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Моніторингова місія у м. Бахмут Донецької області проходила одночасно з низкою
моніторингів в інших населених пунктах областей, що найбільше постраждали від
наслідків військового конфлікту на Сході України. Вона мала на меті здійснити аналіз
дотримання прав людини на Сході України та допомогти органам місцевого
самоврядування налагодити свою діяльність у напрямку дієвої роботи із захисту прав
людини у громаді. В якості методики моніторингу було обрано напрями «Соціальний для
захист вразливих категорій», «Безпека громади», «Гідний рівень життя» Місцевого індексу
прав людини.

Період проведення: 01.08.2021 – 31.08.2021 року.

Управлінська команда проєкту: Євген Полтенко, Тарас Щербатюк, Наталія Єсіна.
Робоча група моніторингової місії: Лілія Дудник.

Публікація демонструє результати моніторингу дотримання прав людини на місцевому
рівні у м. Бахмут Донецької області за інноваційним інструментом Місцевий індекс прав
людини.

Місцевий індекс прав людини розроблений Українською Гельсінською спілкою з прав
людини та допрацьований для адаптації до місцевого контексту Мережею правового
розвитку для підтримки і ефективного розвитку реформи місцевого самоврядування та
адміністративно-територіального устрою в Україні. Критерієм ефективності визнано такий
розвиток, що базується на засадах пріоритету прав людини в усіх сферах її взаємин із
державою.

Моніторинги населених пунктів проводять представники місцевих громадських об’єднань
за координації та навчальної підтримки експертів Мережі правового розвитку та
Української Гельсінської спілки з прав людини. Моніторинг передбачає виставлення бальної
та відсоткової оцінки зусиллям місцевої влади з забезпечення прав людини у кожному
напрямі оцінювання. За результатами кожного моніторингу місцева влада має перелік
рекомендацій для покращення власної діяльності.
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Розробка методології Місцевого індексу прав людини була реалізована за участі експертів
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, спільнот експертів науковців та
практиків місцевого самоврядування різних галузей прав людини. Було опрацьовано
сучасні міжнародні моделі прав людини і їх оцінювання, узагальнено кращі іноземні та
вітчизняні практики моніторингу прав людини на місцевому рівні, враховано специфіку
розвитку повноважень місцевого самоврядування в процесі реформи.

Моніторинг відбувся за проєктом «Посилення експертного потенціалу ОГС Донецької та
Луганської областей для здійснення моніторингу доступу до правосуддя та безпеки на
місцевому та обласному рівнях», який реалізують Мережа правового розвитку у
партнерстві з Українською Гельсінською спілкою з прав людини та організаціями
громадянського суспільства Донецької та Луганської областей в межах Програми ООН із
відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу, а також
урядів Данії, Нідерландів, Швейцарії та Швеції.

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН:
Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та
розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення
(UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС),
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), а також уряди Великої Британії, Данії, Канади,
Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГРОМАДУ

Територіальна громада утворена рішенням 131-ої сесії шостого скликання 
№6/131-2614 від 26.06.2019 року внаслідок добровільного об’єднання населених пунктів: 

м. Бахмут та смт. Красна Гора (Бахмутська міська рада), 
с. Іванівське, с. Андріївка, с. Берхівка, сел. Хромове, 
с. Кліщіївка (Іванівська сільська рада),
сел. Опитне, сел. Зеленопілля, сел. Ягідне, с. Іванград (Опитненська сільська рада),
с. Зайцеве, с. Вершина, с. Весела Долина (Зайцівська сільська рада), 
с. Покровське, с. Нова Кам’янка (Покровська сільська рада), 
с. Клинове, с. Відродження, с. Мідна Руда (Клинівська сільська рада).

Населення громади: 73888 (міське)+ 9202 (сільське) = 83090 осіб  

         Адміністративний центр територіальної громади: м. Бахмут
         Код ЄДРПОУ: 04052732
         Адреса: 84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Миру, 44
         Час роботи: пн – пт. 8.00 – 17.00.
         Поштовий індекс: 84500
         Сайт: https://artemrada.gov.ua/
         E-mail: kanc@bahmutrada.gov.ua
         Контактний телефон: (06274) 4 -  01 - 63
         Голова ОТГ: Рева Олексій Олександрович.

На території громади функціонують:

● школи –  17                               
● музей – 1
● дитячі садки – 25                          
● спортивні заклади – 7
● будинки культури – 4                   

відділення поштового зв’язку – 4
● бібліотеки – 7                              
● аптеки – 21 
● конфесійні заклади (церкви) – 28      
● магазини та торгові павільйони –

616
● місця громадського харчування –

107                   
                            

● промислові підприємства – 11  
● станція швидкої медичної допомоги

– 1     
● комунальні підприємства – 9
● амбулаторії – 11             

фельдшерсько-акушерні пункти
(ФАП) – 8

● основні сільськогосподарські
підприємства та фермерські
господарства –15

● ОСББ – 184                  
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ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ МОНІТОРИНГУ
РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: БАЗОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ

НАПРЯМОК МОНІТОРИНГУ: БЕЗПЕКА ГРОМАДИ

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

Бал зараховується за наявності затвердженої програми такого спрямування, що
оцінюється як дієва. Спрямованість і дієвість програми визначається аналізом тексту
документа на предмет мети, спрямованості питань та підбором методів їх реалізації,
зазначенням виконавців, строків виконання; виділенням фінансування з місцевого бюджету;
визначенням очікуваних результатів виконання; встановленням контролю та визначенням
способів оцінки ефективності реалізації завдань.

Реалізація заходів з підвищення рівня громадської безпеки та громадського порядку
у громаді здійснюється в рамках виконання Програми посилення охорони публічної безпеки
і боротьби зі злочинністю на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної
громади «Правопорядок 2020-2021» (далі – Програма), що затверджена рішенням
Бахмутської міської ради від 29.01.2020 № 6/139-2855 зі змінами, внесеними до неї
рішенням Бахмутської міської ради від 24.06.2020 № 6/143-3021.

Метою програм є посилення боротьби з організованою злочинністю, забезпечення
охорони публічної безпеки і порядку, профілактика правопорушень на території громади.

Програмою визначено основні завдання та результати.

Витяг із Програми «Правопорядок 2020-2021».

Результатом реалізації Програми є зниження рівня злочинності та правопорушень у
громаді порівняно з попереднім роком на 5%. Початкові показники рівня злочинності і
порушень правопорядку визначено Додатком №2 до Програми.
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За інформацією міської ради, у 2020 році в рамках Програми було заплановано
спрямувати 2680,0 тис грн із бюджету громади на її реалізацію. Вказані кошти потрібні
були на придбання автомобіля для належного реагування на заяви та повідомлення;
придбання паливно-мастильних матеріалів; встановлення камер відеоспостереження та
інших пристроїв, підключення системи відеоспостереження; поточне утримання
встановлених систем відеоспостереження.

Фактично у 2020 році було профінансовано 450,0 тис грн на проведення капітального
ремонту покрівлі адміністративної будівлі Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області.
Інформації про фінансування інших заходів у рамках програми на момент проведення
моніторингу не було виявлено.

З огляду на недофінансування коштів, які передбачені Програмою та спрямування
коштів на заходи, які не впливають на показники зниження рівня злочинності у громаді,
реалізація даної Програми у 2020 році є недієвою та неефективною.

Результати аналізу Програми не дають можливості визнати її як дієву, що не дає
підстав зарахувати бал за індикатором.
__________________________________________________________________________

Бал не зараховано
__________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Переглянути програму «Правопорядок 2020-2021» на предмет її дієвості та внести

відповідні зміни в частині виділення фінансування на реалізацію заходів, які
спрямовані на підвищення рівня безпеки у громаді.

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

Бал зараховується при наданні доказів врахування не менше трьох способів вираження
громадської думки щодо програми з такого переліку: анкетне опитування; фокус-групи з
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цільовими аудиторіями; електронне опитування (на офіційному веб-сайті, у соціальних
мережах); зустрічі з мешканцями територіальної громади; зустрічі з представниками
ОСББ та іншими громадськими об’єднаннями; громадське обговорення; інше
(визначається за внутрішнім переконанням монітора).

За інформацією міської ради, перед прийняттям цільової програми з охорони
громадської безпеки та порядку проводяться слухання при громадській раді, до якої входять
різні громадські об'єднання.

На офіційному сайті Бахмутської міської ради, на платформі електронної демократії
DEM проводяться електронні опитування мешканців Бахмутської міської територіальної
громади щодо налагодження кращого взаємозв'язку громадян та влади у вирішенні питань з
громадської безпеки та громадського порядку.

Однак у програмі «Правопорядок 2020-2021», яка затверджена рішенням Бахмутської
міської ради від 29.01.2020 № 6/139-2855, не виявлено інформації про врахування думки
населення міста щодо формувань напрямків програми.

Також не виявлено інформації на сайті міської ради про проведення громадських
обговорень перед прийняттям програми.

З огляду на відсутність доказів залучення громадськості до прийняття цільової
програми з безпеки, бал не зараховано.
_____________________________________________________________________________

Бал  не зараховано
_____________________________________________________________________________
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Рекомендації:
1. Залучати мешканців громади до формування напрямки підвищення рівня безпеки у

громаді.

3. Чи впровадила на час моніторингу місцева влада сучасні технічно-інформаційні
системи, які допомагають реагувати на тривожні події в місті?

Бал зараховується при наданні доказів впровадження (або виділеного фінансування,
оформленого технічного завдання на виготовлення) трьох технічно-інформаційних систем.
Приклади: функціонування муніципального центру безпеки або фінансування відповідного
поліцейського центру, місцева система короткого номера оперативного інформування,
система відеоспостереження на дорогах та/або в громадських місцях, розумне управління
патрулями, розумне освітлення вулиць, розумні світлофори, тривожні кнопки у
громадських місцях, спеціалізовані форуми, інше (визначається за внутрішнім
переконанням монітора). У великих містах з районним поділом вибирається випадково
один нецентральний район, і питання ставиться лише щодо нього.

У місті працює інформаційно-диспетчерська служба 1505 комунального підприємства
«Бахмутська житлова управляюча компанія», створена для забезпечення цілодобового
прийому телефоном звернень, які потребують термінового вирішення та повідомлення про
виникнення аварійних ситуацій у роботі міського господарства.

На дорогах та у громадських місцях громади встановлено 10 відеокамер комплексної
системи з функціями розпізнавання обличчя, номерних знаків на автомобілях, призначених
для забезпечення охорони громадського порядку і протидії скоєння кримінальних та
адміністративних правопорушень. На балансі комунального підприємства «Бахмутська
житлова управляюча компанія» перебувають 29 відеокамер, що розташовані в місцях
найбільшого скупчення людей на території Бахмутської міської територіальної громади.

У приміщенні Бахмутського районного відділу поліції запроваджена програма «Custody
Records», яка передбачає встановлення системи відеоспостереження у службових кабінетах
з метою підвищення ефективності умов перебування під контролем поліції затриманих осіб,
виконання їхніх прав і свобод.

Також з метою посилення охорони публічної безпеки і боротьби зі злочинністю на
території Бахмутської міської територіальної громади встановлені кнопки термінового
виклику поліції у громадських місцях за адресами: вул. Свободи (центральна зупинка),
вул. Ювілейна (зупинка Новий ринок).

На балансі комунального підприємства «Бахмутський комбінат комунальних
підприємств» знаходиться 10 світлофорних об'єктів. На чотирьох із них встановлені
цифрові табло зі зворотнім відліком часу, а саме на перетинах вул. Б. Горбатова та вул.
Миру, вул. Незалежності та вул. Б. Горбатова, вул. Незалежності та вул. Торгова, вул.
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Незалежності та вул. Маріупольська. Два світлофорних об'єкти обладнані звуковим
супроводом пішоходів (на перетині вул. Торгова та вул. Незалежності, вул. Незалежності
та вул. Маріупольська).

Наявність трьох сучасних інформаційно технічних систем у місті дають можливість
зарахувати бал.

__________________________________________________________________________
Бал зараховано

__________________________________________________________________________

4. Чи здійснювала місцева влада за останній рік інформаційно-просвітницькі
кампанії, спрямовані на формування навичок поведінки населення у надзвичайних

ситуаціях?

Бал зараховується при наданні доказів проведення заходів, що стосувалися не менше
чотирьох напрямів (цільових груп) фізичної безпеки, зокрема пожежна безпека, безпека на
дорозі, безпека дітей, безпека людей похилого віку, безпека для людей з інвалідністю,
безпека в мережі Інтернет, інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).

За інформацією міської ради, спеціалісти міської ради разом із 8-ДПРЗ ДСНС
України у Донецькій області в закладах освіти, охорони здоров'я та об'єктах з масовим
перебуванням людей протягом 2020 року провели інструктажі, практичні заняття з
протипожежної підготовки, роз'яснювальну роботу щодо правил поведінки на воді під час
відпочинку, а також довели до населення методики надання невідкладної допомоги при
виникненні нещасного випадку на воді та відпрацювання дій населення з евакуаційних
заходів у надзвичайних ситуаціях.
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Враховуючи надану офіційну інформацію щодо здійснення інформаційно-просвітницьких
кампаній у місті, мотор прийняв рішення зарахувати бал.
__________________________________________________________________________

Бал зараховано
__________________________________________________________________________

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

Бал зараховується при наданні доказів організації органом місцевого самоврядування не
менше шести форм системної спільної діяльності поліції з населенням та соціальної
реабілітації. Приклади: навчання поліцією з питань безпеки; звітування щодо актуальних
безпекових питань; зустрічі з мешканцями; онлайн платформи контактування чи
отримання порад від поліції; спільні патрулювання; співпраця щодо участі у діяльності
місцевих офісів пробації, центрів соціальної реабілітації, пробаційних програм; ініціативи
з питань превенції правопорушень за різними напрямками (флешмоби, розробка
інформаційно-методичних матеріалів тощо), інше (визначається за внутрішнім
переконанням монітора).

Контент-аналіз інформаційних ресурсів виявив лише два факти спільної роботи
поліції, органів пробації та міської ради:

1. Бахмутська міська рада спільно з органами поліції реалізує Програму посилення
охорони публічної безпеки і боротьби зі злочинністю на території Бахмутської міської
територіальної громади «Правопорядок 2020-2021».
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2. Міська рада ініціювала створення спостережної комісії, яка спільно з органами
пробації організовує контроль за дотриманням прав, основних свобод і законних інтересів
засуджених осіб та осіб, звільнених від відбування покарання, сприяє органам і установам
виконання покарань.

Інших фактів спільної роботи у напрямку запобігання правопорушенням не виявлено,
що не дає можливості зарахувати бал.
__________________________________________________________________________

Бал не зараховано
__________________________________________________________________________

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

Бал зараховується за наявності затвердженого/их плану/ів такого спрямування, що
прийняті/оновлені не пізніше, ніж три роки від часу проведення моніторингу.

За інформацією міської ради, станом на 01.07.2021 року на території Бахмутської
громади діє план евакуації населення та матеріальних та культурних цінностей у разі
загрози виникнення надзвичайних ситуацій.
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З огляду на надану міською радою інформацію, бал за даним індикатором зараховано.
__________________________________________________________________________

Бал зараховано
__________________________________________________________________________

РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: БАЗОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ

НАПРЯМОК МОНІТОРИНГУ: ГІДНИЙ РІВЕНЬ ЖИТТЯ

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

Бал зараховується за наявності дієвої місцевої програми, що включає питання
подолання бідності. Від ОМС не обов’язково очікується наявність спеціалізованої
програми: прийнятні системні (регулярні, доступні для різних категорій осіб) узагальнені в
єдиному документі заходи підтримки мешканців, які опинились за межею бідності.
Дієвість і адресність програми оцінюється зазначенням у ній категорій мешканців
громади, які за рівнем доходів перебувають за межею бідності або у групі ризику, чітких
цілей та завдань із визначеними актуальними виконавцями, очікуваними результатами та
ресурсами (зокрема коштами, необхідними для реалізації відповідних заходів),
встановленням контролю та визначенням способів оцінки ефективності реалізації завдань.
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На території Бахмутської громади протягом 2018-2020 років функціонувала Програма
зайнятості населення, затверджена рішенням Бахмутської міської ради від 25.07.2018 р. №
6/118-2277.
http://artemrada.gov.ua/documents/%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82/11
8-%D0%B2%D1%96%D0%B4-25072018/20180725-%E2%84%966118-2277.

Метою Програми було сприяння зайнятості працездатного населення та регулювання
процесів на ринку праці з максимальним використанням сучасних онлайн-ресурсів,
розширення можливостей реалізації права громадян на гідну працю.

Реалізація ж програми мала сприяти поступовому збільшенню зайнятого населення в
усіх секторах економіки міста, зокрема питомої ваги зайнятих у малому і середньому
бізнесі в загальному обсязі працездатного населення; створенню нових робочих місць;
зменшенню рівня безробіття та зниженню соціальної напруженості в місті; створенню
сприятливого середовища для розвитку конкуренції; підвищенню ефективності професійної
підготовки, перепідготовки кадрів, враховуючи потреби ринку праці  міста Бахмут.

Загальне керівництво та контроль за ходом реалізації Програми здійснював
Бахмутський міський центр зайнятості, який надавав Бахмутській міській раді інформацію
про хід виконання завдань Програми у встановлені терміни.

Результати аналіз звіту про виконання Програми показали її дієвість та ефективність.
Протягом 2020 року реалізували наступні заходи:

1. Працевлаштовано за направленням центру зайнятості на вільні робочі
місця (вакантні посади) 4730 осіб, зокрема у 2018 році – 1693 особи, у 2019 – 1500
осіб, у 2020 – 1537 осіб. Загальна чисельність осіб, які завдяки Бахмутському центру
зайнятості знайшли роботу, склала 7660 осіб ( 2018 рік – 2802 особи, 2019 рік -2724
особи, 2020 рік – 2134 особи ).

2. Направлено на професійне навчання 2086 осіб ( 2018 рік – 882 особи,
2019 рік – 637 осіб, 2020 рік – 567 осіб).

3. Направлено на громадські роботи та роботи тимчасового характеру
протягом всього періоду дії програми 4083 особи (2018 рік – 1538 осіб, 2019 рік –
1580 осіб, 2020 рік – 965 осіб).

4. Протягом 2018-2020 років на території міста Бахмут створено 2251
робоче місце. Зокрема серед працевлаштованих громадян протягом періоду дії
програми 154 безробітні особи прийняті на нові робочі місця на умовах компенсації
роботодавцю фактичних витрат на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, у 2018 році – 55 осіб, у 2019 – 70 осіб, у 2020 – 29
осіб.

На реалізацію заходів у рамках виконання Програми витрачено 1834,3 тис грн, зокрема
99,4 – кошти міського бюджету м. Бахмут, 185,7 тис грн – кошти бюджету Бахмутської
територіальної громади.
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Витяг зі звіту виконання Програми зайнятості населення на 2018-2020 роки.

Попри відсутність цільової програми з подолання бідності, Програма зайнятості
населення частково сприяла виконанню завдань з підтримки осіб, які опинилися за межею
бідності, та була спрямована на впровадження механізмів, що дозволяють підвищувати
економічний стан мешканців громади. Результати аналізу програми та прогресу виконання
показали її дієвість та ефективність, що дозволяє позитивно оцінити результати аналізу
індикатора.
__________________________________________________________________________

Бал зараховано
__________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Провести аналіз економічного стану мешканців громади та впровадити цільову

програму з надання підтримки особам, які опинилися за межею бідності.

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

Бал зараховується у разі підтвердження здійснення ОМС не менше чотирьох заходів
цього спрямування.

Приклади: 1) наявність гарячої лінії для осіб, які за рівнем доходів, внаслідок безробіття,
стихійного лиха чи інших обставин потрапили за межу бідності; 2) проведення ОМС
інформаційної кампанії (на офіційному сайті, стендах, у ЗМІ, буклетах) про соціальні
послуги, які може отримати сім’я, особа, яка за рівнем доходів, внаслідок різних обставин
потрапили за межу бідності; 3) розміщення на сайті контактної інформації суб’єктів, які
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надають соціальні послуги; 4) участь представників ОМС у заходах центрів соціальних
служб, центрів зайнятості (спільний прийом громадян, участь у тренінгах для осіб, сімей,
тощо); 5) заслуховування щорічно ОМС звітів про роботу з особами, які за рівнем доходів,
внаслідок безробіття, стихійного лиха чи інших обставин потрапили за межу бідності, та
приведення у відповідність програмних документів ОМС (прийняття нових або внесення
змін до існуючих програм, передбачення фінансування в місцевому бюджеті або внесення
змін до бюджету на відповідний рік); 6) інше (визначається за внутрішнім переконанням
монітора).

Питаннями виявлення осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, та
організацією роботи з надання їм підтримки займається Бахмутський міський центр
соціальних служб (БМЦСС).

Бахмутська міська рада (artemrada.gov.ua//https://www.facebook.com/bachmutmcsssdm )
розміщує інформацію про послуги, які надає Бахмутський міський центр соціальних служб,
із зазначенням часу та днів прийому.
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У разі потреби місцеві мешканці можуть звернутися до центру соціальних служб, аби
поставити свої запитання та отримати допомогу у разі виникнення складних ситуацій.
Керівництво центру створило гарячу лінію, де надають відповіді на найбільш гострі
питання.

Структурні підрозділи міської ради співпрацюють із Бахмутським міським центром
зайнятості, де періодично проводять вебінари та тренінги для безробітних громадян.
Спільна робота велася в рамках Програми зайнятості населення, затвердженої рішенням
Бахмутської міської ради від 25.07.2018 р.
http://artemrada.gov.ua/documents/%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82/11
8-%D0%B2%D1%96%D0%B4-25072018/20180725-%E2%84%966118-2277.

Наявність принаймні чотирьох форм участі міської ради у заходах виявлення і
підтримки сімей/осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, дає можливість
зарахувати бал.
__________________________________________________________________________

Бал  зараховано
__________________________________________________________________________

3. Чи передбачає ОМС фінансування заходів соціальної допомоги з подолання
бідності?
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Бал зараховується у разі підтвердження ОМС здійснення заходів соціального захисту не
менше шести напрямів у великих містах та чотирьох напрямів – в інших населених
пунктах. Приклади: 1) надання пільг на безоплатний проїзд (передбачення в умовах
конкурсу на перевезення та/або компенсація); 2) надання додаткових пільг на оплату
житлово-комунальних послуг (оцінюються лише програми ОМС); 3) виділення адресної
матеріальної допомоги з місцевого бюджету для осіб, які за рівнем доходів, внаслідок
безробіття, стихійного лиха чи інших обставин потрапили за межу бідності; 4) надання
за кошти місцевих бюджетів матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам (у
громадах, де проживають ВПО); 5) забезпечення безоплатним або пільговим харчуванням
дітей, сім’ї яких опинилися за межею бідності або перебувають у групі ризику в навчальних
закладах; 6) надання матеріальної допомоги (продуктів харчування, одягу, іншого); 7)
допомога домогосподарствам, які внаслідок перебування за межею бідності накопичили
заборгованість за оплату житлово-комунальних послуг; 8) надання допомоги
домогосподарствам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, пожежі, надзвичайної
ситуації, інших обставин (оцінюються рішення ОМС за останні 2 роки); 9) інше
(визначається за внутрішнім переконанням монітора).

Матеріальну підтримку мешканцям громади, які опинилися за межею бідності,
надають у рамках Комплексної програми з соціального захисту окремих категорій громадян
на 2019-2022 роки.

Так, у 2020 році було надано матеріальну допомогу 19 внутрішньо переміщеним
особам на загальну суму 17,3 тис грн.

Витяг зі звіту виконання Комплексної програми з соціального захисту окремих
категорій громадян у м. Бахмут у 2020 році.

У рамках виконання Програми було реалізовано наступні заходи:
- забезпечення надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій

громадян на залізничному транспорті на загальну суму 500,0 тис грн. Послугу отримали 22
311 осіб;
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- забезпечення надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій
громадян на електротранспорті на загальну суму 25430,0 тис грн. Послугу отримали 22 311
осіб;

- забезпечення надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій
громадян на  автотранспорті на загальну суму 5000,0 тис грн. Послугу отримали 22311 осіб.

- капітальний ремонт одного житлового приміщення за особистим зверненням на суму
57,4 тис грн.

Витяг зі звіту виконання Комплексної програми з соціального захисту окремих категорій
громадян у м. Бахмут у 2020 році.

Впровадження заходів з підтримки вразливих груп населення принаймні у чотирьох
напрямках дає можливість зарахувати бал за індикатором.
__________________________________________________________________________

Бал  зараховано
__________________________________________________________________________

4. Чи надає ОМС допомогу в отриманні житла?

Бал зараховується у разі підтвердження не менше чотирьох наведених елементів
(перший елемент є обов’язковими): 1) ведення обліку осіб, які потребують поліпшення
житлових умов; 2) наявність діючих інвестиційних програм із підприємствами та
організаціями, що здійснюють зведення житлових будівель, зокрема через виділення
житла або заходів зі сприяння його придбанню (або надання земельних ділянок для
будівництва житла) мешканцям громади, які цього потребують (перебувають на обліку);
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3) наявність фонду тимчасового житла (або переліку земельних ділянок під житлове
будівництво), що може надаватись у користування тим, хто цього потребує; 4) приклади
забезпечення житлом осіб із такого переліку за останні 2 календарні роки перед
проведенням моніторингу за обов’язкової умови справедливої черговості (кожна заміна у
черзі отримувачів житла має бути обґрунтована документально); 5) пропонування
громадою житлових приміщень для тимчасового (до шести місяців) поселення внутрішньо
переміщених осіб (такі житлові приміщення можуть бути як на території громади, так і
в іншій громаді, до якої буде направлено таку особу); 6) надання земельних ділянок під
житлову забудову тим, хто цього потребує; 7) наявність для внутрішньо переміщених
осіб місцевих довгострокових програм із пільгового кредитування (зокрема іпотечного)
будівництва або придбання житла.

За інформацією Бахмутської міської ради, виконкомом ради веде квартирний облік
громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

На території Бахмутської територіальної громади створено фонд житла для
тимчасового проживання ВПО, до якого включені квартири, придбані за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій,
що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на Сході України.

Житлові приміщення для тимчасового проживання ВПО у 2020 році людям не
пропонували через відсутність житлових приміщень у гуртожитках, які є комунальною
власністю Бахмутської міської територіальної громади.

Міська рада також не приймала програм з пільгового кредитування (зокрема іпотечного)
будівництва або придбання житла для ВПО.
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Враховуючи відсутність системних заходів у громаді в напрямку забезпечення житлом
населення, бал не зараховано.
__________________________________________________________________________

Бал  не зараховано
__________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Прийняти місцеву довгострокову програму з пільгового кредитування (зокрема

іпотечного) будівництва або придбання житла для внутрішньо переміщених осіб.

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

Бал зараховується у разі наявності системних місцевих заходів підтримки технічного
переоснащення житла, зокрема з кредитуванням (утеплення, забезпечення
енергозберігаючими технологіями). Системність оцінюється на підставі аналізу ведення
матеріалів (план, перелік об‘єктів, звіт) за останній календарний рік перед моніторингом.
У сільській місцевості такими заходами можуть також бути допомога мешканцям
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громади опалювальними матеріалами, іншим необхідним обладнанням на підставі
системного вивчення потреб (наявність планів, переліків, звітів).

Міська рада прийняла цільову програму щодо розвитку міського господарства на
2019-2021 роки (затверджена рішенням Бахмутської міської ради від 27.03.2019
№6/127-2521).

Метою програми є забезпечення сталого розвитку житлового господарства міста
Бахмут через виконання комплексу робіт та низки першочергових заходів, спрямованих на
відновлення експлуатаційних властивостей багатоквартирних будинків, утримання їх у
належному стані, а також створення дієвого механізму залучення коштів співвласників для
безпечного, комфортного проживання у багатоквартирних будинках, проведення
модернізації житлового фонду.

Програма передбачає співфінансування міського бюджету, ОСББ, СББ та ЖБК.
Згідно зі звітом щодо виконання цієї Програми, у 2020 році

(http://artemrada.gov.ua/23519) виконано:
- Капітальні ремонти та реконструкції на об’єктах житлового фонду (у розрізі їх

видів). З бюджету Бахмутської громади виділено 6600,00 тис грн.
- Ремонт дахів та покрівлі – 15 об'єктів. З бюджету Бахмутської громади виділено

3200,00 тис грн.
- Ремонт міжпанельних швів – 9 об'єктів. З бюджету Бахмутської громади виділено

900,00 тис грн.
- Ремонт балконів, лоджій, козирків – 13 об'єктів. З бюджету Бахмутської громади

виділено 22,0 тис грн.
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Витяг зі звіту виконання Міської цільової програми щодо розвитку міського
господарства на 2019-2021 роки.

- Ремонт внутрішньобудинкових мереж – 18 об'єктів. З бюджету Бахмутської громади
виділено 800,0 тис грн.

- Ремонт у під'їздах; заміна вікон, дверей – 12 об'єктів. З бюджету Бахмутської
громади виділено 300,0 тис грн.

- Інші конструктивні елементи (цокольна частина будинку та вимощення,
перемурування або улаштування нових димоходів, вентиляційних каналів та димових труб
тощо) – 9 об'єктів. З бюджету Бахмутської громади виділено 500,0 тис грн.

Витяг зі звіту виконання Міської цільової програми щодо розвитку міського
господарства на 2019-2021 роки.

- Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації 30 пасажирських ліфтів в
об'єктах житлового фонду. З бюджету Бахмутської громади виділено 4500,0 тис грн.

Підтвердження впровадження заходів міською радою з технологічного покращення
житла у громаді дає можливість зарахувати бал.
__________________________________________________________________________

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

Бал зараховується за наявності принаймні чотирьох умов з переліку: 1) існування
об’єктів тимчасового розміщення бездомних громадян; 2) обігрів у холодну пору року; 3)
забезпечення можливості для здійснення ними особистої гігієни; 4) підтримка ОМС на
постійній основі власних або організованих іншими інституціями осередків забезпечення
продуктами харчування, одягом тих, хто цього потребує; 5) одержання (відновлення)
персональних документів; 6) створення умов для забезпечення права на гідний рівень
життя у поселеннях ромських громад/сімей: забезпечення водопостачання, вивіз сміття,
облік дітей шкільного віку (умова оцінюється там, де ромські поселення (навіть
тимчасові, без капітальних житлових споруд) мали місце, оцінюваний період – 2 роки, що
передують моніторингу); 8) інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).
Від ОМС, які не мають власних інституцій для роботи з такими категоріями мешканців,
оцінюються заходи через взаємодію з іншими громадами. Приклади доказів такої
взаємодії: укладення договорів про надання послуг недержавними суб'єктами, залучення
позабюджетних коштів (гранти, цільові пожертви), укладення договорів про
співробітництво територіальних громад, міжбюджетні трансферти іншим громадам, що
забезпечують виконання заходу.

За спостереженням монітора, мешканці ромських поселень в Бахмутській громаді є
соціалізованими. Вони ведуть звичайний спосіб життя: діти відвідують дитячі садки,
школи.

Підтримки бездомним особам надається в рамках шляхом виконання Комплексної
програми із соціального захисту окремих категорій громадян на 2019-2022 роки, що
затверджена у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради від 21.10.2020 №
6/148-3148. http://artemrada.gov.ua/22506.

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.

Однак відповідно до звіту про виконання Програми, у 2020 році такі послуги не
надавали, оскільки не було звернень від громадян.

Пункти обігріву не облаштовували, оскільки у 2020 році критичного погіршення
погодних умов не було.
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Витяг зі звіту виконання Комплексної програми з соціального захисту окремих
категорій громадян  на 2019-2022 роки.

Надання послуг вразливим групам населення, зокрема бездомним особам у громаді
здійснює Територіальний центр надання соціальних послуг Бахмутської міської ради
http://artemrada.gov.ua/11799.

Відділення адресної допомоги територіального центру з огляду на можливості, наявну
фінансову та матеріально-технічну базу безоплатно забезпечує (за наявності) громадян:

- одягом, взуттям, іншими потребами першої необхідності;
- ліками, предметами медичного призначення;
- предметами побутової гігієни;
- продовольчими та промисловими товарами.

У 2020 році Територіальний центр надання соціальних послуг Бахмутської міської
ради надав безоплатно 124 особам промислові товари (одяг, взуття); 211 осіб безоплатно
отримали предмети побутової гігієни.
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На базі Бахмутського міського центру соціальних служб функціонує послуга
«Соціальна шафа». За необхідності тут безоплатно можуть отримати одяг соби чи сім’ї, які
опинилися у складних життєвих обставинах.
http://artemrada.gov.ua/news/29387.

Враховуючи підтвердження проведення міською радою заходів з підтримки бездомних
громадян лише у двох напрямках із чотирьох необхідних, бал не зараховано.
__________________________________________________________________________

Бал не  зараховано
__________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Провести аналіз потреб бездомних осіб та вжити цільових заходів, які забезпечують

надання таким людям допомоги.
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7. Чи сприяє ОМС якісному отриманню громадою послуг, що надають підприємства
житлово-комунального господарства?

Бал зараховується у разі отримання доказів здійснення не менше трьох напрямів участі
ОМС у забезпеченні належного надання житлово-комунальних послуг. Приклади: 1)
реагування ОМС на випадки надання послуг нижчої, визначеного нормативами, нормами
та стандартами якості; 2) здійснення переговорів ОМС із підприємствами ЖКГ щодо
відновлення послуг, у разі їх припинення; 3) участь ОМС у визначенні підприємствами
справедливих тарифів на водопостачання та водовідведення, утримання будинків, вивозу
побутового сміття; 4) інформування населення про відповідність якості
житлово-комунальних послуг нормативам, нормам, стандартам та правилам за
результатами досліджень; 5) інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).

За інформацією міської ради, структурні підрозділи ради у 2020 році брали участь у
визначенні підприємствами справедливих тарифів на водопостачання, водовідведення та
утримання будинків.

Так, у 2020 році міська рада погодила економічне обґрунтування розрахунків ціни
послуги з управління будинками, в яких не створено ОСББ та не прийнято рішення
власниками щодо форми управління будинком. Інформацію про намір змінити ціни на
житлову послугу з обґрунтуванням причин, порядком прийняття зауважень та пропозицій
довели до відома споживачів, розмістивши у місцевому друкованому ЗМІ – газеті «Вперед»
від 12.02.2020 № 7 (18967).

Розпорядником інформації про якість питної води є КП «Бахмут Вода», яке розміщує
інформацію про якість питної води для споживачів на інформаційних стендах підприємства
та у пунктах прийому населення.

Диспетчерська служба КП «Бахмут Вода» повідомляє міську раду про аварійні
ситуації на мережах водопостачання та водовідведення та про відновлення послуг після
усунення аварійних ситуацій.

КП «Бахмутська ЖУК» послуги з управління в обслуговуваних багатоквартирних
будинках надає безперервно, крім часу перерв на:

- проведення ремонтних та профілактичних робіт згідно з будівельними
нормами і правилами, правилами технічної експлуатації та користування, положеннями
про проведення поточного та капітального ремонтів та іншими нормативно-правовими
актами;

- ліквідацію наслідків аварії.
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Участь міської ради в забезпеченні надання якісних житлово-комунальних послуг дає
можливість зарахувати бал.
__________________________________________________________________________

Бал зараховано
__________________________________________________________________________

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

Бал зараховується при встановленні зручності транспортного сполучення до кожного з
таких закладів: Центр надання адміністративних послуг, заклад охорони здоров’я
вторинного рівня, місцевий підрозділ соціального захисту населення.

Зручність досяжності визначається одним із таких способів: 1) не більше однієї
пересадки громадським транспортом від найбільш віддаленої вулиці та відстань до
найближчої зупинки не більше 300 м; 2) у населених пунктах без транспортного сполучення
– близько 3 км від найбільш віддаленої вулиці; 3) якщо заклад, що обслуговує мешканців,
знаходиться в іншому населеному пункті – можливість відповідно до встановленого
графіку руху виїхати до закладу, отримати необхідну послугу та повернутись того ж дня.
Відстань визначається за допомоги онлайн або друкованих мап.

Зручність транспортного сполучення до об’єктів надання для населення міста
соціальних, адміністративних та медичних послуг аналізували шляхом експерименту.
Монітор вимірював відстань від зупинок громадського транспорту до відповідних установ.

1. Відстань від Центру надання адміністративних послуг до найближчої зупинки
громадського транспорту складає 150 м.
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2. Відстань від Прозорого офісу, де надаються соціальні послуги, до зупинки
громадського транспорту складає 500 м.

3. Зупинка тролейбуса знаходиться на відстані 100 м від КНП «Багатопрофільна
лікарня інтенсивного лікування м. Бахмут».

Попри зручне транспортне сполучення до КНП «Багатопрофільна лікарня інтенсивного
лікування м. Бахмут» та Центру надання адміністративних послуг, не є зручним
транспортне сполучення до Прозорого соціального офісу. Цей факт не дає можливості
зарахувати бал за індикатором.
__________________________________________________________________________

Бал  не зараховано
__________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Обладнати зупинку громадського транспорту поблизу Прозорого соціального офісу.
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ОКРЕМИМ ВЕРСТВАМ НАСЕЛЕННЯ

НАПРЯМОК МОНІТОРИНГУ: СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДЛЯ ВРАЗЛИВИХ КАТЕГОРІЙ

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

Бал зараховується при наданні доказів проведення не менше трьох – у великих містах
та двох – в інших населених пунктах способів вираження громадської думки та врахування
їх результатів щодо формування програм/заходів соціального захисту.

Заходи можуть передбачати таке: громадські слухання; експертні обговорення; анкетні
опитування; фокус-групи з цільовими аудиторіями; електронне опитування (на офіційному
веб-сайті, у соціальних мережах); інше (визначається за внутрішнім переконанням
монітора).

За результатами проведеного контент-аналізу офіційного сайту Бахмутської міської
ради виявлено, що у 2019 році міська рада проводила анкетування населення з метою
визначення його потреб щодо надання соціальних послуг.
https://drive.google.com/file/d/1MxXAdwIiJyE5GoDWpfyqnyXzNC9CvK2x/view.

В анкетуванні взяла участь 401 особа різних вікових груп та категорій населення.

Згідно з результатами проведеного анкетування, лише 171 особа (42% від загальної
кількості опитаних) надала свої пропозиції щодо покращення системи надання соціальних
послуг у громаді. Серед наданих пропозицій можна виділити такі основні:
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● 18% (31 особа) – послуга  перекладу жестовою мовою;
● 18% (31 особа) – послуга «соціальне таксі»: перевезення спеціально обладнаним

автомобілем осіб з інвалідністю, які мають ураження опорно-рухового апарату та
пересуваються на інвалідних візках;

● 13% (22 особи) – послуга з перевезення тяжкохворих та лежачих хворих з лікарні
додому або до місця проведення медичних процедур;

● 10% (10 осіб) – послуга фізичного супроводу осіб із порушеннями опорно-рухового
апарату, порушеннями зору.

● 6% (10 осіб) – надання натуральної допомоги: послуг перукаря, швачки, ремонту
взуття і т.п.;

● 4% (7 осіб) – надання притулку бездомним особам;
● 4% (7 осіб) – паліативний або денний догляд за особами похилого віку та особами з

інвалідністю, які потребують постійного нагляду.
Міська рада визнала за необхідне врахувала пропозиції мешканців громад щодо

необхідності запровадити послугу «соціальне таксі»: перевезення спеціально обладнаним
автомобілем осіб з інвалідністю, які мають ураження опорно-рухового апарату та
пересуваються на інвалідних візках.

Підтвердженням врахування думки мешканців громади є проведення тендеру на
закупівлю послуг соціального таксі.

Потреби населення також вивчають шляхом аналізу звернень громадян.
Протягом 2020 року до Бахмутської міської ради та старостинських округів

Бахмутської міської ОТГ надійшло 2806 звернень:
https://drive.google.com/file/d/1naxGpdTAot9dpkkvgf0egJIy-ywsjskI/view. Із них 574 (20%)
усіх звернень стосувалися питань соціального захисту населення.

Підтвердженням задоволення звернень громадян є збільшення у 2,5 рази фінансування
на надання матеріальної допомоги за рахунок бюджету громади. 1680 громадян, зокрема
учасники АТО, бойових дій, ВПО та інші отримали матеріальну допомогу упродовж
звітного періоду.

З огляду на те, що міська рада дає можливість мешканцями громади виражати свою
думку при формуванні програм та заходів соціального характеру та враховує її, монітор
вважає доречним зарахувати бал за індикатором.
__________________________________________________________________________
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Бал   зараховано
__________________________________________________________________________

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

Бал зараховується при наданні доказів вжиття ОМС упродовж останнього
календарного року перед моніторингом фінансово підкріплених системних заходів з
підтримки осіб похилого віку. У великих містах для отримання балу вважається
достатнім мати не менше трьох, в інших населених пунктах – не менше двох типів
заходів. Фінансова підкріпленість означає наявність фінансового плану такої форми
соціального захисту у місцевому бюджеті, системність – планування таких заходів на рік.

Приклади заходів: надання продуктів харчування, матеріальної допомоги особам
похилого віку; призначення грошової допомоги особам, які здійснюють догляд за самотніми
громадянами похилого віку; проведення ремонтів житла, придбання будівельних
матеріалів; організація безоплатного харчування малозабезпечених громадян похилого віку;
надання за рахунок місцевого бюджету ритуальних послуг у зв’язку з похованням самотніх
малозабезпечених громадян; залучення до культурного життя громади; інше
(визначається за внутрішнім переконанням монітора).

У місті діє Комплексна програма з соціального захисту окремих категорій громадян в
м. Бахмут на 2019-2022 роки (Рішення Бахмутської міської ради від 21.10.2020 №
6/148-3148 (нова редакція): http://artemrada.gov.ua/22506.

В рамках реалізації програми у 2020 році надавали допомогу та підтримка
малозабезпеченим особам, зокрема людям похилого віку.

Витяг зі звіту виконання Комплексної програми з соціального захисту окремих
категорій громадян у м. Бахмут у 2020 році.

Бахмутська міська рада також співпрацює з Донецькою обласною державною
адміністрацією в питаннях соціального захисту малозабезпечених осіб похилого віку. Так, у
липні 2020 року міська рада спільно з Донецькою обласною державною адміністрацією
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надала продуктові 1022 набори 511 особам на суму 319477,2 грн:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=286589019357113&id=100040180523582.

З огляду на наявність п’яти різних типів заходів з надання допомоги малозабезпеченим
особам похилого віку, бал за індикатором зараховано.
__________________________________________________________________________

Бал  зараховано
__________________________________________________________________________

3. Чи сприяє ОМС наданню послуг із догляду особам, які цього потребують?

Бал зараховується у разі вжиття ОМС заходів щодо отримання особами, які
потребують стороннього догляду, у великих містах – не менше трьох, в інших населених
пунктах – не менше двох послуг з наступного переліку: догляд вдома, денний догляд,
підтримане проживання, паліативний/хоспісний догляд, стаціонарний догляд.

Послуги з догляду можуть надаватися як у самій громаді, так і шляхом вирішення
питань надання послуг із догляду її жителям в інших населених пунктах. У цьому разі
вжиті заходи оцінюються фактами (функціонування, створення, надання послуг тощо) та
документами, що передбачають передачу коштів на фінансування зазначених заходів за
останній календарний рік, що передує моніторингу.

Послуги із догляду особам, які цього потребують, надає Територіальний центр надання
соціальних послуг Бахмутської міської ради: http://artemrada.gov.ua/24121.

Підтвердженням надання таких послуг у громаді є інформація зі звіту виконання
Комплексної програми з соціального захисту окремих категорій громадян у м. Бахмут на
2019-2022 роки. Так, протягом 2020 року допомогу по догляду за особами з інвалідністю І
та ІІ груп внаслідок психічного розладу отримали 68 осіб на загальну суму 1633,4 тис грн.
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Витяг із Комплексної програми з соціального захисту окремих категорій громадян у
м. Бахмут на 2019-2022 роки.

Відповідно до довідки щодо аналізу надання базових соціальних послуг на території
Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади, послугу з догляду вдома/денний
догляд у 2019 році отримали 632 особи, що дорівнює 100 % рівню задоволення потреб у цій
соціальній послузі.
https://drive.google.com/file/d/1MxXAdwIiJyE5GoDWpfyqnyXzNC9CvK2x/view.

Підтвердження реалізації міською радою заходів з догляду за особами, які цього
потребують, дає можливість зарахувати бал за індикатором.
__________________________________________________________________________

Бал зараховано
__________________________________________________________________________

4. Чи організовує ОМС послуги з супроводу та безперешкодного доступу людей з
інвалідністю?

Бал зараховується при наданні доказів організації ОМС упродовж останнього
календарного року перед моніторингом у великих містах – не менше трьох, в інших
населених пунктах – не менше двох послуг супроводу та безперешкодного доступу людей з
інвалідністю.

Приклади послуг:
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- організація транспортного перевезення людей з інвалідністю: 1) або через
Територіальний центр, у якому наявний транспорт; 2) або адмініструється
послуга, надана приватним перевізником; 3) або фінансується громадська
організація, яка забезпечує послугу;

- фізичний супровід людей з інвалідністю – здійснюється: 1) або шляхом фінансування
громадської організації, яка наймає фахівців, зокрема через механізм громадських
робіт; 2) або соціальними службами, які безпосередньо наймають фахівців;

- послуга перекладу жестовою мовою – переважно надається через фінансування
громадської організації, яка наймає фахівців;

- обладнання під’їздів та сходових майданчиків у будівлях, де мешкають особи з
інвалідністю спеціальними засобами і пристосуваннями – оцінюються рішення
виконкому, прийняті на підставі вивчення потреб із видатками на розробку
проектно-кошторисної документації, проведення реконструкційних будівельних
робіт;

- інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).

Послуги із супроводу людей з інвалідністю у громаді надають у рамках Комплексної
програми з соціального захисту окремих категорій громадян в м. Бахмут на 2019-2022 роки:
http://artemrada.gov.ua/22506.

Так, відповідно до звіту про виконання програми, упродовж 2020 року на реалізацію
послуг з пільгового перевезення з місцевого бюджету витрачено 9 тис грн, що дало
можливість скористатися цією послугою 210 особам.

У рамках реалізації програми також перевозили до дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку Донецької області дітей, зокрема з інвалідністю, які потребують особливої
соціальної уваги та підтримки. З місцевого бюджету на послуги з перевезення витрачено
17,8 тис грн, що дозволило безперешкодно доставити до оздоровчих закладів 61 дитину.

З місцевого бюджету виплачували компенсацію фізичним особам, які надають
соціальні послуги особам з інвалідністю, зокрема з фізичного супроводу. На реалізацію
виконання цих заходів виділили 429,7 тис грн, що надало можливість скористатися
послугами 253 особам.
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Витяг зі звіту виконання Комплексної програми з соціального захисту окремих
категорій громадян у м. Бахмут у 2020 році.

З метою реалізації заходів з надання безперешкодного доступу до отримання послуг у
громаді людям з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення, у 2020 році
проведено реконструкцію об’єктів інфраструктури.

Так, упродовж 2020 року закінчили ремонт будівлі Управління праці та соціального
захисту населення та облаштували його засобами архітектурної доступності (нормативними
пандусами та поручнями). Для реконструкції залучили кошти обласного бюджету ( 8000,0
тис грн) та бюджету Бахмутської громади ( 5021,8 тис грн).

Витяг зі звіту виконання Комплексної програми з соціального захисту окремих
категорій громадян у м. Бахмут у 2020 році.

У рамках виконання Програми з забезпечення безперешкодного доступу осіб з
обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури у 2020 році було реалізовано наступні
заходи:

1. Облаштування санітарно-гігієнічної кімнати до потреб осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення в КЗ «Бахмутський міський народний Дім» за адресою: вул.
Перемоги, 23а, м.Бахмут.

2. Облаштування санітарно-гігієнічної кімнати до потреб осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення та пандусами будівель:

- дошкільного навчального закладу ясла-садок №39 «Кульбабка» за адресою: вул.
Польова, 37, м. Бахмут;

- дошкільного навчального закладу ясла-садок №56 «Гусельки» за адресою: вул.
Некрасова, 40, м. Бахмут;

3. Облаштовано пандусами будівлі:
- дошкільного навчального закладу комбінованого типу ясла-садок №40 «Посмішка»

за адресою: вул. Чайковського, 99, м. Бахмут.
- Бахмутського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

№11 - багатопрофільний ліцей» за адресою: вул. Миру,22, м. Бахмут.
- Бахмутської ЗОШ І-ІІІ ступенів №18 ім. Дмитра Чернявського за адресою: вул.

Ювілейна,34, м. Бахмут.
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На території, прилеглій до Бахмутської ЗОШ І-ІІІ ступенів №18 ім. Дмитра
Чернявського, облаштували пандус для забезпечення доступності для осіб з інвалідністю та
інших маломобільних груп населення до спортивного майданчика.

Крім того, відремонтовано пандус Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№5 з профільним навчанням за адресою: вул. Маріупольська, 2, м. Бахмут.

4. Облаштовано пандусом будівлю гуртожитку на вул. Чайковського,7 та житловий
будинок на вул. Чайковського,95 для забезпечення доступності для осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

У рамках реалізації заходів Програми на 2020 рік світлофорний об’єкт (вул.
Незалежності – вул.Маріупольська) обладнали системою звукового сповіщення.

У 2020 році у лізинг придбали три низькопідлогові тролейбуси для зручного
користування маломобільними особами.

Загалом на 2020 рік Програмою було заплановано заходи на суму 14975,9 тис грн,
фактично виконано заходів на  14132,3 тис грн (94,37%).

Організація та реалізація міською радою заходів із надання безперешкодного доступу
до об’єктів інфраструктури маломобільних груп населення та їхнього супроводу дає
можливість зарахувати бал за індикатором.
__________________________________________________________________________

Бал зараховано
__________________________________________________________________________

5. Чи вживає ОМС заходів з надання реабілітаційних послуг особам з порушеннями
здоров’я?

Бал зараховується при наданні доказів вжиття ОМС упродовж останнього
календарного року перед моніторингом фінансово підкріплених системних заходів з
реабілітації осіб з порушеннями здоров’я. У великих містах вважається достатнім мати
не менше чотирьох, в інших населених пунктах – трьох напрямів. Фінансова підкріпленість
означає наявність фінансового плану такої форми соціального захисту у місцевому
бюджеті, системність – планування таких заходів на рік. Приклади реабілітаційних
послуг: створення реабілітаційних установ або спрямування до установ в інших населених
пунктах чи установ вищого рівня; надання послуг у медичних закладах; виїзд фахівців за
місцем проживання особи; надання фінансової підтримки громадським організаціям, що
надають реабілітаційні послуги; забезпечення за рахунок місцевого бюджету технічними
та іншими засобами реабілітації, засобами медичного призначення; інше (визначається за
внутрішнім переконанням монітора). Ці заходи можуть бути реалізовані як у самій
громаді, так і шляхом вирішення питань надання послуг реабілітації для її жителів у інших
населених пунктах або установах іншого рівня підпорядкування. У цьому разі вжиті заходи
оцінюються фактами (функціонування, створення, надання послуг тощо) та
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документами, що свідчать про спрямування осіб з порушеннями здоров’я до установ за
останній календарний рік, що передує моніторингу.

У рамках реалізації Комплексної програми з соціального захисту окремих категорій
громадян в м. Бахмут на 2019-2022 роки структурні підрозділи міської ради організовували
роботи зі збору потреб у реабілітації місцевих мешканців та їх направлення для
проходження такої реабілітації: http://artemrada.gov.ua/22506.

Путівки та засоби реабілітації закуповували за рахунок коштів державного бюджету,
які за субвенцією передавали територіальній громаді.

Витяг зі звіту виконання Комплексної програми з соціального захисту окремих
категорій громадян у м. Бахмут у 2020 році.

Послуги з реабілітації дітей здійснює комунальне некомерційне підприємство «Центр
реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи міста Бахмут. У 2020 році
послуги з реабілітації отримали 250 дітей.
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Аналіз заходів, які проводять у громаді щодо організації та здійсненні заходів з
реабілітації показав участь міської ради у цих процесах.

Сукупність позитивних показників та комплексного аналізу індикатора дає
можливість зарахувати бал.

__________________________________________________________________________

Бал зараховано
__________________________________________________________________________

6. Чи здійснює ОМС заходи підтримки  сімей з дітьми?

Бал зараховується при наданні доказів вжиття ОМС упродовж останнього
календарного року перед моніторингом фінансово підкріплених системних заходів з
підтримки сімей з дітьми. У великих містах вважається достатнім мати не менше
чотирьох, в інших населених пунктах – не менше трьох напрямів. Фінансова
підкріпленість означає наявність фінансового плану такої форми соціального захисту у
місцевому бюджеті, системність – планування таких заходів на рік.

Приклади заходів:

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

- ваучери на оплату лікарських засобів та медичних послуг;
- харчування для немовлят та надання засобів гігієни для немовлят;
- безкоштовне харчування учнів 1-4 класів та учнів вразливих груп;
- пільговий проїзд учнів до місця навчання і додому;
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- влаштування дітей внутрішньо переміщених осіб у дошкільні та загальноосвітні
навчальні заклади (оцінюється у громадах, де проживають діти з внутрішньо
переміщених родин);

- інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).

Заходи з підтримки сімей з дітьми реалізуються в рамках Комплексної програми з
соціального захисту окремих категорій громадян у м. Бахмут. http://artemrada.gov.ua/22506.

У 2020 році надали матеріальну допомогу 8 батькам, які супроводжують дітей з
інвалідністю для проходження медичної або комплексної реабілітації на загальну суму 32,0
тис грн та виділили 467,0 тис грн на оздоровлення  31 дитини пільгових категорій.

Витяг зі звіту виконання Комплексної програми з соціального захисту окремих
категорій громадян у м. Бахмут у 2020 році.

Структурні підрозділи міської ради організовували направлення на оздоровлення дітей
в ДП «Молода Гвардія» та УЦД «Артек», виплати соціальної допомоги сім’ям з дітьми за
рахунок коштів державного бюджету України.
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Аналіз цього індикатора показав, що більшість заходів підтримки сімей з дітьми
здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України. Враховуючи даний факт та
відсутність принаймні трьох доказів участі міської ради в наданні відповідної допомоги,
бал за індикатором не зараховано.
__________________________________________________________________________

Бал не  зараховано
__________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Провести аналіз потреб сімей з дітьми та прийняти цільову програму, яка

забезпечить дотримання прав та потреб цієї групи населення.

7. Чи бере ОМС участь у наданні соціальних послуг дітям та молоді, які опинилися у
складних життєвих обставинах, зокрема за наслідками домашнього насильства?

Бал зараховується за наявності доказів залучення ОМС упродовж останнього
календарного року перед моніторингом до реалізації чотирьох – у великих містах та трьох
– в інших населених пунктах напрямів, які здійснюються самостійно та у співпраці з
іншими надавачами соціальних послуг:

- діяльність гарячої телефонної лінії з питань подолання складних життєвих
обставин за наслідками домашнього насильства;

- проведення спільних із місцевими органами виконавчої влади, поліції заходів щодо
запобігання та протидії домашньому насильству, насильству щодо дітей, протидії
дитячій бездоглядності зокрема у навчальних закладах, закладах охорони здоров’я;

- інформування громади, зокрема спільно з місцевими органами виконавчої влади у
закладах освіти та охорони здоров’ям з питань, пов’язаних із запобіганням та
протидією домашньому насиллю, насиллю щодо дітей, дитячій бездоглядності;

- організація послуг психологічної допомоги жертвам домашнього насилля, насилля в
сім’ї, соціального супроводу таких сімей. Послуги можуть надаватись як
безпосередньо у громаді, так і в центрах соціальних служб, соціально-психологічної
допомоги, недержавних установах;

- організація надання послуг у Соціальному центрі матері та дитини;
- організація соціальних послуг із ресоціалізації наркозалежної молоді;
- інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).
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На офіційному сайті Бахмутської міської ради розділ «Протидія домашньому
насильству» http://artemrada.gov.ua/24387, в якому є визначення поняття домашнього
насильства та суб’єктів, що надають допомогу у випадку проявів домашнього насильства.

За інформацією Бахмутського районного відділу поліції, у громаді проводиться
спільна робота з соціальними службами міста у напрямку протидії та запобігання
домашньому насильству.

Постраждалі від домашнього насильства мають можливість отримати допомогу та
підтримку у Бахмутському міському центрі соціальних служб. Служба разом із відділом
поліції створила бригаду, яка виїжджає разом на виклики щодо домашнього насильства. За
необхідності жертву насильства відправляють до шелтера у місто Слов’янськ, з яким
досягнуто домовленості про співпрацю. Упродовж 2020 року до шелтера відправили двох
жінок, одна з яких – з новонародженою дитиною.

На даний момент у Бахмутській громаді облаштовують шелтер. Відкрити його
планують у листопаді під час акції «16 днів без насильства». Шелтер матиме цілодобову
охорону, аби жертви насилля відчували себе у безпеці.

У 2020 році до центру соціальних служб за отриманням послуги з екстреного
(кризового) втручання звернулася одна сім’я, яка постраждала від домашнього насильства.
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Приклади, що підтверджують надання міською радою соціальних послуг дітям та
молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах, зокрема за наслідками домашнього
насильства, дає можливість зарахувати бал.

Бал зараховано
_________________________________________________________________________

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

Бал зараховується при наданні доказів вжиття ОМС упродовж останнього
календарного року перед моніторингом заходів із забезпечення прав дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування. У великих містах вважається достатнім
реалізовувати не менше п’яти, в інших населених пунктах – не менше чотирьох напрямів.

Приклади напрямів:

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

- участь представників органів опіки та піклування у судових слуханнях у справах, що
стосуються прав дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

- передавання дитині-сироті або дитині, позбавленій батьківського піклування, при
досягненні нею повноліття житла, яке перебуває у її власності;

- функціонування соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування;
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- надання фінансової підтримки внутрішньо переміщеним прийомним сім’ям,
дитячим будинкам сімейного типу (оцінюється у громадах, де наявні такі сім’ї);

- надання житла дитячим будинкам сімейного типу, які вимушено або самостійно
залишили місце проживання на тимчасово окупованих територіях та території
проведення АТО (оцінюється у громадах, де є такі дитячі будинки сімейного типу);

- поліпшення матеріально-технічних умов закладів, де перебувають діти-сироти та
діти, позбавлені батьківського піклування;

- інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).

Заходи можуть бути реалізовані як у самій громаді, так і шляхом вирішення питань їх
забезпечення мешканцям громади в інших населених пунктах. У цьому разі вжиті заходи
оцінюються за документами, що передбачають передачу коштів на фінансування
зазначених заходів за останній календарний рік, що передує моніторингу.

Станом на 01.01.2021 року на обліку у службі у справах дітей управління молодіжної
політики та у справах дітей Бахмутської міської ради перебуває 171 дитина-сирота та
дитина, позбавлена батьківського піклування.

Зокрема:
- під опікою, піклуванням – 128 дітей (74,9 %);
- у прийомних сім’ях – 24 дитини (14 %);
- у дитячих будинках сімейного типу – 4 дитини (2,3 %);
- у державних дитячих закладах  – 9 дітей (5,3 %);
- у професійно-технічних навчальних закладах – 2 дитини (1,2%);
- тимчасово в сім'ях громадян – 4 дитини (2,3 %).
Із загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 66

дітей (38,6 %) мають житло на праві повної, часткової власності або на праві користування:
- 38 дітей  мають державне закріплене житло (22,2 %);
- 16  дітей мають частку житла  на праві власності (9,4 %);
- 12 дітей мають житло на праві повної приватної власності (7 %).
У 2020 році в рамках виконання заходів Програми забезпечення житлом дітей-сиріт,

дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2019-2021 роки
http://artemrada.gov.ua/22505 придбали 10 квартир для дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх числа на умовах співфінансування з обласного
бюджету та бюджету Бахмутської МОТГ 50/50 на загальну суму 1693,0 тис грн (обласний
бюджет – 846,5 тис грн, бюджет Бахмутської МОТГ – 846,5 тис грн). Одну квартиру
надали особі з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, з фонду комунальної
власності Бахмутської міської об'єднаної територіальної громади.

Таким чином, у 2020 році житло отримали 11 дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх числа.

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 об'єднаної
територіальної громади.
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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. Випадків порушення
житлових прав дітей та позбавлення дітей житла не  виявили.

При оформленні опіки (піклування) над дітьми зазначеної категорії призначається
відповідальний за збереження житла та майна дитини за його наявності. Протягом 2020
року прийняли 20  таких рішень.

Служба у справах дітей Управління молодіжної політики та у справах дітей
Бахмутської міської ради з метою захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, проводить роз’яснювальну роботу з опікунами щодо
погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги. Так, завдяки проведеній роботі у
2020 році погасили заборгованість за комунальні послуги на загальну суму 93,3 тис грн.

Служба також надає методичну допомогу опікунам, піклувальникам, прийомним
батькам, батькам-вихователям із захисту житлових і майнових прав дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Упродовж 2020 року надали 145 консультацій з питань захисту житлових і майнових
прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа опікунам,
піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям.

Наявність доказів проведення міською радою заходів з підтримки дітей сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, дає можливість зарахувати бал.
__________________________________________________________________________

Бал  зараховано
__________________________________________________________________________

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

Бал зараховується при наданні ОМС наступних доказів:

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

- закупівля соціальних послуг у недержавних надавачів (громадські об‘єднання,
приватні особи) за рік, що передує моніторингу.

Заходи можуть бути реалізовані як у самій громаді, так і шляхом вирішення питань їх
забезпечення мешканцям громади в інших населених пунктах. У цьому разі вжиті заходи
оцінюються за документами, що передбачають передачу коштів на фінансування
зазначених заходів за останній календарний рік, що передує моніторингу.

Контент-аналіз сайту громади не виявив фактів залучення недержавних учасників до
надання соціальних послуг. Монітори також не знайшли підтвердження цієї інформації
шляхом пошуку в Google. Монітори прийняли рішення не зараховувати бал.

Місцевий індекс прав людини Бахмутської ОТГ Донецької області: Звіт моніторингу

Сторінка 45 з 59



__________________________________________________________________________

Бал не зараховано
_________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Передбачити можливість залучення недержавних учасників до надання соціальних

послуг у громаді.

10. Чи є зручними послуги, організовані органом соціального захисту населення?

Бал зараховується, якщо монітор підтвердив наявність не менше 12-ти критеріїв
зручності надання послуг органом соціального захисту населення: 1) організація послуг за
місцем проживання маломобільних осіб; 2) прийом документів уповноваженими особами у
віддалених селах, філіях; 3) можливість телефоном отримати інформацію про порядок
отримання послуги та графік прийому громадян; 4) зручність інформування про графік
прийому громадян та місця розташування секторів прийому; 5) безперешкодний доступ до
приміщення маломобільних груп населення; 6) зручний графік прийому громадян; 7)
наявність ідентифікаційних беджів/жетонів у консультантів; 8) доступність інформації
про орган соціального захисту; 9) зручність умов реєстрації; 10) вільний доступ до бланків
заяв для отримання послуг; 11) можливість надання допомоги особам, які через порушення
здоров’я самостійно не можуть заповнити бланки; 12) вільний доступ до туалетної
кімнати з урахуванням потреб маломобільних груп населення; 13) достатність та
зручність місць для очікування; 14) наявність дитячого куточка; 15) умови приватності
під час прийняття заяв; 16) функціонування мобільних офісів, спільні прийоми
якнайближче до місць проживання органами соціального захисту, центрами зайнятості,
управліннями Пенсійного фонду.

Соціальні послуги населенню у місті Бахмут надаються у Прозорому соціальному
офісі, який знаходиться за адресою: Донецька обл., м. Бахмут, вул. Перемоги, 23.

https://www.youtube.com/watch?v=9ns_lvXYxng.
Відстань від зупинки громадського транспорту до Прозорого офісу становить

приблизно 500 м.
На офіційному сайті Бахмутської міської ради можна ознайомитись з інформацією про
графік прийому, номера телефонів та адресою Прозорого офісу. Періодично прийом
громадян здійснюють у селах громади.
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У звіті про результати виконання Комплексної програми з соціального захисту
окремих категорій громадян на 2019-2022 роки, затвердженої у новій редакції рішенням
Бахмутської міської ради від 21.10.2020 № 6/148-3148 зазначено, що у 2020 році завдяки
роботі мобільних офісів надано дистанційно  6270 консультацій населенню.

http://artemrada.gov.ua/22506.
Аналіз доступності будівлі показав, що при вході до будівлі та у його внутрішній

частині облаштовано пандуси та поручні – це дає можливість безперешкодно потрапити до
будівлі маломобільним групам населення.

У будівлі облаштовано зону очікування, на підлозі – тактильна плитка для зручності
пересування людей з вадами зору.
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Всередині та зовні приміщення облаштовані дитячі зони (спеціальне покриття,
гойдалки, драбинки для дітей різного віку. Біля гойдалок є павільйони, в яких можна
сховатися від сонця).

У приміщенні облаштовані санітарно-гігієнічні кімнати, але вони не пристосовані для
людей з інвалідністю.
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У коридорах закладу є стенди з інформацією про отримання послуг. (Зріст дитини на
фото – 130 см).

У Прозорому офісі зручно отримувати послуги усім категоріям населення. Висота
столів є зручною як для сидіння на стільцях, так і на інвалідному візку (фото з інтернету).

Враховуючи підтвердження лише 9 з 12 необхідних критеріїв зручності надання
соціальних послуг у громаді, монітори прийняли рішення не зараховувати бал за
індикатором.
__________________________________________________________________________

Бал не зараховано
__________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Переглянути умови надання соціальних послуг та зробити їх максимально зручними

для мешканців громади.
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НАПРЯМОК МОНІТОРИНГУ: ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ

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

Бал зараховується за наявності затвердженого стратегічного документа такого
спрямування, що оцінюється як дієвий. Спрямованість і дієвість документа визначається
аналізом тексту документу на предмет: мети та завдань, спрямованості заходів та
підбором методів їх реалізації, зазначенням виконавців, строків виконання; виділенням
фінансування з місцевого бюджету; визначенням очікуваних результатів виконання;
встановленням контролю та визначенням способів оцінки ефективності реалізації завдань.

Рішенням Бахмутської міської ради від 23.06.2021 № 7\10-310 затверджено Програму
створення належних умов для здійснення правосуддя на території Бахмутської міської
територіальної громади «Правосуддя 2021».

Метою Програми є створення на території Бахмутської міської територіальної
громади максимально наближеного до європейських стандартів судочинства, що
забезпечить доступність громадян до суду належну якість правосуддя, дотримання
принципу верховенства права, зміцнення законності і правопорядку, забезпечення
комплексного підходу до розв'язання проблем матеріально-технічного забезпечення
Артемівського міськрайонного суду Донецької області.

За результатами аналізу програми монітори встановили, що вона спрямована на
проведення капітального ремонту системи опалення будівлі Артемівського міськрайонного
суду Донецької області. Однак на ці заходи програмою не передбачено фінансування.
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Результати оцінки дієвості програми та відсутність інформації про її реалізацію не
дозволяють зарахувати бал.
__________________________________________________________________________

Бал не зараховано
__________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Переглянути програму Програму створення належних умов для здійснення

правосуддя на території Бахмутської міської територіальної громади «Правосуддя
2021» на предмет її дієвості та внести відповідні зміни в частині виділення
фінансування на реалізацію заходів, які спрямовані на підвищення доступу до
правосуддя місцевих мешканців.

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?

Для зарахування балу достатньо наявності на момент здійснення моніторингу
чотирьох, трьох – для ОТГ та районних центрів підтверджених доказів (фактів) взаємодії
із вказаними органами. Приклади: надання в оренду/користування комунальних приміщень
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на пільгових умовах, сприяння у вдосконаленні матеріально-технічної бази (виділення
коштів або передача майна), створення спільних дієвих консультативно-дорадчих органів.

За інформацією Бахмутської міської ради, Бахмутській районній державній адміністрації,
головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області надають в оренду
приміщення, яке належить територіальній громаді на пільгових умовах. Однак
підтвердження надання в оренду майна з зазначенням конкретних об’єктів міська рада не
надала.

З огляду на це монітори прийняли рішення не зараховувати бал за індикатором.
_____________________________________________________________________________

Бал не зараховано
_______________________________________________________________________________

3. Чи бере участь ОМС у формуванні суду присяжних?

Бал зараховується у разі надання доказів (фактів) залучення органу місцевого
самоврядування до формування суду присяжних. Індикатор оцінюється шляхом аналізу
документів органу місцевого самоврядування про відбір та призначення суду присяжних за
останні три календарні роки.

Рішенням Бахмутської міської ради від 20.12.2019 року № 6\137- 2823 затверджений
відповідний список присяжних Артемівського міськрайонного суду Донецької області.
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Зважаючи на надану міською радою інформацію, бал зараховано.
__________________________________________________________________________

Бал  зараховано
__________________________________________________________________________

4. Чи здійснює ОМС заходи правопросвітницького характеру спільно з місцевими
державними адміністраціями, органами поліції, судами, територіальними

управліннями юстиції, центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги?

Бал зараховується у випадку надання не менше п'яти (чотирьох – для ОТГ та районних
центрів) підтверджених доказів (фактів) проведення за останній календарний рік
органами місцевого самоврядування спільних з місцевими державними адміністраціями,
органами поліції, судами, територіальними управліннями юстиції, центрами з надання
безоплатної вторинної правової допомоги правопросвітницьких заходів для населення.

Виконавчі органи Бахмутської міської ради, підприємства та установами комунальної
власності спільно з представниками органів юстиції реалізують проєкти «Я маю право»,
«Тиждень права», спрямовані на підвищення юридичної грамотності населення, рівня
обізнаності мешканців Бахмутської міської територіальної громади про свої права й
механізми їх захисту та формування нової правової культури в суспільстві.
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Однак доказів проведення таких заходів у відкритих джерелах інформації монітори не
виявили.

__________________________________________________________________________

Бал зараховано
__________________________________________________________________________

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

Бал зараховується при встановленні факту зручності транспортного сполучення до
кожного з таких органів: поліція, суд, юстиція. Зручність досяжності визначається одним
із наступних способів: 1) не більше однієї пересадки громадським транспортом від
найбільш віддаленої вулиці та відстань до найближчої зупинки не більше 500 м; 2) у
населених пунктах без транспортного сполучення – близько 3 км від найбільш віддаленої
вулиці; 3) якщо орган влади знаходиться в іншому населеному пункті – можливість
відповідно встановленого графіку руху транспорту виїхати до органу влади, отримати
необхідну послугу та повернутися того ж дня

Артемівський міськрайонний суд знаходиться на вул. Миру, 5 у місті Бахмут на
відстані 950 м від центру міста. Доїхати до суду можна маршрутами тролейбуса № 5 та №6
із Західного мікрорайону та району «Цветмет» без пересадок. З інших районів можна
дістатися громадським транспортом з однією пересадкою.

Відстань від Артемівського міськрайонного суду до найближчої зупинки
громадського транспорту складає 72 м.
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Бахмутський районний відділ поліції знаходиться на вул. Садовій, 149, у самому
центрі міста Бахмут. Доїхати до відділу поліції можна з будь-якого району Бахмута міським
транспортом без пересадок, при цьому відстань до найближчої зупинки громадського
транспорту складає 280 м.

Бахмутський відділ державної виконавчої служби знаходиться на вул. О. Сибірцева,
17, у самому центрі міста. Доїхати до нього можна з будь-якого району Бахмута міським
транспортом без пересадок, при цьому відстань до найближчої зупинки громадського
транспорту складає 300 м.
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Враховуючи зручність транспортного сполучення до кожного з таких закладів, бал за
даним індикатором зараховано.
__________________________________________________________________________

Бал  зараховано
__________________________________________________________________________

6. Чи сприяє ОМС безперешкодному доступу маломобільних груп населення до
отримання правових послуг у місцевій державній адміністрації, органах поліції, судах,

територіальних управліннях юстиції, центрах з надання безоплатної вторинної
правової допомоги?

Бал зараховується при наданні доказів (фактів) організації органом місцевого
самоврядування упродовж останнього календарного року не менше трьох (двох – для ОТГ
та районних центрів) заходів сприяння безперешкодному доступу до зазначених органів.

Приклади заходів:

1. Організація транспортного перевезення осіб з інвалідністю до органів влади.
2. Фізичний супровід людей з інвалідністю (здійснюється шляхом: 1) або

фінансуванням громадської організації, яка наймає фахівців, в тому числі, через
механізм громадських робіт; 2) або соціальними службами, які безпосередньо
залучають фахівців).

3. Послуга перекладу з жестової мови в органах влади (переважно надається через
фінансування громадської організації, яка залучає фахівців).

4. Облаштування будівель пандусами, поручнями та світловідбиваючими елементами.
5. Облаштування тактильною плиткою пішохідних доріжок поблизу будівель.
6. Встановлення звукових світлофорів поблизу будівель.
7. Встановлення засобів орієнтування про місцезнаходження органів влади.

Рішенням Бамутської міської ради від 27.03.2019 року № 6\127-2498 затверджено
Програму про забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними
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можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та
інженерно- транспортної інфраструктури на території м. Бахмут на 2019-2023 роки.

Програма передбачає реалізацію заходів щодо забезпечення безперешкодного
пересування осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп
населення тротуарами, пішохідними переходами, громадським транспортом, доступності до
адміністративних будівель, закладів освіти, охорони здоров’я, культури і спорту, до
житлових будинків, забезпечення інформування людей з вадами зору. Попри прийняття
програми доказів її реалізації у відкритих джерелах інформації монітори не знайшли.

Відсутність доказів впровадження міською радою заходів щодо забезпечення
безперешкодного доступу людей з інвалідністю до об’єктів інфраструктури, в яких
розташовані органи влади, не дає можливості зарахувати бал.
_______________________________________________________________________________

Бал не зараховано
_______________________________________________________________________________

7. Чи ефективно забезпечує  ОМС надання безоплатної первинної правової допомоги?

Бал зараховується у випадку забезпечення органом місцевого самоврядування надання
безоплатної первинної правової допомоги. Орган місцевого самоврядування може надавати
безоплатну первинну правову допомогу шляхом:

1. Надання таких послуг безпосередньо співробітниками органу місцевого
самоврядування.
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2. Утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової
допомоги.

3. Укладання з юридичними особами приватного права, які відповідно до свого
статуту мають право надавати правову допомогу, договорів про надання на
постійній або тимчасовій основі первинної правової допомоги на території
відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

4. Залучення на договірній основі до надання безоплатної первинної правової допомоги
адвокатів або інших фахівців у відповідній галузі права.

Ефективність надання органом місцевого самоврядування безоплатної первинної
правової допомоги оцінюється шляхом проведення експерименту.

На офіційному сайті Бахмутської міської ради є розділ «Правова консультація».

Якщо громадяни потребують первинної правової допомоги, їм потрібно
зателефонувати за номером (06274) 2-14-79 та зареєструватися до громадської приймальні,
де кожної другої п’ятниці місяця веде прийом спеціаліст міськрайонного управління
юстиції.

Провівши експеримент, монітор не зміг додзвонитися за вказаним номером телефону,
що не дало можливості отримати необхідну правову консультацію. Бал за індикатором не
зараховано.
__________________________________________________________________________

Бал не зараховано
__________________________________________________________________________
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Загальні результати моніторингу
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