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Моніторингова місія у Волноваській міській військово-цивільній адміністрації
Волноваського району 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: 01.06.2021 – 09.09.2021 року.
Управлінська команда проєкту: Євген Полтенко, Тарас Щербатюк, Наталія Єсіна.
Робоча група моніторингової місії: Олександр Яроцький.
Публікація демонструє результати моніторингу дотримання прав людини на місцевому рівні у
м. Волноваха 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.
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
Місто Волноваха – адміністративний центр територіальної громади, центр
Волноваського району Донецької області. Волноваха розташована на півдні Донецької
області, місто є залізничним вузлом на лінії Маріуполь – Донецьк та Маріуполь –
Запоріжжя. Через місто проходить автошлях Н20 (Слов’янськ – Маріуполь). Розташоване на
одній з найвищих точок Приазовської височини (282 м над рівнем моря).
Відповідно до Указу Президента України від 19 лютого 2021 року № 61/2021
«Про утворення та реорганізацію військово-цивільних адміністрацій у Донецькій області»,
військово-цивільну адміністрацію міста Волноваха Волноваського району Донецької області
реорганізовано шляхом приєднання до Волноваської міської військово-цивільної
адміністрації Волноваського району Донецької області.
Волноваська міська військово-цивільна адміністрація розпочала свою діяльність
11.03.2021 року з призначення керівника військово-цивільної адміністрації, і на момент
моніторингу триває процес нормотворчості.
Назви територіальних громад, які увійшли до складу Волноваської міської
територіальної громади на дату проведення моніторингу: Волноваська, Бугаська,
Валер’янівська, Дмитрівська, Донська, Іванівська, Новоандріївська, Прохорівська, Рибинська,
Свободненська.
До складу громади увійшли м. Волноваха, смт Донське та 21 село: Андріївка, Ближнє,
Бугас, Валер'янівка, Василівка, Дмитрівка, Зелений Гай, Іванівка, Кирилівка, Малогнатівка,
Новоандріївка, Новоапостолівка, Новогригорівка, Новопавлівка, Новотатарівка, Прохорівка,
Рибинське, Свободне, Тарасівка, Трудівське, Трудове.
Населення громади: 36588 осіб.
Адміністративний центр громади: м. Волноваха
Код ЄДРПОУ: 04341790
Адреса: 85700, Донецька обл., Волноваський р-н, м. Волноваха, вул. Центральна, 88
Час роботи: пн. – пн. 8:00 – 17:00.
Поштовий індекс: 85700
Сайт: http://volnovakha.dn.gov.u
E-mail: volnov.vca@gmail.com
Контактний телефон: (06244) 4-10-35
Голова ВЦА: Лубінець Іван Валерійович.

На території громади функціонують (станом на 18.08.2021 р.):
● школи – 19
● бібліотеки – 13
● музей – 2
● комунальні підприємства – 6
● центр надання культурних послуг – 1
● залізнична станція – 1
● палаци (будинки) культури – 11
● наркологічний диспансер –1
● творчі центри молоді – 1
● центр медико-санітарної допомоги –
● дитячі садки – 11
1
● заклади позашкільної освіти – 3
● станція швидкої медичної допомоги
● інклюзивно-ресурсний центр – 1
–1
● спортивні заклади – 2
● станція переливання крові – 1
● школа мистецтв – 1
● заклад вторинної медицини – 1
● стоматологічна поліклініка – 1
● лікарня планової медицини № 1 – 1.

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.
Військово-цивільна адміністрація міста Волноваха Волноваського району Донецької
області прийняла Програму із забезпечення правопорядку на території Волноваської міської
територіальної громади на 2021 рік. (Розпорядженням керівника військово-цивільної
адміністрації
від
26.12.2020
рожу
N
542.).
(http://volnovakha.dn.gov.ua/pro-zatverdzhennya-programy-po-zabezpechennyu-pravoporyadku-n
a-terytoriyi-volnovaskoyi-miskoyi-terytorialnoyi-gromady-na-2021-rik/).
Метою даної програми є забезпечення активної наступальної протидії злочинності в
місті і досягнення зниження темпів її росту на основі чітко визначених пріоритетів,
поступового нарощування зусиль державних органів і громадськості, удосконалення
організації, засобів і методів попередження і розкриття злочинів.

Витяг із програми із забезпечення правопорядку на території Волноваської міської
територіальної громади на 2021 рік.

Аналіз програми показав, що програма має чіткі завдання. Заходи в рамках програми
спрямовані не тільки на технічне оснащення та удосконалення матеріальної бази
правоохоронних органів, а й на забезпечення оснащення військовослужбовців. Основними
заходами є:
- підключення та технічне обслуговування камер спостереження (5 шт.);
- капітальний ремонт покрівлі адміністративної будівлі Волноваського РВП ГУНП в
Донецькій області, розташованою за адресою: м.Волноваха, пров. Енергетичний, 3;
- придбання п’яти відеореєстраторів 70Маі А 800 4К DashCam+ камера заднього виду
70 МаіNsghtVision (Mіdriver RC06) вартістю 4299,00 грн за 1 шт.;
- послуги щодо огляду військовослужбовців на стан алкогольного, наркотичного чи
іншого сп’яніння.
На реалізацію програми заплановано бюджет на загальну суму 873 495, 00 грн.
Попри це программа не містить очікуваних результатів та механізму оцінки
визначення ефективності виконання програми. За підсумками аналізу даної програми,
враховуючи відсутність ключових елементів, які визначають її дієвість, прийнято рішення
про визнання програми як недієвої.
Враховуючи результати оцінювання цієї програми та відсутності інших дієвих
програм, які спрямовані на підвищення рівня безпеки у громаді, бал не зараховано.

Бал не зараховано

Рекомендації:
1. Розробити та затвердити комплексну програму з підвищення рівня громадської
безпеки та громадського порядку.

2. Чи врахована думка населення під час розробки місцевої програми з питань
громадської безпеки та громадського порядку?
Бал зараховується при наданні доказів врахування не менше трьох способів вираження
громадської думки щодо програми з такого переліку: анкетне опитування; фокус-групи з
цільовими аудиторіями; електронне опитування (на офіційному веб-сайті, у соціальних
мережах); зустрічі з мешканцями територіальної громади; зустрічі з представниками ОСББ
та іншими громадськими об’єднаннями; громадське обговорення; інше (визначається за
внутрішнім переконанням монітора).
У місті Волноваха працює Робоча група з громадської безпеки та соціальної
згуртованості. Під час засідання групи проводиться обговорення стану безпеки у громаді та
напрямки
з
її
посилення.
http://volnovakha.dn.gov.ua/zasidannya-chleniv-robochoyi-grupy-z-gromadskoyi-bezpeky-ta-sotsi
alnoyi-zgurtovanosti/
За повідомленням військово-цивільної адміністрації, у громаді не проводилися

обговорення напрямків формування належного рівня безпеки у громаді.

Підтвердження лише одного факту залучення мешканців громади до обговорень
питань безпеки не дає можливості зарахувати бал за індикатором.

Бал не зараховано

Рекомендації:
1. Розробити графік громадських слухань або публічних обговорень на 2021-2022
роки, в який включити питання щодо формування заходів та програм із громадської
безпеки та громадського порядку.
2. Створити робочу групу при міській раді з питань збору пропозицій від
громадськості та проведення аналізу можливості їх врахування при прийнятті місцевих
програм та заходів.
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 Волноваській територіальній громаді за рахунок коштів місцевого бюджету
встановлено 5 камер відеоспостереження, які допомагають поліції спостерігати за
ситуацією у місті та швидко реагувати на тривожні сигнали, правопорушення відповідно до
програми по забезпеченню правопорядку на території Волноваської міської територіальної
громади на 2021 рік.
За рахунок коштів громадського бюджету спільно з автором проєкту Григорієм
Перевозчиковим та Волноваським відділом поліції реалізовано проєкт «Забезпечення
громадського порядку та громадської безпеки шляхом впровадження системи
відеоспостереження» в рамках громадського бюджету міста Волноваха на 2020 рік. В
результаті розміщено та підключено камери відеоспостереження з супутнім обладнанням
для запису відео на прибудинковій території багатоквартирного житлового будинку №27 по
вул.
Центральній.
(http://volnovakha.dn.gov.ua/zabezpechennya-gromadskogo-poryadku-ta-gromadskoyi-bezpeky/).
У зв’язку із розташуванням Волноваської територіальної громади у зоні проведення
Операції об’єднаних сил постійно підтримується у робочому стані система централізованого
оповіщення
населення
(сирена):
http://volnovakha.dn.gov.ua/perevirka-systemy-tsentralizovanogo-opovishhennya/
Волноваська міська військово-цивільна адміністрація впроваджує на території громади
разом з Головним управлінням ДПС у Донецькій області мобільний додаток «Legal ZrPlat»,
який сприяє виявленню фактів порушень законодавства про працю та протидіє незаконному
обігу
підакцизної
продукції
(http://volnovakha.dn.gov.ua/mobilnyj-dodatok-legal_zrplat-na-dopomozi-dobrobutu-gromady/.).
У місті Волноваха розпочав роботу Веб-сервіс контакт-центр, у якому містяться
послуги, які дозволяють громадянам не порушувати карантинні обмеження, знаходити
відповідні
служби
та
інші:
http://volnovakha.dn.gov.ua/u-misti-volnovaha-rozpochav-svoyu-robotu-vebservis-kontakt-tsentr/

Наявність доказів впровадження військово-цивільною адміністрацією трьох технічноінформаційних систем дає можливість зарахувати бал.

Бал зараховано

Рекомендації:
1. Розробити план впровадження технічно-інформаційних систем і включити до
комплексної програми з безпеки на 2022 рік.
2. Створити робочу групу при міській раді з питань збору пропозицій від громадськості
та проведення аналізу можливості їх врахування при прийнятті місцевих програм та заходів.
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).
Контент-аналіз сайту Волноваської міської військово-цивільної адміністрації та інших
відкритих джерел інформації виявив докази проведення міською владою інформаційних
кампаній, спрямованих на вироблення навичок поведінки населення у надзвичайних
ситуаціях:
1.Волноваська міська військово-цивільна адміністрація напередодні Дня Конституції
опублікувала на своєму офіційному сайті пам’ятку з пожежної безпеки у період проведення
масових заходів з нагоди відзначення Дня Конституції України. Відповідна інформація

розрахована на керівників установ і організацій, а також суб’єктів підприємницької
діяльності
(http://volnovakha.dn.gov.ua/pam-yatka-pro-zahody-pozhezhnoyi-bezpeky-u-period-provedennyamasovyh-zahodiv-z-nagody-vidznachennya-dnya-konstytutsiyi-ukrayiny/).
2. 22 квітня 2021 року, напередодні святкування Великодня, Волноваська міська ВЦА
звернулася до священнослужителів з вимогами дотримання заходів пожежної безпеки,
також
на
сайті
розмістили
тематичні
буклети
і
плакати:
http://volnovakha.dn.gov.ua/do-uvagy-dotrymujtes-pozhezhnoyi-bezpeky-v-kultovyh-sporudah-na
peredodni-svyatkuvannya-velykodnya/
Відсутність роботи військово-цивільної адміністрації з проведення інформаційних
кампаній принаймні у чотирьох напрямках не дозволяє зарахувати бал за індикатором.

Бал не зараховано

Рекомендації:
1. Розробити та реалізувати план з проведення інформаційної кампанії, спрямованої на
вироблення навичок поведінки населення у надзвичайних ситуаціях.

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; он-лайн платформи контактування чи
отримання порад від поліції; спільні патрулювання; співпраця щодо участі у діяльності
місцевих офісів пробації, центрів соціальної реабілітації, пробаційних програм; ініціативи з
питань превенції правопорушень за різними напрямками (флешмоби, розробка
інформаційно-методичних матеріалів тощо), інше (визначається за внутрішнім
переконанням монітора).
Військово-цивільна адміністрація спільно з Волноваським районним відділом поліції
ГУ НП у Донецькій області проводить заходи щодо запобігання правопорушенням.

Витяг із відповіді військово-цивільної адміністрації 02/02-980 від 12.08.2021 р.
Розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації м. Волноваха від
18.03.2020 № 100 створено комісію з моніторингу дотримання обмежувальних заходів на
період
карантину,
встановленого
Кабінетом
Міністрів
України.
http://volnovakha.dn.gov.ua/zasidannya-chleniv-robochoyi-grupy-z-gromadskoyi-bezpeky-ta-sotsi
alnoyi-zgurtovanosti/

Доказів проведення інших спільних заходів поліцією та міською владою у відкритих
джерелах інформації не виявлено.

Зважаючи на відсутність відповідних доказів, бал за індикатором не зараховується.

Бал не зараховано

Рекомендації:
1. Налагодити спільну системну діяльність з органами поліції та органами пробації
щодо запобігання правопорушенням у місті.

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.

Бал не зараховано

Рекомендації:
1. Затвердити плани евакуації, тимчасового переселення мешканців у разі надзвичайних
ситуацій.

Ключові враження від моніторингу
Волноваська міська військово-цивільна адміністрація не задіяна у проведенні заходів з
підвищення громадської безпеки та порядку на території громади.
Місцеві програми співпраці з правоохоронними органами Волноваської міської ВЦА
мають ознаки часткової дієвості, оскільки спрямовані майже тільки на матеріально-технічне
забезпечення правоохоронних органів. Адміністрація не співпрацює на належному рівні з
безпековими органами влади у напрямку підвищення рівня безпеки Волноваської міської
територіальної громади та не публікує відповідну інформацію на офіційному сайті.
Базові рекомендації
1.
Розробити та впровадити комплексну програму підвищення рівня
громадської безпеки та громадського порядку.
2.
Розробити графік громадських слухань або публічних обговорень на 2020 та
2021 роки, в який включити питання щодо формування заходів та програм із громадської
безпеки та громадського порядку.
3.
Створити робочу групу при військово-цивільній адміністрації з питань збору
пропозицій від громадськості та проведення аналізу можливості їх врахування при
прийнятті місцевих програм та заходів.
4.
Налагодити спільну системну діяльність з органами поліції та органами
пробації у різних формах відповідно до вимог ст.88 ЗУ «Про Національну поліцію» та
ст.11 ЗУ «Про пробацію».
5.
Створити відділ, сектор або призначити уповноважену посадову особу з
питань цивільного захисту населення.

РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: БАЗОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ
НАПРЯМОК МОНІТОРИНГУ: ГІДНИЙ РІВЕНЬ ЖИТТЯ

1. Чи є дієвими місцеві програми (проєкти) подолання бідності?
Бал зараховується за наявності дієвої місцевої програми, що включає питання подолання
бідності. Від ОМС не обов’язково очікується наявність спеціалізованої програми: прийнятні
системні (регулярні, доступні для різних категорій осіб) узагальнені в єдиному документі
заходи підтримки мешканців, які опинились за межею бідності. Дієвість і адресність
програми оцінюється зазначенням у ній категорій мешканців громади, які за рівнем доходів
перебувають за межею бідності або у групі ризику, чітких цілей та завдань із визначеними
актуальними виконавцями, очікуваними результатами та ресурсами (зокрема коштами,
необхідними для реалізації відповідних заходів), встановленням контролю та визначенням
способів оцінки ефективності реалізації завдань.

У Волноваській громаді діє «Програма соціального захисту населення Волноваської
міської територіальної громади на 2021 рік», затверджена розпорядженням керівника
військово-цивільної адміністрації від 26.12.2020 року № 546.
Метою програми є забезпечення фінансової допомоги та підтримки учасників бойових
дій, зокрема учасників АТО/ООС, внутрішньо переміщених осіб, онко- та тяжкохворих,
малозабезпечених та непрацездатних громадян – мешканців Волноваської міської
територіальної громади та створення умов для надання якісних соціальних послуг.
Серед завдань програми наступні:
1. Адресна матеріальна допомога, яка надається за особистими зверненнями:
- громадянам, які опинились у складних життєвих обставинах (на лікування, на
оперування, для вирішення житлових, інших проблем, пов’язаних з пожежею та іншими
екстремальними ситуаціями тощо);
- учасникам бойових дій, зокрема учасникам антитерористичної операції, операції
Об’єднаних сил та членам сімей загиблих на лікування згідно з відповідними медичними
документами.
2. Нецільова матеріальна допомога, яка надається:
- на поховання особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала,
не була зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна;
- на придбання дров пільговій категорії громадян.
Очікуваними результатами Програми є:
- зниження рівня бідності, підвищення рівня охоплення найбільш нужденних верств
населення соціальними виплатами і послугами;
- вирішення проблем фінансового та соціального забезпечення пільгових категорій
населення;
- покращення умов проживання та соціально-побутового обслуговування громадян, які
проживають у складних життєвих умовах та одиноких непрацездатних громадян;
- створення системи своєчасного реагування щодо надання необхідної допомоги
потребуючим громадянам для зниження соціальної напруги у суспільстві.
Програма передбачає фінансування заходів, спрямованих на підтримку осіб, які
опинилися у складних життєвих обставинах.
Станом на 01.07.2021 року в рамках реалізації програми отримали допомогу на
лікування 20 осіб на суму 40,0 тис грн; допомогу на поховання особи, яка не досягла
пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не була зареєстрована в центрі зайнятості
як безробітна – 6 осіб на суму 12,0 тис грн; нецільову матеріальну допомогу (дрова) – 3
особи.
Виконання Програми з 01.06.2021 року забезпечує Відділ соціального захисту
населення. Однак вона не містить чітких способів оцінки ефективності реалізації завдань.

Витяг із розпорядження керівника ВЦА від 01.06.2021 № 53
http://volnovakha.dn.gov.ua/pro-vnesennya-zmin-do-rozporyadzhennya-kerivnyka-vijskovo-t
syvilnoyi-administratsiyi-m-volnovaha-vid-26-12-2020-531/
За сукупністю показників, враховуючи більшість позитивних оцінок дієвості
програми, монітори прийняли рішення зарахувати бал за індикатором.

Бал зараховано

Рекомендації:
1. Розробити комплексну програму з подолання бідності.
2. Внести зміни до програм в частині внесення механізмів оцінки ефективності реалізації
завдань програм.
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
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).
Відповідно до розпорядження керівника Волноваської міської військово-цивільної
адміністрації від 02.07.2021 року № 187 «Про затвердження графіку особистих прийомів

громадян керівника, заступника та функціонування телефонного зв’язку з населенням
«Гаряча лінія», у громаді діє з 02.07.2021 року єдина гаряча лінія, у тому числі для осіб, які
потребують роз’яснень щодо отримання соціальної допомоги, зокрема для тих, хто за
рівнем доходів, внаслідок безробіття, стихійного лиха чи інших обставин потрапили за
межу бідності.

Витяг із розпорядження керівника ВЦА від 02.07.2021 року № 187.
http://volnovakha.dn.gov.ua/pro-zatverdzhennya-grafiku-osobystyh-pryjomiv-gromadyan-keriv
nyka-zastupnyka-ta-funktsionuvannya-telefonnogo-zv-yazku-z-naselennyam-garyacha-liniya/
Контент-аналіз сайту військово-цивільної адміністрації та інших відкритих джерел
інформації не виявив інших доказів проведення силами адміністрації заходів з виявлення і
підтримки сімей/осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, що не дозволяє
зарахувати бал за індикатором.

Бал не зараховано

Рекомендації:
1.
На офіційній сторінці Волноваської міської ВЦА розмістити інформацію
про соціальні послуги, які може отримати сім’я/особа, які за рівнем доходів, внаслідок
різних обставин потрапили за межу бідності.
2.
На офіційній сторінці Волноваської міської ВЦА розмістити контактну
інформацію про суб’єктів, які надають соціальні послуги на території міста.
3.
Розробити та впровадити план проведення спільних заходів із центрами
соціальних служб, центрами зайнятості (спільний прийом громадян, участь у тренінгах для
осіб/сімей), які будуть спрямовані на виявлення і підтримку сімей/осіб, які опинились у
складних життєвих обставинах.
4.
Щорічно надавати звіт про роботу з особами, які за рівнем доходів,
внаслідок безробіття, стихійного лиха чи інших обставин потрапили за межу бідності,
та привести у відповідність програмні документи ОМС.

3. Чи передбачає ОМС фінансування заходів соціальної допомоги з
подолання бідності?
Бал зараховується у разі підтвердження ОМС здійснення заходів соціального захисту не
менше шести напрямів у великих містах та чотирьох напрямів – в інших населених пунктах.
Приклади: 1) надання пільг на безоплатний проїзд (передбачення в умовах конкурсу на
перевезення та/або компенсація); 2) надання додаткових пільг на оплату
житлово-комунальних послуг (оцінюються лише програми ОМС); 3) виділення адресної
матеріальної допомоги з місцевого бюджету для осіб, які за рівнем доходів, внаслідок
безробіття, стихійного лиха чи інших обставин потрапили за межу бідності; 4) надання за
кошти місцевих бюджетів матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам (у
громадах, де проживають ВПО); 5) забезпечення 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).
Розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації від 26.12.2020 року №
532 затверджено Програму додаткової соціальної допомоги з міського бюджету сім’ям з
дітьми при народженні дитини на 2021 рік.
Метою Програми є стимулювання народжуваності на території громади, покращення
демографічної ситуації регіону та підтримки батьків, у яких народилась дитина. Розмір
додаткової соціальної допомоги сім’ям з дітьми у 2021 році складає 5 000,00 грн (п’ять
тисяч гривень) при народженні однієї дитини.
Станом на 01.07.2021 року допомогу виплачено 41 особі на суму 205,0 тис грн
(додаток 2).

Витяг із розпорядження керівника Військово-цивільної адміністрації
від 26.12.2020 року № 532.

Із 01.06.2021 року у громаді скасовано плату за харчування дітей, які відвідують
комунальні заклади дошкільної освіти Волноваської міської територіальної громади, для
батьків та/або опікунів, місце проживання яких зареєстровано на території Волноваської
міської територіальної громади.

Витяг із розпорядження керівника Військово-цивільної адміністрації
від 30.04.2021 № 24
У громаді затверджено Програму компенсації за пільговий проїзд окремих категорій
громадян у міському транспорті Волноваської міської територіальної громади у 2021 році.
Станом на 01.07.2021 року скористалися пільгою 4529 осіб пільгових категорій.
Волноваська міська військово-цивільна адміністрація станом на 01.07.2021 року
надала допомогу на лікування 20 особам на суму 40,0 тис грн; допомогу на поховання
особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не була
зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна – 6 осіб на суму 12,0 тис грн; нецільову
матеріальну допомогу у вигляді дров – 3 особам (додаток 2).

Витяг із відповіді військово-цивільної адміністрації 02/02-955 від 18.08.2021 р.
Зважаючи на підтвердження чотирьох заходів з надання соціальної допомоги, бал за
індикатором зараховано.
Бал зараховано

Рекомендації:
Волноваській міській військово-цивільній адміністрації необхідно передбачити надання:
1.
Пільг на безоплатний проїзд для осіб, які опинилися за межею бідності.
2.
Додаткових пільг на оплату житлово-комунальних послуг для осіб, які
опинилися за межею бідності.
3.
Матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам.
4.
Допомоги домогосподарствам, які внаслідок перебування за межею бідності
накопичили заборгованість за оплату житлово-комунальних послуг.
5.
Допомоги домогосподарствам, які постраждали внаслідок стихійного лиха,
пожежі, надзвичайної ситуації, інших обставин.
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); 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.
На офіційній сторінці Волноваської міської військово-цивільної адміністрації відсутні
відомості про ведення обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов.
http://volnovakha.dn.gov.ua.
Програми, спрямовані на молодіжне кредитування чи сприяння молодіжному
будівництву, у Волноваській міській територіальній громаді відсутні.
Згідно з інформацією, наданою у відповіді Волноваської міської військово-цивільної
адміністрації на запит від 18.08.2021 року № 02/02-955, наразі Волноваська міська ВЦА не
врегулювала питання надання допомоги в отриманні житла особам, які потребують
поліпшення житлових умов. На території Волноваської територіальної громади не створено
соціальних притулків.

Витяг із відповіді військово-цивільної адміністрації 02/02-955 від 18.08.2021 р.
Зважаючи на відсутність доказів наявності першого елемента індикатора (ведення
обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов) та підтвердження менше, ніж

чотирьох напрямків надання допомоги в отриманні житла, бал за індикатором не
зараховано.

Бал не зараховано

Рекомендації:
1.
Розглянути можливість прийняття місцевих довгострокових програм із
пільгового кредитування (зокрема іпотечного) будівництва або придбання житла для
місцевих мешканців і внутрішньо переміщених осіб.
2.
Створити базу осіб, які потребують поліпшення житлових умов, вести облік
таких осіб та розміщати відповідну інформацію на офіційній сторінці міської ради.
3.
Створити фонд тимчасового житла (або переліку земельних ділянок під
житлове будівництво), що може надаватись у користування тим, хто цього потребує.
Розмістити відповідну інформацію на сайті військово-цивільної адміністрації.
4.
Створити фонд житлових приміщень для тимчасового (до шести місяців)
поселення внутрішньо переміщених осіб.
5.
Розмістити на сайті ВЦА перелік земельних ділянок під житлову забудову тим,
хто цього потребує.

5. Чи сприяє ОМС технологічному покращенню умов проживання жителів громади?
Бал зараховується у разі наявності системних місцевих заходів підтримки технічного
переоснащення
житла,
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 громади
опалювальними матеріалами, іншим необхідним обладнанням на підставі системного
вивчення потреб (наявність планів, переліків, звітів).
У м. Волноваха діє програма сприяння діяльності співвласників багатоквартирних
будинків
на
території
міста
Волноваха
на
2021
рік:
http://volnovakha.dn.gov.ua/pro-zatverdzhennya-programy-spryyannya-diyalnosti-spivvlasnykiv-b
agatokvartyrnyh-budynkiv-na-terytoriyi-mista-volnovaha-na-2021-rik/.
Програма спрямована на виконання робіт з капітального ремонту елементів
багатоквартирних будинків та робіт з енергозбереження будинку.
Фінансування здійснюється на умовах конкурсу для одного багатоквартирного будинку
у розмірі не більше 200,0 тис грн, що у процентному співвідношенні до загальної
кошторисної вартості проекту:
–
не перевищує 85% для проєктів, які передбачають реалізацію заходів
Програми у багатоквартирному будинку, де створено ОСББ;
–
не перевищує 70% для інших проєктів.
Загальний обсяг коштів, направлений на реалізацію програми у 2020 році, становить
2000,0 тис грн.

Витяг із Програми сприяння діяльності співвласників багатоквартирних
будинків на території м. Волноваха на 2021 рік.
У 2021 році в рамках реалізації програми передбачено фінансування за рахунок коштів
Волноваської міської ВЦА у розмірі 919,2 тис грн. Наразі в розробці знаходиться два
проєкти орієнтовно на суму 297,4 тис грн.

Витяг із відповіді військово-цивільної адміністрації 02/02-955 від 18.08.2021 р.
Враховуючи наявність місцевих заходів з підтримки технічного переоснащення житла,
монітор прийняв рішення зарахувати бал за індикатором.
Бал зараховано

Рекомендації:
1. Прийняти програму з кредитування заходів щодо утеплення та забезпечення
енергозберігаючими технологіями для власників житлових приміщень міста.
6. Чи надає ОМС допомогу бездомним особам та мешканцям ромських поселень?
Бал зараховується за наявності принаймні чотирьох умов з переліку: 1) існування об’єктів
тимчасового розміщення бездомних громадян; 2) обігрів у холодну пору року; 3) забезпечення
можливості для здійснення ними особистої гігієни; 4) підтримка ОМС на постійній основі
власних або організованих іншими інституціями осередків забезпечення продуктами
харчування, одягом тих, хто цього потребує; 5) одержання (відновлення) персональних
документів; 6) створення умов для забезпечення права на гідний рівень життя у поселеннях
ромських громад/сімей: забезпечення водопостачання, вивіз сміття, облік дітей шкільного
віку (умова оцінюється там, де ромські поселення (навіть тимчасові, без капітальних
житлових споруд) мали місце, оцінюваний період – 2 роки, що передують моніторингу); 8)
інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора). Від ОМС, які не мають власних
інституцій для роботи з такими категоріями мешканців, оцінюються заходи через
взаємодію з іншими громадами. Приклади доказів такої взаємодії: укладення договорів про
надання послуг недержавними суб'єктами, залучення позабюджетних коштів (гранти,
цільові пожертви), укладення договорів про співробітництво територіальних громад,
міжбюджетні трансферти іншим громадам, що забезпечують виконання заходу.
У Волноваський міській територіальній громаді відсутні установи реінтеграції
бездомних осіб, в яких можливий обігрів у холодну пору року, здійснення особистої
гігієни, отримання одягу, взуття та продуктів для приготування їжі.
Волноваська ВЦА також повідомило, що не затверджувала окремих програм на
допомогу бездомним особам.

Витяг із відповіді військово-цивільної адміністрації 02/02-955 від 18.08.2021 р.
У холодну пору року працівники ВЦА разом із поліцією і ДСНС створюють пункти
обігріву – в адміністративних будівлях населених пунктів громади.
Підтвердити наявність інших заходів з надання допомоги бездомним особам та
мешканцям ромських поселень військово-цивільною адміністрацією не вдалось.
Непідтвердження принаймні чотирьох заходів із надання допомоги бездомним особам
не дозволяє зарахувати бал за індикатором.

Бал не зараховано

Рекомендації:
1. Створити установу реінтеграції бездомних осіб, в якій передбачити можливість
обігріву в холодну пору року, здійснення особистої гігієни, отримання одягу, взуття та
продуктів для приготування їжі.

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).
На сайті Волноваської міської Військово-цивільної адміністрації наявна лише
інформація про тарифи на житлово-комунальні послуги в громаді та контактна інформація
КП «Міськкомунгосп».

ВЦА повідомила, що програми співпраці з підприємствами житлово-комунального
господарства не приймалися.

Витяг із відповіді військово-цивільної адміністрації 02/02-955 від 18.08.2021 р.
Також у Волноваській міській ВЦА працює телефонна «Аварійна лінія», яку було
створено розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації. Основними
завданнями працівників, які працюють на лінії є наступні:
1. Надання довідково-консультативної допомоги громадянам, які звертаються в

телефонному режимі з питань роботи ВЦА м. Волноваха.
2. Оперативний розгляд інформаційних повідомлень мешканців міста з питань
неякісного надання виконавцем комунальних послуг.
3. Оповіщення житлово-комунальних підприємств на території міста Волноваха для
реагування на порушені у повідомленнях питань.
4. Оповіщення Волноваського відділу поліції ГУНП в Донецькій області, військової
комендатури міста Волноваха, закладів охорони здоров’я на території міста Волноваха для
реагування на порушені у повідомленнях питань, що належать до їх компетенції.
Монітори було встановили, що лінія працює і є дієвим інструментом вирішення питань,
пов’язаних із послугами ЖКГ, але на сайті інформації про звернення громадян на аварійну
лінію немає.

За
результатами
досліджень,
інформація
щодо
порядку
реагування
військово-цивільною адміністрацією на випадки надання послуг нижчої, ніж визначена
нормативами, нормами та стандартами, якості; участі у веденні переговорів із
підприємствами ЖКГ щодо відновлення послуг; у разі їх припинення та визначенні
підприємствами справедливих тарифів на водопостачання та водовідведення; утримання
будинків, вивезення побутового сміття; інформування населення про відповідність якості
житлово-комунальних послуг нормативам, нормам, стандартам та правилам у відкритих
джерелах відсутня.
Відсутність доказів сприяння військово-цивільною адміністрацією якісному
отриманню громадою послуг, що надають підприємства житлово-комунального
господарства, не дає можливості зарахувати бал.

Бал не зараховано

Рекомендації:
1.
Запровадити практику узгодження тарифів на житлово-комунальні послуги з
населенням Волноваської територіальної громади.
2.
Інформувати населення про відповідність якості житлово-комунальних послуг

нормативам, нормам, стандартам та правилам за результатами досліджень.
3.
Створити гарячу лінію для мешканців міста для повідомлень про випадки
надання послуг нижчої, ніж визначена нормативами, нормами та стандартами, якості.
8. Чи сприяє ОМС доступу до системи послуг (соціальних, медичних,
адміністративних) через організацію зручного транспортного сполучення?
Бал зараховується при встановленні зручності транспортного сполучення до кожного з
таких закладів: Центр надання адміністративних послуг, заклад охорони здоров’я
вторинного рівня, місцевий підрозділ соціального захисту населення.
Зручність досяжності визначається одним із таких способів: 1) не більше однієї
пересадки громадським транспортом від найбільш віддаленої вулиці та відстань до
найближчої зупинки не більше 300 м; 2) у населених пунктах без транспортного сполучення –
близько 3 км від найбільш віддаленої вулиці; 3) 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.
За цим індикатором було досліджено транспортну доступність трьох об’єктів надання
для населення Волноваської міської територіальної громади соціальних, адміністративних
та медичних послуг.
У місті працює громадський транспорт, тому основним критерієм оцінки стала
відстань від зупинок громадського транспорту до установ. Допустимою була відстань не
більше 300 м від найближчої зупинки.
1. Відділ соціального захисту населення Волноваської міської ВЦА розташований за
адресою: м. Волноваха, вул. Центральна, буд. 88. Відстань від відділу до найближчої
зупинки становить менше, ніж 100 м.

2. Центр надання адміністративних послуг Волноваської міської ВЦА знаходиться на
вул. Героїв 51 ОМБР, 1. Доїхати до ЦНАПу можна з будь-якого місця без пересадок або з
однією пересадкою, при цьому відстань до зупинки сягає 25 м). Відстань від автовокзалу
сягає 1,3 км.

Відстань від зупинки до ЦНАПу та маршрути громадського транспорту з автовокзалу.
3. КНП «Лікарня планового лікування Волноваської міської територіальної громади»
– заклад охорони здоров’я вторинного рівня, знаходиться у пров. Залізничному, 23.
Розташована в центрі міста. Доїхати можна з будь-якого району без пересадок або з однією
пересадкою (із найвіддаленіших районів міста), при цьому відстань до зупинок сягає 150
м та 160 м).

Відстань від зупинки до лікарні та маршрути громадського транспорту.
Для зручності надання послуг мешканцям Волноваської міської територіальної
громади, на сайті ВЦА опубліковано інформацію про номер маршруту та час руху міських і
приміських маршрутних автобусів.

http://volnovakha.dn.gov.ua/rozklad-ruhu-miskyh-ta-prymiskyh-marshrutnyh-avtobusiv/
Відстань до зупинок від найвіддаленішої точки в місті не перевищує 500 м.
Враховуючи зручність транспортного сполучення до кожного з таких закладів, бал за
індикатором зараховано.

Бал зараховано

Ключові враження від моніторингу
У Волноваській міській територіальній громаді прийняті програми, орієнтовані на
подолання бідності. Однак робота, яку проводить військово-цивільна адміністрація, є
несистемною. Деякі категорії осіб, які опинилися за межею бідності, потребують допомоги
та підтримки. Роботу за даним напрямком необхідно посилювати.
Базові рекомендації
1.
Зосередити увагу місцевих програм соціального спрямування на потребах
мешканців міста, які за рівнем доходів перебувають за межею бідності, зазначивши
конкретні заходи та результати, а також визначивши способи оцінки ефективності
реалізації завдань; уникати необґрунтованих привілеїв чи обмежень прав окремих
соціально незахищених категорій.
2.
Створити на сайті ВЦА сторінку з інформацією роботи гарячої лінії для
підтримки мешканців громади.
3.
Розповсюджувати інформацію про можливість отримання цільової допомоги
від ОМС на лікування у місцевих лікарнях.
4.
Створити Центр реінтеграції осіб із медичним супроводом користувачів
послуг, які цього потребують.
5.
При узгодженні тарифів ЖКГ місцевій владі відстоювати інтереси
громади, враховуючи матеріальні можливості людей, які мають низькі доходи.
6.
Залучати громадськість до планування, впровадження та моніторингу
заходів з подолання бідності.

НАПРЯМОК МОНІТОРИНГУ: СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ВРАЗЛИВИХ КАТЕГОРІЙ

1. Чи враховано потреби громади під час формування програм/заходів соціального
захисту?
Бал зараховується при наданні доказів проведення не менше трьох – у великих містах та
двох – в інших населених пунктах способів вираження громадської думки та врахування їх
результатів щодо формування програм/заходів соціального захисту.
Заходи можуть передбачати таке: громадські слухання; експертні обговорення; анкетні
опитування; фокус-групи з цільовими аудиторіями; електронне опитування (на офіційному
веб-сайті, у соціальних мережах); інше (визначається за внутрішнім переконанням
монітора).
Контент-аналіз офіційного сайту Волноваської міської військово-цивільної
адміністрації виявив останнє повідомлення про проведення 18.07.2021 року громадських
обговорень при військово-цивільної адміністрації міста Волноваха щодо ремонту тротуару
на
вул.
Центральна
(http://volnovakha.dn.gov.ua/protokol-provedennya-gromadskyh-obgovoren-pry-vijskovo-tsyvilno
yi-administratsiyi-mista-volnovaha-shhodo-remontu-trotuaru-po-vul-tsentralna/).
У 2021 році також двічі проводилося засідання Робочої групи з громадської безпеки та
соціальної згуртованості:
- 25.03.2021 року було заслухано звіт керівництва поліції з забезпечення безпеки в
громаді за два місяці 2021 року, оперативну інформацію щодо ситуації з коронавірусом та
діяльності Волноваської міської ВЦА в процесі реорганізації;
- 19.05.2021 року розглянуто питання щодо регулювання кількості безпритульних
тварин.
Інших
доказів
вивчення громадської думки щодо напрямків роботи
військово-цивільної адміністрації, в тому числі з питань соціального захисту, не виявлено.
Враховуючи відсутність інформації про вивчення та врахування громадської думки
мешканців громади з питань соціального захисту, бал не зараховано.

Бал не зараховано

Рекомендації:
1.
Розробити графік громадських слухань або публічних обговорень на 2021 рік, в
який включити питання щодо формування заходів та програм із соціального захисту
населення.
2.
Створити робочу групу при міській раді з питань збору пропозицій від
громадськості та проведення аналізу можливості їх врахування при прийнятті місцевих
програм та заходів.

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).
Контент-аналіз офіційного сайту адміністрації http://volnovakha.dn.gov.ua/ та інших
відкритих джерел інформації не виявив інформації щодо впровадження фінансово
підкріплених системних заходів з підтримки осіб похилого віку.
Враховуючи відсутність відповідних доказів, бал за індикатором не зараховано.

Бал не зараховано

Рекомендації:
1. Передбачити можливість прийняття місцевої цільової програми соціального захисту
населення та впровадити наступні заходи:
- надання матеріальної допомоги малозабезпеченим особам похилого віку;
- проведення ремонтів житла, придбання будівельних матеріалів, особам, які того
потребують;
- організація безоплатного харчування малозабезпечених громадян похилого віку;
- надання за рахунок місцевого бюджету ритуальних послуг у зв’язку з похованням
самотніх малозабезпечених громадян.
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.

Враховуючи ненадання інформації Волноваською військово-цивільною адміністраціє
щодо впровадження заходів з надання послуг догляду особам, які цього потребують,
монітори провели контент-аналіз офіційного сайту адміністрації
http://volnovakha.dn.gov.ua/rozporyadzhennya-kerivnika/.
Так, відповідно до наказу відділу соціального захисту населення від 01.07.2021 року №
3
«Про
затвердження
паспортів
бюджетних
програм
на
2021
рік»
(http://volnovakha.dn.gov.ua/pasport-bjudzhetnoi-programy-viddil-sotsialnogo-zahystu-naselenn
ya/#1626543850561-19d4f5e9-f1e5), затверджені заходи щодо надання соціальних гарантій
фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги – однак інформація про реалізацію відповідних заходів
на сайті відсутня.
Водночас варто відзначити, що мешканці Волноваської міської територіальної громади
мають можливість отримувати послуги (догляд вдома, соціальний супровід,
представництво інтересів, соціальну адаптацію) у нещодавно утвореному управлінні
соціального захисту населення Волноваської міської військово-цивільної адміністрації,
Територіальному
центрі
соціального
обслуговування
Волноваської
міської
військово-цивільної адміністрації та управлінні соціального захисту Волноваської
райдержадміністрації.
Однак моніторам не вдалося дослідити інформацію щодо кількості мешканців
громади, які отримали послуги догляду у 2021 році. Вказана інформація на офіційних
ресурсах військово-цивільної адміністрації та районної державної адміністрації відсутня.
Зважаючи на відсутність доказів вживання військово-цивільною адміністрацією
заходів щодо отримання послуг особами, які потребують стороннього догляду, бал за
індикатором не зараховано.

Бал не зараховано

Рекомендації:
1. Передбачити надання послуг із догляду вдома; денного догляду, підтриманого
проживання, паліативного/хоспісного догляду для мешканців міста.
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.
Аналіз

програми

економічного і соціального розвитку Волноваської міської

територіальної
громади
на
2021
рік
від
26.12.2020
року
№
546
http://volnovakha.dn.gov.ua/pro-zatverdzhennya-programy-ekonomichnogo-i-sotsialnogo-rozvytk
u-volnovaskoyi-miskoyi-terytorialnoyi-gromady-na-2021-rik/ показав відсутність видатків на
обладнання пандусів чи інших споруд для людей з інвалідністю.
Монітори встановили, що у місті створено комітет із забезпечення доступності осіб з
інвалідністю та інших маломобільних
груп населення
до
об’єктів
соціальної
та
інженерно-транспортної інфраструктури»
http://volnovakha.dn.gov.ua/pro-stvorennya-komitetu-iz-zabezpechennyadostupnosti-osib-z-invalidnistyu-ta-inshyh-malomobilnyh-grup-naselennya-do-ob-yektivsotsialnoyi-ta-inzhenerno-transportnoyi-infrastruktury/
Однак монітори не виявили інформації про результати роботи комітету, що не дає
можливості проаналізувати його ефективність.
Зважаючи на відсутність доказів організації військово-цивільною адміністрацією
послуг супроводу та безперешкодного доступу людей з інвалідністю, бал за індикатором не
зараховано.

Бал не зараховано

Рекомендації:
1.
Виділити фінансування на реалізацію заходів із забезпечення доступності
людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів інфраструктури.
2.
Організувати надання послуг з перекладу жестовою мовою соціальними
працівниками або замовити надання такої послуги у профільних громадських організаціях.
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.
На території Волноваської громади працює Центр комплексної реабілітації дітей з
інвалідністю. Цільовим призначенням Центру є здійснення комплексу реабілітаційних
заходів, спрямованих на створення умов для всебічного розвитку дітей з інвалідністю та
дітей віком до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання
інвалідності, засвоєння ними знань, умінь, навичок, досягнення і збереження їхньої
максимальної незалежності, фізичних, розумових, соціальних, професійних здібностей з
метою максимальної реалізації особистого потенціалу.
Реабілітацію людей з інвалідністю здійснює Територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних послуг).
Однак дослідити факти отримання послуг у центрах мешканцями міста Волноваха не
вдалося через відсутність відповідної інформації у відкритих джерелах інформації.

Військово-цивільна адміністрація таку інформацію також не надала.
На порталі Центру інтегрованих послуг Волноваського району Донецької області»
https://volnovakha.social.dn.ua/ua/unrpp-intergid-sub1/pg/4487/ зазначено, що управління
соціального захисту населення Волноваської райдержадміністрації надає послуги з видання,
направлення та забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з
інвалідністю та грошову компенсацію вартості проїзду учасникам АТО до реабілітаційних
установ для проходження психологічної реабілітації та назад. Проте визначити роль
військово-цивільної адміністрації у наданні таких послуг не вдалося через відсутність такої
інформації на сайті адміністрації.
Враховуючи відсутність доказів участі військово-цивільної адміністрації в організації
заходів з реабілітації осіб з порушеннями здоров’я, бал за індикатором не зараховано.

Бал не зараховано

Рекомендації:
1.
Налагодити співпрацю з реабілітаційними центрами інших громад для
подальшого направлення людей з порушенням здоров’я на реабілітацію.
2.
Організувати роботу з інформування населення про порядок надання послуг з
реабілітації у громаді.
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;
влаштування дітей внутрішньо переміщених осіб у дошкільні та загальноосвітні та
навчальні заклади (оцінюється у громадах, де проживають діти з внутрішньо
переміщених родин);
інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).

У рамках програми з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах
Волноваської міської ВЦА на 2021 рік організовано безоплатне харчування дітей пільгових
категорій (діти з інвалідністю; діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
діти з сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; діти, в родині яких виховується троє і
більше неповнолітніх дітей; діти учасників бойових дій; діти, які відвідують ДНЗ
санаторного та спеціального типу).
(http://volnovakha.dn.gov.ua/pro-zatverdzhennya-programy-organizatsiyi-harchuvannya-diteju-doshkilnyh-navchalnyh-zakladah-m-volnovaha-na-2021-rik/).
Із 01.06.2021 року скасовано плату за харчування дітей, які відвідують комунальні
заклади дошкільної освіти Волноваської міської територіальної громади, для батьків та/або
опікунів, місце проживання яких зареєстровано на території Волноваської міської
територіальної
громади.
(Розпорядження
керівника
Волноваської
міської
військово-цивільної адміністрації від 30.04.2021 № 24).
(http://volnovakha.dn.gov.ua/pro-skasuvannya-platy-za-harchuvannya-ditej-u-komunaln
yh-zakladah-doshkilnoyi-osvity-volnovaskoyi-miskoyi-terytorialnoyi-gromady/)
Сім’ям з дітьми при народженні дитини на 2021 рік з місцевого бюджету виділяється
5000 грн. (Розпорядження керівника Волноваської міської військово-цивільної адміністрації
від 01.06.2021 № 54).
(http://volnovakha.dn.gov.ua/pro-nadannya-dodatkovoyi-sotsialnoyi-dopomogy-z-byudzhetu
-volnovaskoyi-miskoyi-terytorialnoyi-gromady-sim-yam-z-ditmy-pry-narodzhenni-dytyny-u-2021
-rotsi/). У 2021 році дану виплату отримало 14 осіб.
Доказів здійснення інших заходів, спрямованих на підтримку сімей з дітьми, монітори
не встановили.
Враховуючи необхідність надання доказів вживання місцевою владою принаймні
трьох заходів з підтримки сімей з дітьми, бал за індикатором не зараховано.
Бал зараховано

Рекомендації:
1. Військово-цивільній адміністрації передбачити можливість:
- надання ваучерів на оплату лікарських засобів та медичних послуг;
- надання харчування для немовлят та засобів гігієни для немовлят;
- пільгового проїзду учнів до місця навчання і додому;
- влаштування дітей внутрішньо переміщених осіб у дошкільні
загальноосвітні навчальні заклади.

та

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).

У Волноваській міській територіальній громаді створено єдину гарячу лінію
відповідно
до
розпорядження
від
02.07.2021
року
№
187
(http://volnovakha.dn.gov.ua/pro-zatverdzhennya-grafiku-osobystyh-pryjomiv-gromadyan-kerivny
ka-zastupnyka-ta-funktsionuvannya-telefonnogo-zv-yazku-z-naselennyam-garyacha-liniya/).
Населення міста може звернутися на гарячу лінію з будь яких питань, зокрема щодо
подолання складних життєвих обставин за наслідками домашнього насильства.

При адміністрації проходять постійні засідання комісії з питань захисту прав дитини,
на яких розглядають питання про встановлення опікунства, надання статусу дитини
постраждалої внаслідок збройного конфлікту, а також звернення громадян.
(http://volnovakha.dn.gov.ua/komisiya-z-pytan-zahystu-prav-dytyny-3/).
У Волноваській міській територіальній громаді проходять профілактичні зустрічі
школярів, місцевих мешканців із працівниками правоохоронних органів, на яких
піднімаються питання безпеки дітей.
Метою зустрічейформування у дітей і громадськості вміння діяти у конфліктних
ситуаціях, приймати правильні рішення у складних ситуаціях, володіти навичками
самозбереження, знати свої права та обов’язки. На зустрічах також розглядаються питання
безпеки та поведінки дітей у надзвичайних ситуаціях в умовах проведення ООС на
території Донецької області.
Прикладами такої інформаційно-просвітницької роботи є наступні:
Акція «Дитина – не товар!» http://volnovaha-police.dn.ua/news/view/4567
Інформаційна лекція з вирішення конфліктів у сім’ях http://volnovaha-

police.dn.ua/news/view/4557, http://volnovaha-police.dn.ua/news/view/4556.
У місті працівники ювенальної юстиції разом із фахівцями центру соціальних служб
постійно проводять рейди родинами, які опинились у складних життєвих обставинах.
http://volnovaha-police.dn.ua/news/view/4543.
У м. Волноваха відсутнє спеціалізоване формування для тимчасового перебування
жінок, зокрема з дітьми, які постраждали від насильства чи жорстокого поводження, та
надання їм комплексної допомоги.
У місті функціонує ГО «Соціальний хаб «Безпечне місто»», метою діяльності якого є
попередження
та
протидія
ґендерно
зумовленому
насильству.
(https://www.facebook.com/ГО-Соціальний-ХАБ-Безпечне-Місто-120122789374382/).
Підтвердження трьох напрямків роботи з надання соціальних послуг дітям та молоді,
які опинились у складних життєвих обставинах дає можливість зарахувати бал.

Бал зараховано

Рекомендації:
1.
Розмістити на сайті військово-цивільної адміністрації номер гарячої лінії з
питань подолання складних життєвих обставин за наслідками домашнього насильства.
2.
Брати участь в організації послуг психологічної допомоги жертвам домашнього
насилля, насилля в сім’ї, соціального супроводу таких сімей.
3.
Взяти участь в організації надання послуг у Соціальному центрі матері та
дитини.
8. Чи дбає ОМС про захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування?
Бал зараховується при наданні доказів вживання ОМС упродовж останнього
календарного року перед моніторингом заходів із забезпечення прав дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування. У великих містах вважається достатнім
реалізовувати не менше п’яти, в інших населених пунктах – не менше чотирьох напрямів.
Приклади напрямів:
-

перевірка дотримання прав дітей у закладах або сім’ях та реагування на випадки
порушень прав;
участь представників органів опіки та піклування у судових слуханнях у справах, що
стосуються прав дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;
передавання дитині-сироті або дитині, позбавленій батьківського піклування, при
досягненні нею повноліття житла, яке перебуває у її власності;
функціонування соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування;
надання фінансової підтримки внутрішньо 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.
Контент-аналіз офіційного сайту військово-цивільної адміністрації не виявив доказів
вживання у місті заходів із забезпечення прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування. Бал за індикатором не зараховано.

Бал не зараховано

Рекомендації:
1.
Передбачити функціонування соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
2.
Прийняти рішення про надання фінансової підтримки внутрішньо
переміщеним прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу.
3.
Надати приміщення дитячим будинкам сімейного типу, які вимушено або
самостійно залишили місце проживання на тимчасово окупованих територіях та території
проведення АТО.
4.
Прийняти цільову програму щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
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.
При проведенні контент-аналізу інформаційних ресурсів військово-цивільної
адміністрації монітори не виявили доказів залучення недержавних учасників до надання

соціальних послуг населенню. Бал за індикатором не зараховано.

Бал не зараховано

Рекомендації
1.

Залучати до надання соціальних послуг недержавних надавачів послуг.

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.
Аналіз зручності організації надання соціальних послуг населенню проводився у
відділі соціального захисту населення, розташованому за адресою: м. Волноваха, вулиця
Центральна, будинок 88.
За результатами аналізу було встановлено наступне:
1.
Послуги за місцем проживання маломобільних осіб. У разі потреби фахівці
відділу виїжджають до особи, яка не має можливості самостійно дістатися центру.
2.
Прийом документів у віддалених селах, філіях уповноваженими особами.
Прийом документів здійснюють працівники органу соціального захисту, які виїжджають до
сільської місцевості у складі мобільних груп відповідно до графіку.
3.
Отримання телефоном інформацію про порядок надання послуги та графік
прийому громадян. Під час телефонного дзвінка до органу соціального захисту населення
монітор з’ясував порядок отримання субсидій на оплату комунальних послуг. Фахівець
органу в телефонному режимі роз’яснив порядок отримання субсидій та надав перелік
документів, які необхідно подати для оформлення послуг.
4.
Зручність інформування про графік прийому громадян та місця розташування
секторів прийому. На будівлі не має вивіски з назвою установи, назвою органу. Фахівці

закладу працюють четвертому поверсі, що є не зручним для отримання послуг.
5.
Безперешкодний доступ до приміщення маломобільних груп населення. При
вході до будівлі є пандус, що дозволяє пересуватися людям на колісномукріслі, але
пересування між поверхами ускладнено.
6.
Графік прийому громадян. Управління працює з понеділка по четвер з 8.00 до
17.00 та в п’ятницю з 8.00 до 16.00. Послуги надають безпосередньо за місцем проживання.
Прийом проходить у приміщенні селищних і сільських рад.
7.
Наявність ідентифікаційних бейджів/жетонів у консультантів. На час
відвідування центру не було виявлено працівників органу соціального захисту населення, які
перебували на своєму робочому місці з прикріпленими на одязі беджами/жетонами. В
телефонних розмовах працівники представляють себе, називаючи свою посаду та ПІБ.
8.
Доступність інформації про орган соціального захисту. Інформація про орган
соціального захисту населення у Волноваській міській ВЦА відсутня.
9.
Зручність умов реєстрації. У кабінетах, де проводиться прийом громадян,
простору достатньо. Стільці для відвідувачів є як у кабінетах консультантів, так і в коридорі
управління.
10.
Вільний доступ до бланків заяв для отримання послуг. Під час відвідування
установи біля приміщення стояв стіл зі зразками бланків документів, куточок з наочною
інформацією був напівпорожній. На вимогу відвідувачів надаються бланки заяв, працівники
допомагають громадянам написати заяви.
11.
Можливість надання допомоги особам, які через порушення здоров’я
самостійно не можуть заповнити бланки. Працівники ВСЗН допомагають заповнювати
заяви особам, які не можуть цього зробити.
12.
Вільний доступ до туалетної кімнати з урахуванням потреб маломобільних
груп населення. Під час прийому надається доступ до туалетної кімнати за запитом,
обмеження введені у зв’язку з карантинними заходами, але людям не відмовляють і за
потреби пускають до приміщення.
13. Достатність та зручність місць для очікування. Сектором очікування є коридори
відділу, в яких достатньо стільців. На момент візиту монітора люди знаходилися у приміщені
ВСЗН, але біля установи є лавки, на яких люди могли відпочити.
14.
Наявність дитячого куточка. В органі соціального захисту населення відсутній
окремий куточок для перебування дітей.
15.
Умови приватності під час прийняття заяв. Умови приватності під час прийому
заяв не забезпечені, оскільки столи у коридорі не обладнані перегородками, тому процес
написання чи заповнення заяв може знаходитися під візуальним контролем інших
відвідувачів. Компонент не зараховано.
Таким чином підтверджено 12 з 15 показників, що дає можливість зарахувати бал.

Бал зараховано

Ключові враження від моніторингу
У м. Волноваха надавачем соціальних послуг є Волноваська райдержадміністрація.
Військово-цивільна адміністрація м. Волноваха не має у структурі підрозділів,

діяльність яких спрямована на соціальний захист. Відповідальним за напрямок соціального
захисту
є
заступник керівника
з організаційних та соціальних
питань
(http://volnovakha.dn.gov.ua/struktura-vtsa/).
Моніторинг даного напрямку показав дуже низьку зацікавленість військово-цивільної
адміністрації у впровадженні заходів із соціального захисту населення та відсутність
співпраці з районною державною адміністрацією.
Базові рекомендації
1.
Створити центри з надання допомоги жінкам, які постраждали внаслідок
насилля, переселенцям та особам, які опинились у складних життєвих обставинах.
2.
Розробити нову якісну програму соціального захисту місцевих мешканців.
3.
Систематизувати та розмістити інформацію про діяльність місцевої
влади на власних інформаційних ресурсах.
4.
Систематизувати проведення заходів з підтримки малозабезпечених особі
похилого віку з обов’язковим висвітленням на офіційному сайті.
5.
Залучати до надання соціальних послуг представників органів
громадянського суспільства через інструмент соціального замовлення.
6.
Розробити нові дієві заходи з доступу до соціальних послуг сімей з дітьми,
особам з інвалідністю, дітям, молоді та мешканцям міста Волноваха, які опинились у
складних життєвих обставинах і не мають можливість отримати соціальні послуги.
НАПРЯМОК МОНІТОРИНГУ: ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ

1. Чи є дієвим місцевий стратегічний документ, що стосується сфери доступу до
правосуддя?
Бал зараховується за наявності затвердженого стратегічного документа такого
спрямування, що оцінюється як дієвий. Спрямованість і дієвість документа визначається
аналізом тексту документу на предмет: мети та завдань, спрямованості заходів та
підбором методів їх реалізації, зазначенням виконавців, строків виконання; виділенням
фінансування з місцевого бюджету; визначенням очікуваних результатів виконання;
встановленням контролю та визначенням способів оцінки ефективності реалізації
завдань.
Контент-аналіз сайту військово-цивільної адміністрації встановив, що у громаді
прийнято Програму «Правосуддя 2021» (Розпорядження керівника військово-цивільної
адміністрації від 23.07.2021 № 274).

Витяг із 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
забезпечить 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.
Завдання Програми реалізуються шляхом виконання програмних заходів з ремонту
приміщень Волноваського районного суду та матеріально-технічного забезпечення.
Фінансування Програми за рахунок коштів бюджету територіальної громади у розмірі
500,0 тис грн.
Згідно з відповіддю Волноваської міської ВЦА на запит до публічної інформації від
18.08.2021 № 02/02-979, Програма «Правосуддя 2021» виконана повністю.

Відповідну програму прийняли вперше, вона не містить методів оцінки досягнутого
результату, але реалізовані заходи неодмінно позитивно вплинуть на доступ до правосуддя
у Волноваський міський територіальній громаді, тож підстави до зарахування балу є.

Бал зараховано

Рекомендації:
1. Волноваській міській військово-цивільній адміністрації розробити та затвердити
місцевий новий 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?
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 на
пільгових умовах, сприяння у вдосконаленні матеріально-технічної бази (виділення коштів
або передача майна), створення спільних дієвих консультативно-дорадчих органів.

За інформацією Волноваської міської ВЦА взаємодія з місцевими державними
адміністраціями, органами поліції, судами, територіальними управліннями юстиції, центрами
надання безоплатної вторинної правової допомоги у сфері доступу до правосуддя не
здійснюється.

Бал за індикатором не зараховано.

Бал не зараховано

Рекомендації:
1. Посилити взаємодію військово-цивільної адміністрації м. Волноваха 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 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.
При здійсненні контент-аналізу сайту військово-цивільної адміністрації та інших
відкритих джерел інформації встановлено, що формування суду присяжних Волноваського
району суду Донецької області здійснює Волноваська районна рада.
https://volnovaska-rayrada.gov.ua/news/15-31-23-06-12-2019/.

Витяг із відповіді військово - цивільної адміністрації 02/02-980 від 12.08.2021 р.
Враховуючи, що монітор не виявив доказів участі формування суду присяжних
Волноваською міською військово-цивільною адміністрацією, бал за індикатором не
зараховано.
Бал не зараховано

Рекомендації:
1. Волноваській міській військово-цивільній адміністрації брати участь у формуванні
суду присяжних.

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.

Контент-аналіз сайту військово-цивільної адміністрації volnovakha.dn.gov.ua та інших
відкритих джерел не виявив доказів проведення спільних заходів правопросвітницького
характеру військово-цивільною адміністрацією з місцевими державними адміністраціями,
судами, територіальними управліннями юстиції, центрами з надання безоплатної вторинної
правової допомоги не виявлено.
Цю інформацію також підтвердила Волноваська міська ВЦА.

Витяг із відповіді військово - цивільної адміністрації 02/02-980 від 12.08.2021 р.
Монітори прийняли рішення не зараховувати бал за індикатором.

Бал не зараховано

Рекомендації:
1. Скласти план спільних правопросвітницьких заходів на 2021 рік військово-цивільної
адміністрації м. Волноваха з місцевими державними адміністраціями, судами,
територіальними управліннями юстиції, центрами з надання безоплатної вторинної
правової допомоги.

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.
Волноваський відділ поліції розташований за адресою: м. Волноваха, пров.
Енергетичний, 3; Волноваський районний суд Донецької області розташований за адресою:
м. Волноваха, вул. Ювілейна, 29.
Відстань від зупинки до установ становить не більше 100 м. Мешканці міста мають
можливість доїхати до зупинки без пересадок або з однією пересадкою.

Для зручності надання послуг мешканців Волноваської міської територіальної
громади, на сайті ВЦА опубліковано інформацію про номер маршруту та час руху міських
і приміських маршрутних автобусів.

http://volnovakha.dn.gov.ua/rozklad-ruhu-miskyh-ta-prymiskyh-marshrutnyh-avtobusiv/
Дослідження зручності відстані до органів юстиції не проводилось через їх відсутність
у громаді.

Зручність досяжності до органу поліції, юстиції та суду дає можливість зарахувати бал.

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

У відкритих джерелах відсутня інформація щодо сприяння Волноваського міського
ВЦА безперешкодного 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.
Цю інформацію також підтвердила Волноваська міська ВЦА.

Витяг із відповіді військово-цивільної адміністрації 02/02-980 від 12.08.2021 р.
Враховуючи відсутність доказів сприяння безперешкодному доступу маломобільних
груп населення до отримання правових послуг, бал не зараховано.

Бал не зараховано

Рекомендації:
1. Провести аналіз доступності отримання правових послуг маломобільними групами
населення та розробити план заходів із забезпечення безперешкодного доступу
отримання правових послуг у місцевій державній адміністрації, органах поліції, судах,
територіальних управліннях юстиції, центрах з надання безоплатної вторинної
правової допомоги.

7. Чи ефективно забезпечує ОМС надання безоплатної первинної правової допомоги?
Бал зараховується у випадку забезпечення органом місцевого самоврядування надання
безоплатної первинної правової допомоги. Орган місцевого самоврядування може надавати
безоплатну первинну правову допомогу шляхом:
1. Надання таких послуг безпосередньо співробітниками органу місцевого
самоврядування.
2. Утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової
допомоги.
3. Укладання з юридичними особами приватного права, які відповідно до свого статуту
мають право надавати правову допомогу, договорів про надання на постійній або
тимчасовій основі первинної правової допомоги на території відповідної
адміністративно-територіальної одиниці.
4. Залучення на договірній основі до надання безоплатної первинної правової допомоги
адвокатів або інших фахівців у відповідній галузі права.
5. Ефективність надання органом місцевого самоврядування безоплатної первинної
правової допомоги оцінюється шляхом проведення експерименту.
Контент-аналіз сайту військово-цивільної адміністрації та інших відкритих джерел
інформації не виявив доказів надання безоплатної первинної правової допомоги населенню
Військово-цивільною адміністрацією
Спеціалісти Волноваської міської ВЦА надають первинну правову допомогу шляхом
проведення особистого прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової
допомоги, з питань, що належать до компетенції Волноваської міської ВЦА. Протягом 2021
року скарг від громадян щодо якості надання консультацій не надходило.

Витяг із відповіді військово-цивільної адміністрації 02/02-980 від 12.08.2021 р.

.
Бал не зараховано

Рекомендації:
1. Забезпечити надання безоплатної первинної правової допомоги мешканцям м.
Волноваха.
Ключові враження від моніторингу
У Волноваський міській територіальній громаді відсутній стратегічний документ з
питань доступу населення до правосуддя і не апробуються інноваційні практики у цій сфері.
Однак у межах своїх повноважень адміністрація намагається забезпечити мешканцям
доступ до установ і закладів органів влади шляхом організації зручного транспортного
сполучення.
Базові рекомендації
1.
Провести аналіз доступності отримання правових послуг маломобільними
групами населення та розробити план заходів із забезпечення безперешкодного доступу
отримання правових послуг в місцевій державній адміністрації, органах поліції, судах,
територіальних управліннях юстиції, центрах з надання безоплатної вторинної правової
допомоги.
2.
Волноваській військово-цивільній адміністрації розробити та затвердити
місцевий документ, що стосується сфери доступу до правосуддя.
3.
Виділити кошти на вдосконалення матеріально-технічної бази
відділу Волноваського відділу поліції.

Загальні результати моніторингу

