт одягу, прання, гуманітарна допомога тощо. Правовий 
захист осіб з інвалідністю вимагає особливої уваги з боку держави. Основні питання, з 
якими звертаються клієнти цієї категорії, це оформлення статусу особи з інвалідністю, 
надбавка на догляд за особами з інвалідністю, представництво потерпілого в 
кримінальному провадженні, розірвання шлюбу та стягнення аліментів, стягнення 
матеріальної та моральної шкоди. З метою забезпечення перелічених потреб, у 
Станиці-Луганській було запропоновано розробити комплексну програму громади з 
правового захисту, соціальної підтримки і реабілітації людей з інвалідністю. Місцева 
влада позитивно сприйняла пропозицію монітора і активно включилася у процес 
розробки документа.

У підсумку з 15 визначених проблем 6 стосувалися безпеки громади (Донецька 
область – 5 громад, Луганська область – 1 громада), 5 – доступу до правосуддя 
(Донецька область – 3 громади, Луганська область – 2 громади), 3 – соціального 
захисту для вразливих категорій (Донецька область – 1 громада, Луганська область – 
2 громади) і 1 – гідного рівня життя (Луганська область).

Місцеві організації громадянського суспільства побудували ефективну комунікацію 
з місцевою владою, напрацювали разом шляхи впровадження розроблених 
рекомендацій, що сприятиме в подальшому врахуванню громадської думки під час 
прийняття соціально важливих програм та планування заходів з їх реалізації.

Успішність адвокаційних зусиль моніторів виявилася достатньо високою:

 ^ створено 15 комунікаційних платформ, до роботи яких долучилися понад 100 
осіб;

 ^ розроблено 15 аналітичних довідок щодо проблем адвокаційних кампаній;

 ^ розміщено 162 публікації на Facebook-сторінці Мережі правового розвитку, 
сторінках партнерських організацій, експертів-кураторів та моніторів (хештег 
#МІПЛ_Донбас);

 ^ розроблено 12 проєктів програм та інших документів, що вже знаходяться на 
розгляді місцевих рад. На момент підготовки цього звіту передбачається, що 5 
із них будуть найближчим часом прийняті органами місцевої влади.

При цьому створені комунікаційні платформи продовжують працювати як над 
вирішенням виявлених проблем у межах проєкту, так і над вивченням діяльності 
роботи місцевої влади в інших сферах. Очікується також залучення більшої кількості 
активних громадян до прийняття рішень органами влади та роботи комунікаційних 
платформ завдяки здійсненій інформаційній кампанії.

Проте варто зауважити, що, втілюючи свої адвокаційні кампанії, монітори 
зіштовхувалися із типовими труднощами:

1. співпадіння значної частини адвокаційної роботи з періодом відпусток;

2. брак бюджетних коштів на виконання місцевих програм розвитку;

3. несистемний підхід органів місцевого самоврядування до вирішення проблем 
адвокаційних кампаній у минулому.
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Поточний проєкт продемонстрував, що застосування методології Місцевого індексу 
прав людини у поєднанні з адвокацією напрацьованих рекомендацій дозволяє не 
лише об’єктивно оцінити ситуацію у громаді і можливості місцевої влади, максимально 
посприяти у вирішенні виявлених проблем, а й закласти фундамент  для подальшої 
співпраці між органами місцевого самоврядування і громадянським суспільством.

Окрім цього, наявність комунікаційної платформи суттєво прискорила процес 
взаємодії між представниками заінтересованих сторін (стейкхолдерами) у громаді. 
У майбутньому цей інструмент обов’язково використовуватиметься для адвокації 

Перспективні напрями розвитку діяльності на сході 
України

Створення регіональної коаліції організацій 
громадянського суспільства, які спеціалізуються 
на громадському моніторингу дотримання прав 
людини на місцевому рівні

Підсумком проєкту та ще одним показником його успішності стало підписання 26 
листопада 2021 року Меморандуму про створення коаліції організацій громадянського 
суспільства Донецької та Луганської областей, які здійснюють громадський моніторинг 
діяльності місцевої влади. Його підписанти (ГО «Центр розвитку місцевих громад», 
ГО «Регіональний центр медіації та вирішення конфліктів», ГО «Правозахисний 
центр «Ліга жінок-виборців», ГО «Громадська платформа», ГО «Спілка захисту 
громадянських свобод», ГО «Суспільна служба правової допомоги») поставили 
перед собою такі завдання:

 ^ просувати цінності прав людини та ідеї громадянського суспільства; 

 ^ поширювати інформацію про важливість діяльності правозахисників та 
громадських активістів, які діють на захист суспільних інтересів;

 ^ проводити періодичний громадський моніторинг за методологією Місцевого 
індексу правл людини та розробляти рекомендації органам державної влади та 
місцевого самоврядування за результатами такого моніторингу; 

 ^ розробити систему невідкладних заходів реагування на випадки порушення 
прав людини в діях органів державної влади чи місцевого самоврядування;

 ^ просувати внесення змін до місцевих нормативно-правових актів таким чином, 
щоб вони сприяли відновленню прав та свобод мешканців місцевих громад, 
відповідали їхнім інтересам;

 ^ поширювати просвітницькі та правові матеріали щодо захисту прав громадян 
та підвищення рівня громадського контролю за діяльністю місцевої влади;

 ^ здійснювати навчання представників громадськості, органів державної влади та 
місцевого самоврядування;

 ^ взаємодіяти з усіма зацікавленими сторонами для досягнення мети і завдань 
меморандуму.

Меморандум є відкритим до приєднання. 
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забезпечення прав людини мешканців громад Донецької та Луганської областей.

Учасники створеної коаліції місцевих організацій громадянського суспільства 
співпрацюватимуть у межах спільних ініціатив із проведення громадського 
моніторингу діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування за 
методологією Місцевого індексу прав людини та координуватимуть свої адвокаційні 
зусилля для впровадження рекомендацій за результатами громадського моніторингу. 

Досвід діяльності, який команда проєкту здійснювала впродовж 2020-2021 років, 
засвідчив ефективність обраних підходів та їх придатність до поширення на інші 
громади, сфери та цільові аудиторії.

У 2021 році, паралельно з описаною у цьому звіті діяльністю, Мережа правового 
розвитку реалізувала проєкт «Посилення експертного рівня місцевого самоврядування 
Луганської області для підтримки вразливих груп населення в умовах COVID-19». 
Цей проєкт, який підтримала організація «Людина в біді» (People in need) та який 
реалізовувався за фінансового сприяння Європейського Союзу, спрямовано на 
підвищення спроможності органів місцевого самоврядування 12 територіальних 
громад (здебільшого новостворених сільськогосподарських громад) Луганської 
області для здійсненні заходів захисту соціально-вразливих груп населення в умовах 
пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19. Моніторинг роботи цих органів 
місцевого самоврядування проводився з використанням інструменту Місцевого 
індексу прав людини у сферах «Охорона здоров’я», «Освіта та культурний розвиток», 
«Соціальний захист для вразливих категорій», «Гідний рівень життя», «Доступ до 
інформації». За підсумками моніторингу працівники місцевого самоврядування 
отримали механізми взаємодії між громадськістю та механізмами спільної роботи з 
розвитку потенціалу  територіальних громад.

Застосування методології Місцевого індексу прав людини суттєво посилило у 2021 
році аналітичний компонент Навчально-практичної програми «Правоспроможна 
громада», яку впроваджує Українська школа практичних знань з питань доступу до 
правосуддя з 2019 року та безпосередньо адмініструє Мережа правового розвитку 
на базі мережі правових клубів Pravokator за підтримки партнерських організацій 
та установ: Міжнародного фонду «Відродження», Української фундації правової 
допомоги, Координаційного центру з надання правової допомоги. Аналітичний 
компонент програми, крім іншого, передбачав проведення аналізу дієвості місцевих 
цільових програм та стратегій розвитку у трьох цільових громадах Вінницької, 
Київської та Луганської областей з метою розроблення місцевих стратегічних 
документів з удосконалення доступу до правосуддя. Під час цього дослідження не лише 
проаналізували соціально-економічні показники громади, дієвість місцевих цільових 
програм та стан реалізації стратегії розвитку громад, а й спільно з представниками 
місцевого самоврядування розробили рішення щодо вдосконалення доступності до 
правосуддя та розвитку інклюзивних публічних послуг, зокрема у сферах соціального 
захисту для вразливих категорій населення, забезпечення безпеки громади, гідного 
рівня життя та доступності до правосуддя на місцевому рівні.
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Додатки
Моніторингові звіти 2021 року

Бахмут Волноваха Дружківка

Краматорськ Кремінна

Лисичанськ Маріуполь Новоайдар

https://drive.google.com/file/d/1qGaKQh2X7gEFfP9CakrxsrrpcyLT-O0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YOCikmy4lVXQLUaCEge9W86YTVvqMr8X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10G-fJjjn-hEAxxkoPSVufqJt104vmxkO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F1DRVNb9ftcZd0gPBRhy6FuWDEsbqkCT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-8pwj_-icDhLaLeqyAok3cBNrdjbHo_Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XfhohwdoaomZheEJ2MjdEE5Nr-DHx8-v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uIELldyK7-Pm1u61rtP-WMbmP0gOIP6e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W58IGJpX0Cn3qtbkSKsP3GDVJLHfHkMx/view?usp=sharing


43

Новопсков Рубіжне

Сєвєродонецьк Слов’янськ

Станиця Луганська Старобільськ Щастя

https://drive.google.com/file/d/1Bsgkoe5hJblLFTvik3aYr9i-qfHDRL6R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qfbmpsrXa9UoIFBo6EcfG8xbnT7GsIIs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1978b_a2POnn5PP9_zlSquetzFFz8-Rnu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-YUnhCC4tporBRqc1JmNxcKGHgaBTbnl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LIeJ-7zGqmjRGY6I0hW0FNqoNzWen7Ik/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uKDVuRIH5EMH6t5OX7FrSmQouBWKKEqU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k21-5OsgQ_zCmKYRX_t4W-F0fZscJdzD/view?usp=sharing


Мережа правового розвитку – це спілка організацій громадянського 
суспільства, які сприяють людиноцентричному правосуддю шляхом 
надання безоплатної правової допомоги, правової просвіти, стратегічної 
адвокації та впровадження інших інструментів посилення правових 
можливостей з 2009 року.

Сьогодні спілка об’єднує організації з більшості регіонів України. Ці 
організації, на базі яких створені офіси Мережі, надають населенню 
базову інформацію з правових питань, активно співпрацюють з 
місцевим самоврядуванням для дослідження та розв’язання проблем 
громад, впроваджують альтернативні способи вирішення конфліктів, 
розвивають громади та місцеве лідерство.

Щомісяця до офісів Мережі та через її онлайн сервіси за правовою 
допомогою звертаються тисячі людей. Широким є спектр правової 
проблематики, з якою працюють юристи Мережі: це і земельні, і трудові, 
і соціальні, і сімейні справи. Велика увага приділяється вирішенню 
проблем вимушених переселенців та учасників бойових дій.

02144, Україна, Київ
вул. Бориса Гмирі, 17, оф. 4

+380 44 227 9773
office@ldn.org.ua

ldn.org.ua
https://www.facebook.com/legaldnetwork

http://ldn.org.ua 
https://www.facebook.com/legaldnetwork
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