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Моніторингова місія у м. Краматорськ 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: 01.07.2021 – 31.09.2021 року.
Управлінська команда проєкту: Євген Полтенко, Тарас Щербатюк, Наталія Єсіна.
Робоча група моніторингової місії: Олександр Кадієвський, Марина Куприкова.
Публікація демонструє результати моніторингу дотримання прав людини на місцевому
рівні у місті Краматорськ 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
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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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ЗМІСТ
Загальна інформація про громаду
Оцінка результатів моніторингу за напрямками:
- Безпека громади
- Гідний рівень життя
- Соціальний захист для вразливих категорій
- Доступ до правосуддя
Загальні результати моніторингу:

5
6
6
17
33
60
71
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГРОМАДУ
Краматорська міська рада: адміністративно-територіальна одиниця та орган місцевого
самоврядування у Донецькій області з адміністративним центром у місті обласного
значення Краматорську.
Склад громади на дату проведення моніторингу: м. Краматорськ, селище
Олександрівка, смт. Комишуваха, смт. Малотарановка, селище Софіївка, селище Ясна
Поляна, селище Ашуркове, с. Семенівка, селище Біленьке, смт. Красноторка, с. Привілля,
смт. Ясногірка, с. Василівська Пустош, с. Дмитрівка, смт. Шабельківка.
Кількість населення громади: 199 700 осіб.
Адміністративний центр Об’єднаної територіальної громади: м. Краматорськ.
Код ЄДРПОУ: 24812116
Адреса: 84300, Донецька обл., місто Краматорськ, площа Миру, 2
Час роботи: пн-пт 8:00-17:00.
Поштовий індекс: 84300
Сайт https://krm.gov.ua/
E-mail адреса: obshtd@krm.gov.ua
Контактний телефон:0626485488, 0626459491
Голова ОМС: Гончаренко Олександр Васильович.
На території громади функціонують:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

школи – 33
дитячі садки – 34
будинки культури – 4
бібліотеки – 15
конфесійні заклади (церкви) – 18
місця громадського харчування – 43
станція швидкої медичної допомоги – 1
амбулаторія – 14
фельдшерсько-акушерські пункти (ФАП) – 6
ОСББ – 76
музей – 2
спортивні заклади – 11
відділення поштового зв’язку – 2
аптеки – 40
магазини – 18
промислові підприємства – 17
комунальні підприємства – 21
підприємства недержавної власності – 37
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ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ МОНІТОРИНГУ
РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: БАЗОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ
НАПРЯМОК МОНІТОРИНГУ: БЕЗПЕКА ГРОМАДИ
1. Чи є дієвою місцева програма підвищення рівня громадської безпеки та
громадського порядку?
Бал зараховується за наявності затвердженої програми такого спрямування, що
оцінюється як дієва. Спрямованість і дієвість програми визначається аналізом тексту
документа на предмет мети, спрямованості питань та підбором методів їх реалізації,
зазначенням виконавців, строків виконання; виділенням фінансування з місцевого
бюджету; визначенням очікуваних результатів виконання; встановленням контролю та
визначенням способів оцінки ефективності реалізації завдань.
Рішенням Краматорської міської ради від 24.02.2021 року № 5/VIII-205 затверджено
Програму Поліцейський офіцер громади - 2021, розроблену з метою запобігання та
припинення адміністративних правопорушень і злочинів, захисту життя та здоров’я
громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань.
Програма передбачає фінансування за видатки місцевого бюджету на суму 3777 тис грн:
https://krm.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/resh_5_8_205.pdf

Витяг із Програми Поліцейський офіцер громади - 2021.
Програма містить завдання та очікувані результати. Попри наявність мети програми,
виконавців та фінансування, монітори прийняли рішення про визнання програми
недієвою.
Рішенням Краматорської міської ради від 27.06.2018 року № 40/VII-284 затверджено
Програму «Краматорськ – комфортне та безпечне місто» на 2018-2023 роки.
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Метою Програми є впровадження нових засобів та методів гарантування безпеки
мешканцям міста, прогресивних технологій та заходів для технічної безпеки, контролю за
важливими стратегічними та небезпечними міськими об’єктами, можливості оперативного
управління та впливу на екстрені та позаштатні ситуації.
https://www.krmgov.ua/UserFiles/dl/resh_40_7_284.pdf
Оскільки програма не містить завдань, які передбачають оцінку ефективності їх
виконання, а також бюджету, монітори прийняли рішення визнати програму недієвою.
Рішенням Краматорської міської ради від 23.12.2019 року № 64/VII-673 затверджено
Програму розвитку громадського транспорту, дорожньо-транспортної інфраструктури та
безпеки
дорожнього
руху
в
м.
Краматорськ
на
2020-2022
роки.
https://www.krm.gov.ua/UserFiles/dl/resh_64_7_673.pdf
Метою Програми є підвищення якості надання послуг з пасажирських перевезень,
оптимізація маршрутної мережі громадського транспорту міста, зниження кількості
дорожньо-транспортних пригод, запобігання дорожньому травматизму, зміцнення
дисципліни на дорогах та вулицях міста, посилення безпеки дорожнього руху, вжиття
заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють аварійності на дорогах, захисту
життя і здоров’я учасників дорожнього руху, досягнення належного рівня фінансового і
матеріально-технічного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху.
Відділ транспорту, зв’язку та енергетики Краматорської міської ради організовує та
контролює виконання заходів Програми, вносить пропозиції щодо її коригування,
оприлюднює щорічно звіт про хід виконання заходів, а також звіт про досягнення
результатів після закінчення дії Програми.
На фінансування Програми передбачено 149410,46 тис грн із міського бюджету.

Витяг із програми розвитку громадського транспорту, дорожньо-транспортної
інфраструктури та безпеки дорожнього руху в м. Краматорськ на 2020-2022 роки.
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Попри відсутність способів визначення ефективності реалізації заходів програми її
визнано дієвою.
З огляду на наявність діючих дієвих програм у сфері безпеки, монітори вирішили
зарахувати бал.
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________

2. Чи врахована думка населення під час розробки місцевої програми з питань
громадської безпеки та громадського порядку?
Бал зараховується при наданні доказів врахування не менше трьох способів вираження
громадської думки щодо програми з такого переліку: анкетне опитування; фокус-групи з
цільовими аудиторіями; електронне опитування (на офіційному веб-сайті, у соціальних
мережах); зустрічі з мешканцями територіальної громади; зустрічі з представниками
ОСББ та іншими громадськими об’єднаннями; громадське обговорення; інше
(визначається за внутрішнім переконанням монітора).
Монітор знайшов підтвердження інформації про громадські обговорення Проєкту
комплексних схем організації дорожнього руху на дорогах (вулицях) м. Краматорськ:
https://krm.gov.ua/zaproshuyemo-do-gromadskyh-obgovoren/
Крім того, проводилися громадські обговорення у формі електронних консультацій
проєкту рішення виконавчого комітету Краматорської міської ради «Про узгодження
статуту громадського формування з охорони громадського порядку «Варта Краматорська».
Мета заходів – отримати зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб,
громадських
організацій:
https://krm.gov.ua/e-konsultatsiyi-z-gromadskistyu/pro-uzgodzhennya-statutu-gromadskogo-for
muvannya-z-ohorony-gromadskogo-poryadku-varta-kramatorska/
Також проходили громадські обговорення проєкту рішення виконавчого комітету
Краматорської міської ради «Про узгодження статуту громадського формування з охорони
громадського порядку «Зооварта Друг». Мета заходів – отримати зауваження і пропозиції
від
фізичних
та
юридичних
осіб,
громадських
організацій:
https://krm.gov.ua/e-konsultatsiyi-z-gromadskistyu/pro-uzgodzhennya-statutu-gromadskogo-for
muvannya-z-ohorony-gromadskogo-poryadku-zoovarta-drug/
Контент-аналіз сайту Краматорської міської ради виявив, що ОМС регулярно проводять
громадські обговорення або електронні консультації при прийнятті місцевих програм.
https://krm.gov.ua/e-konsultatsiyi-z-gromadskistyu/ https://krm.gov.ua/gromadski-sluhannya/
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Наявні докази врахування думки мешканців міста перед прийняттям місцевих програм
та заходів у сфері безпеки дають можливість моніторам зарахувати бал за даним
індикатором.
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________

3. Чи були впроваджені на час моніторингу місцевою владою сучасні
технічно-інформаційні системи, які допомагають реагувати на тривожні події в місті?
Бал зараховується при наданні доказів впровадження (або виділеного
фінансування,
оформленого
технічного завдання
на виготовлення) трьох
технічно-інформаційних систем. Приклади: функціонування муніципального центру
безпеки або фінансування відповідного поліцейського центру, місцева система короткого
номера оперативного інформування, система відеоспостереження на дорогах та/або в
громадських місцях, розумне управління патрулями, розумне освітлення вулиць, розумні
світлофори, тривожні кнопки 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 м. Краматорськ функціонує Контакт-центр (інформація є на сайті ОМС) – міська
багатоканальна телефонна служба 15-05, на яку мешканці Краматорська можуть
повідомити про надзвичайну подію, аварійну ситуацію та отримати необхідну
консультацію. Служба не тільки надає консультації, фіксує скарги, а й контролює, як
вирішуються конкретні проблеми.
На телефон контакт-центру за 2021 рік надійшло 6873 звернень, 4969 з яких вирішені
позитивно і в короткий термін: https://kck.krm.gov.ua/
У Краматорську реалізують міську програму «Краматорськ – комфортне та безпечне
місто» на 2018-2023 роки, в межах якої створено ситуаційний центр. Згідно з відповіддю
на інформаційний запит, зараз у приміщенні встановили монітори, монтують сервери, до
системи підключили чотири об’єкти – 2 дитячих садки та 2 школи, а це близько 50 камер.
У черзі на підключення – близько 150 камер відеоспостереження, зокрема «розумних».
Наразі проходить тестування спеціальне програмне забезпечення з аналізу ситуації та
прийняття екстреного рішення. Потім до центру підключатимуть камери з інших міських
об’єктів, з автошляхів та перехресть міста, де вже встановлено камери
відеоспостереження.
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Витяг із відповіді на запит монітора.
13 травня 2020 року Краматорська міська рада та компанія Vodafone досягли
домовленості про створення сприятливих умов для запровадження безпеки мешканців
міста шляхом реалізації концепції Smart City. Концепція передбачає впровадження
інноваційних технологічних рішень у напрямках:
● безпечне місто,
● системи вуличного освітлення,
● поводження з відходами;
● навколишнє середовище;
● міська мобільність;
● енергоефективність.
https://pingvin.pro/gadgets/news-gadgets/kramatorsk-stane-shhe-odnym-rozumnym-mistom-ukr
ayiny.html. Однак на момент підготовки звіту монітори не виявили інформації про
конкретні заходи впровадження системи «Smart Sity».
У 2020 році в Краматорську встановили 4 «тривожні кнопки» в рамках реалізації
програми «Безпечне місто» за адресами: вулиця Василя Стуса, 45 (магазин «IZONE»), 54
(кіоск «Табак»), бульварі Машинобудівників, 28 (територія автовокзалу) та вулиця
Двірцева,
14
(кіоск
«Табак»):
https://dnl.com.ua/news/na-ulitsakh-kramatorska-poyavilis-trevozhnye-knopki_146419
У Краматорську для оперативного реагування на правопорушення або подію на основі
мессенджера Telegram створено публічну групу під назвою «Краматорськ – безпечне
місто» (https://t.me/Bezpechnuy_Kramatorsk), до якої може приєднатися кожен житель чи
гість міста. http://kramatorsk-police.dn.ua/news/view/7386.
Наявність доказів впровадження трьох технічно-інформаційних систем дозволяє
зарахувати бал за індикатором.
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Впроваджувати системи розумного освітлення та розумних світлофорів, «Smart
City».
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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).
На території міста створено 15 консультаційних пунктів з питань цивільного захисту на
базі установ та організацій.
Консультаційний пункт є осередком просвітницько-інформаційної роботи, пропаганди
знань з питань цивільного захисту і навчання непрацюючого населення діям в умовах
надзвичайних, побутових або нестандартних ситуацій, правилам пожежної безпеки у
побуті та громадських місцях. Згідно з планом роботи управління, проходить навчання
непрацюючого населення.
На офіційній Фейсбук-сторінці Управління з питань цивільного захисту Краматорської
міської ради регулярно ведеться роз’яснювальна робота щодо поведінки в надзвичайних
ситуаціях. https://www.facebook.com/ugz.kram.
На офіційному сайті ОМС регулярно ведеться роз’яснювальна робота щодо запобігання
небезпечним
явищам,
зокрема
пожежної
безпеки:
https://krm.gov.ua/uvaga-pozhezhonebezpechnyj-period/?fbclid=IwAR2nKd_lGvXIVvcOjY2c
w6Oc2dpimZIjhL_-I-raAbOA4_bV00oHWfPvWYs
На підприємствах і в установах міста (зокрема у закладах освіти) було оголошено
місячник
цивільного
захисту:
https://krm.gov.ua/u-kramatorsku-rozpochavsya-misyachnyk-tsyvilnogo-zahystu/?fbclid=IwAR
3pqEpTkwtQ8inbDf55pQGIkbka8_rXoW_anqkvyBEM-B6c-c1kFvD3bsk
6 серпня краматорські рятувальники спільно з волонтерами Донецької обласної
організації Товариства Червоного Хреста України та спеціалістами Управління з питань
цивільного захисту Краматорської міської ради взяли участь в інформаційному заході на
одній із водойм міста. Фахівці привернули увагу відпочивальників до існуючих під час
відпочинку коло води небезпек та навчити людей правильним діям у разі виникнення
надзвичайної
ситуації
на
воді:
https://krm.gov.ua/ryatuvalnyky-ta-volontery-vchyly-vidpochyvalnykiv-shho-robyty-yakshho-ly
udyna-tone/?fbclid=IwAR3q4FmZJPM62wyyUVa55XPc-BQo7QjSxN5D5C1r1C6EHV3vouJus
Nsj46w
Спеціалісти управління з питань ЦЗ міської ради та Краматорських територіальних
курсів ЦЗ та БЖД ведуть інформаційно-роз'яснювальну роботу серед мешканців міста
щодо мінної небезпеки.
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З метою запобігання нещасним випадкам, 26 травня у кімнаті підлітків «Прометей»
управління з гуманітарних питань Краматорської міської ради пройшла бесіда
«Обережно: вибухонебезпечні предмети!» для дітей групи продовженого дня ЗОШ №3:
https://krm.gov.ua/u-kramatorsku-prohodyt-misyachnyk-oberezhno-vybuhonebezpechni-predme
ty/?fbclid=IwAR0GZus56ofZldE3fe-LBDqvJac0r3bJyhQQDW6haR4FBiJQnKbRk2vwjlU
Спеціалісти управління з питань ЦЗ міської ради та 12-го державного
пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Донецькій області продовжують
інформаційно-роз'яснювальну роботу серед мешканців міста щодо неприпустимості
випалювання сухої рослинності, що може призвести до тяжких наслідків.

Представники поліції проводять
спілкуються на теми безпеки.

зустрічі з дітьми навіть під час літніх канікул і
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На території Краматорська реалізується проєкт «Вибір – право молоді» , в рамках якого
патрульні проводять заняття з ризикованої поведінки та роз’яснюють, яким чином вона
пов’язана з вживанням наркотиків та небезпечною для здоров’я поведінкою.

Представники ювенальної превенції поліції Краматорська провели профілактичну
акцію «Безпечні канікули», в рамках якої спілкувалися з дітьми, які грали на вулиці, та
розповіли їм про правила безпечної поведінки на дорозі. Поліцейські пояснили, як
поводитися на водоймах, вкритих кригою, як убезпечити себе від травмування під час
ожеледиці, а також нагадали про правила поводження з піротехнічними виробами та
легкозаймистими матеріалами: http://kramatorsk-police.dn.ua/news/view/7747
Правоохоронці у місцевому парку провели для маленьких краматорчан вікторину з
правил дорожнього руху та подарували їм інформаційні книжки «1000 та 1 поворот»:
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http://kramatorsk-police.dn.ua/news/view/8714?fbclid=IwAR04coTyUPHVmbTPJxaRYsB2BYj
nETHQJFULhT75i7wXbcONreA8fjkHMEo
Щочетверга для людей поважного віку в ДІТМі проводять лекції з правової освіти та
безпеки, на які запрошують представників Краматорського відділу поліції:
http://kramatorsk-police.dn.ua/news/view/5109?fbclid=IwAR0VnTb5LudAVLyebrxInTlB5K44
_MUAVaN1uFKWxBMsa4y1iXZHO-ZmsYQ
Підтвердження проведення інформаційно-просвітницьких кампаній у чотирьох
напрямках з питань безпеки дає можливість 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; 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).
У І півріччі 2020 року працівники міської ради спільно з працівниками національної
поліції провели міські операції та рейди «Діти вулиці», «Вокзал», «Сім’я», «Літо»,
рейди-перевірки щодо недопущення втягнення дітей до найгірших форм дитячої праці та
інші.
Спільно з інспекторами Краматорського міського відділу філії державної установи
«Центр пробації» проводили індивідуально профілактично-роз’яснювальні бесіди з
неповнолітніми, які скоїли злочин та засуджені до покарання без позбавлення волі, щодо
недопущення ними пропусків занять та порушення внутрішнього розпорядку навчального
закладу, а також профілактики вчинення нових злочинів.
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Витяг зі звіту про виконання програми правової освіти Краматорська.
Правопросвітницькі заходи для дітей:
1.
Представники Краматорського відділу поліції проводять з учнями навчальних
закладів правопросвітницькі заходи
на тему «Твоя
стопудова безпека»:
http://kramatorsk-police.dn.ua/news/view/7331?fbclid=IwAR2PLhDNPV2u7qvj1ZvDS52OsNY
XIs1Vwq9T5WAiz-I7ToiwEiqhUcE7AE0.
2.
У рамках оздоровчо-профілактичного заходу «Зарядка з поліцейським»
інспекторка ювенальної превенції поліції Краматорська проводила для школярів ранкову
гімнастику: http://kramatorsk-police.dn.ua/news/view/7217
Правопросвітницькі заходи з мешканцями міста:
1.
На головній площі Краматорська за підтримки міської ради проведено
фестиваль поліцейської та юридичної освіти: http://kramatorsk-police.dn.ua/news/view/7219
2.
Ювенальні поліцейські Краматорська спільно з учасниками ГО «Молодіжна
Ліга майбутніх поліцейських» вийшли на вулиці міста, аби привернути увагу суспільства
до проблеми насильства в родині в рамках проведення акції «Зупини насильство»:
http://kramatorsk-police.dn.ua/news/view/7198
Під час проведення карантинних заходів цього року створили міський штаб з ліквідації
надзвичайної ситуації, до якого входять представники батальйону патрульної поліції
Краматорська, Слов’янська та Краматорського відділу поліції ГУ НП України в Донецькій
області. Створені мобільні моніторингові групи (у складі спеціалістів Краматорського
виконкому та працівників поліції) з контролю за дотриманням встановлених обмежень та
виконанням протиепідемічних заходів на ринках, об’єктах торгівлі, громадського
харчування і побутового обслуговування населення, у громадському транспорті тощо.
Спеціалізована служба охорони громадського порядку м. Краматорськ спільно з
працівниками поліції робить наступне:
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-Бере участь у забезпеченні громадського порядку, безпеки дорожнього руху в зонах
виникнення надзвичайних ситуацій, а також охорони майна, що залишилося без нагляду в
таких зонах.
-Надає допомогу органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у
відселенні людей з місць, небезпечних для проживання, в евакуації населення;
-Бере участь у здійсненні карантинних заходів під час епідемій та епізоотій.
Наявність шести форм співпраці Краматорської міської ради із Національною поліцією
дає підстави зарахувати бал.
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Оприлюднювати інформацію про співпрацю міської ради з поліцією та органами
пробації на офіційних ресурсах міської ради.
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.
Міська комісія з питань евакуації розробила плани евакуації населення у разі загрози
або виникнення надзвичайної ситуації. Планування заходів з евакуації відбувається
відповідно до «Методики планування заходів з евакуації», затвердженої Наказом
Міністерства внутрішніх справ від № 579. Копію наявного плану не вдалося отримати у
зв’язку із тим, що ця інформація відноситься до інформації з обмеженим доступом «Для
службового користування».
У цих планах визначено порядок проведення евакуаційних заходів, збірні пункти
евакуації, призначені для збору і реєстрації евакуйованого населення та організації його
вивезення (виведення) у безпечні райони, проміжні пункти евакуації, пункти прийому
евакуйованого населення та місця безпечного розселення.
Транспортне забезпечення евакуаційних заходів планується з метою забезпечення
організованого вивозу населення і матеріальних цінностей з небезпечних районів та
проведення реевакуації після ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Безпосередня організація транспортного забезпечення покладається на міську
автотранспортну службу цивільного захисту, яка залучає автопідприємства міста
незалежно від форми їх власності як безпосередньо до евакуаційних перевезень, так і до
створення транспортного резерву начальника цивільного захисту міста.
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Краматорська міська рада регулярно проводить засідання міської комісії з евакуації.
Останнє
таке
засідання
пройшло
19.08.2021
року:
https://krm.gov.ua/event/provedennya-zasidannya-miskoyi-komisiyi-z-pytan-evakuatsiyi-4/
Враховуючи наявність затвердженого плану евакуації, бал зараховується.
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________
Ключові враження від моніторингу
Краматорська міська рада отримала високу оцінку в напрямку забезпечення належного
рівня безпеки у громаді. Це зумовлено наявністю дієвих програм та заходів у сфері
безпеки та налагодженою співпрацею між міською радою та відділом поліції.
Надалі міській раді необхідно посилювати співпрацю з громадськістю в питаннях
роботи над місцевими програмами та заходами у сфері безпеки.

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 Краматорську відсутня місцева Програма подолання бідності, однак рішенням
Краматорської міської ради №895 від 20.12.2017 року затверджено план заходів щодо
забезпечення соціального захисту бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення
волі, на 2018-2020 роки та створення штабу для вжиття цих заходів в осінньо-зимовий
період: https://www.krm.gov.ua/UserFiles/dl/resh_ispolkom/resh_isp_20.12.17_895.pdf.
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Заходи щодо забезпечення соціального захисту бездомних осіб на 2018-2020 роки.
План заходів було продовжено на 2021-2023 роки.
https://krm.gov.ua/chergove-zasidannya-vykonavchogo-komitetu-kramatorskoyi-miskoyi-rad
y-vidbudetsya-16-grudnya/
Протягом 2020 року взято на облік 131 особу, яким надано 1542 різні соціальні послуги
(консультування, представництва інтересів, соціальна профілактика, видача гарячих обідів,
теплого одягу та взуття, довідок тощо), з них 42 осіб виявили при патрулюванні міста.
Однак план заходів не містить конкретних завдань та очікуваних результатів, чітких
способів оцінки ефективності реалізації завдань програми, що не дає можливості визнати
план заходів дієвим інструментом з подолання бідності.
У Краматорську діяла Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік,
затверджена
рішенням
міської
ради
23.12.2019
року
№
64/VII-652:
https://drive.google.com/file/d/1a2P0YHIAx1OxADtAAD-jd1OnqYeukIKy/view.
Метою програми є підвищення якості та безпеки життя громадян шляхом розбудови
інфраструктури, надання якісних послуг населенню.
Програма спрямована на надання допомоги категоріям, які перебувають за межею
бідності або у групі ризику.
У рамках програми передбачено надання допомоги на поховання деяких категорій осіб,
надання за рішенням міськради матеріальної допомоги особам, які опинились у скрутному
становищі, надання соціальних та реабілітаційних послуг, допомоги безпритульним
особам та звільненим з місць позбавлення волі, організація пунктів обігріву, прийому та
видачі гуманітарної допомоги, банків одягу, продуктів харчування, медикаментів.
Для оцінки повноти та якості реалізації програмних завдань і заходів відділ економіки
міської ради здійснює та оприлюднює щоквартальний моніторинг виконання Програми.
Міська рада щороку звітує про результати виконання програми за попередній рік.
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Реальність програми підтверджується звітом про її реалізацію за 2019 рік.
За звітний період надано:
- допомогу на поховання деяких категорій осіб (216 особам на суму 900,8 тис грн);
- матеріальну допомогу за рішенням міськради особам, які опинились у скрутному
становищі 597 особам на суму 493,2 тис грн;
- соціальні та реабілітаційні послуги, допомогу безпритульним особам та звільненим
з місць позбавлення волі 1533 особам на суму 21,4 тис грн.
https://drive.google.com/file/d/11rBW0e9iMZ-7MNFe4uKLMEFeVVWTX7Rn/view.
Рішення міської ради від 24.02.2021 №5/VIII-209 Програму економічного і соціального
захисту було продовжено на 2021 рік.
https://krm.gov.ua/misky-programy/programa-ekonomichnogo-i-sotsialnogo-rozvytku-mista-na2021-rik/
За сукупністю позитивних оцінок програма визнана дієвою.
Наявність дієвих програм з подолання бідності дає можливість зарахувати бал.
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________
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
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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).
У місті діє гаряча лінія управління соціального захисту населення Краматорської
міської ради для осіб, які потребують роз’яснень з отримання соціальної допомоги,
зокрема для тих, хто за рівнем доходів, внаслідок безробіття, стихійного лиха чи інших
обставин потрапили за межу бідності.

Місцева влада розмістила на сайті Краматорської міської ради інформацію про
суб’єктів, що надають соціальні послуги населенню.

Краматорський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді регулярно
проводить заходи з виявлення сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.
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Згідно зі звітом, протягом 2020 року під соціальним супроводом перебували 94 сім’ї
(особи),
які
опинилися
у
складних
життєвих
обставинах:
https://drive.google.com/file/d/10J_d_Nh3Qm9EC3IvnutOqXsSONsd2FVo/view
Комунальна установа «Центр обліку бездомних осіб» Краматорської міської ради веде
роботу з виявлення потреб у соціальних послугах, оцінювання потреб у соціальних
послугах, надання соціальних послуг консультування, посередництва, представництва
інтересів.
Працівники Центру консультують безпритульних осіб про надання соціальних послуг
та роздають друковані інформаційні матеріали. Бездомним особам та звільненим з місць
несвободи центр надає негрошову допомогу. Згідно з наданим центром звітом, протягом
2020 року взято на облік 131 особу, яким надано 1542 різні соціальні послуги
(консультування, представництва інтересів, соціальна профілактика, видача гарячих обідів,
видача теплого одягу та взуття, видача довідок тощо), з них 42 осіб виявили при
патрулюванні міста.

Витяг зі звіту Центру обліку бездомних осіб за 2020 рік.
На сайті ОМС розміщена інформація щодо звітів про виконання місцевих програм,
зокрема про роботу з особами, які за рівнем доходів, внаслідок безробіття, стихійного лиха
чи
інших
обставин
потрапили
за
межу
бідності:
https://krm.gov.ua/?s=%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82
Наявність чотирьох елементів, що підтверджують участь міської ради у заходах з
виявлення і підтримки сімей/осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, дає
можливість зарахувати бал.
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________
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Рекомендації:
1. Провести інформаційну кампанію (на офіційному сайті, стендах, у ЗМІ, буклетах)
про соціальні послуги, які може отримати сім’я, особа, які за рівнем доходів,
внаслідок різних обставин потрапили за межу бідності.
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).
Відповідно до рішення виконавчого комітету Краматорської міської ради від
03.02.2021 № 143 «Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 17.08.2016
№ 533 «Про затвердження Порядку надання пільг по платі за харчування дітей в
навчальних закладах освіти за рахунок місцевого бюджету м. Краматорська», харчування
в закладах загальної середньої освіти для учнів 1-4 класів з пільгою 70% від вартості
харчування та для учнів 1-11 класів пільгової категорії – 100% від вартості харчування:
https://krm.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/resh_isp_03.02.21_143.pdf
Із 01 вересня 2021 р. відповідно до рішення Краматорської міської ради № 13/VIII-754 від
05.08.2021 «Про встановлення пільгового проїзду для дітей (учнів) шкільного віку та
студентів (курсантів) денної форми навчання закладів вищої освіти, професійних ліцеїв,
вищих професійних училищ, центрів професійно-технічної освіти, технікумів та коледжів
у міському транспорті загального користування (автобус/тролейбус) в м. Краматорськ
протягом навчального року», почав діяти пільговий проїзд для вищезазначених категорій
пасажирів, а саме:
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● у період з 01 вересня по 15 червня для дітей (учнів) шкільного віку безкоштовний
проїзд надається за умови пред’явлення пластикового учнівського квитка або
тимчасового паперового учнівського квитка;
● у період з 01 вересня по 30 червня для студентів (курсантів) денної форми навчання
закладів вищої освіти, професійних ліцеїв, вищих професійних училищ, центрів
професійно-технічної освіти, технікумів та коледжів знижка на проїзд у розмірі
50% від вартості квитка надається за умови пред’явлення пластикового
студентського квитка, а студентами І курсу – паперової довідки навчального
закладу.
У період літніх канікул, а саме з 16 червня по 31 серпня для дітей (учнів) закладів
загальної середньої освіти м. Краматорськ діє знижка на проїзд у розмірі 50% від вартості
квитка:
https://krm.gov.ua/roz-yasnennya-shhodo-pilgovogo-proyizdu-v-m-kramatorsk-uchniv-shkilnog
o-viku-ta-studentiv/
З метою підтримки соціально незахищених верств населення протягом 2020 року з
міського бюджету надавалася матеріальна допомога мешканцям, які опинились у складній
життєвій ситуації, пов'язаній із необхідністю дорогого лікування, нещасним випадком,
надзвичайною ситуацією (пожежа, повінь, аварія, інше). Упродовж 8 місяців 2020 року з
міського бюджету надано матеріальну допомогу 344 заявникам на суму 294,5 тис грн.
Не залишаються без державної підтримки малозабезпечені сім'ї міста. За 8 місяців
поточного року 1826 таким сім'ям виплачена державна соціальна допомога на суму
34005,54 тис грн.

.
Звіт міського голови про проведені у 2020 році заходи.
Станом на 01.09.2020 нараховано пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг
та придбання твердого побутового палива та скрапленого газу у сумі 22158, 21 тис грн,
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зокрема у грошовій безготівковій формі – 13447, 21 тис грн, у грошовій готівковій формі –
8711,0 тис грн.

Звіт міського голови про проведені у 2020 році заходи.
Лише у квітні 2021 року надано:
- матеріальної допомоги на поховання незастрахованих громадян міста – 42000,00
грн;
- матеріальної допомоги мешканцям міста по рішенню міської ради – 46600,00 грн;
- компенсації пільгового проїзду окремим категоріям громадян: в автотранспорті –
1700000,00 грн, в електротранспорті – 300000,00 грн.
https://krm.gov.ua/informatsiya-po-upravlinnyu-pratsi-ta-sotsialnogo-zahystu-naselennya-za-ser
pen-2021-roku/
Підтвердження фінансування місцевою владою заходів соціальної допомоги з
подолання бідності дає можливість зарахувати бал.
_________________________________________________________________________
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);
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
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переміщених осіб місцевих довгострокових програм із пільгового кредитування (зокрема
іпотечного) будівництва або придбання житла.
У м. Краматорськ облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов, веде
Управління житлово-комунального господарства Краматорської міської ради:
https://krm.gov.ua/rada/upravlinnya-zhytlovo-komunalnogo-gospodarstva/
Рішенням Краматорської міської ради від 29.07.2020 року № 72/VII-358 затверджено
Меморандум про співпрацю з імплементації проєкту «Покращення житлових умов
внутрішньо переміщених осіб на Сході України» в м. Краматорськ з метою забезпечення
доступним житлом внутрішньо переміщених осіб і вразливих місцевих жителів Східної
України в м. Краматорськ, розширення житлового фонду, що перебуває в комунальній
власності
Краматорської
міської
ради:
https://krm.gov.ua/wp-content/uploads/2020/08/resh_72_7_358.pdf .
Відповідно до рішення Краматорської міської ради від 19.08.2020 року № 668, створено
житлову комісію з обліку внутрішньо переміщених осіб та надання житлових приміщень
для
тимчасового
проживання
внутрішньо
переміщеним
особам:
https://krm.gov.ua/wp-content/uploads/2020/08/resh_isp_19.08.20_668.pdf.
В Краматорську діє проєкт, який фінансує Уряд Німеччини через Банк розвитку KfW та
реалізує Міжнародна організація з міграції (МОМ) у співпраці з Міністерством з питань
реінтеграції тимчасово окупованих територій та Міською радою Краматорська. Проєкт
триватиме 5 років, його загальний бюджет – 22,1 млн євро. МОМ побудує та відремонтує
житло для понад 500 родин: 80% із них становитимуть ВПО, 20% – мешканці
Краматорська:
https://krm.gov.ua/u-kramatorsku-ta-syevyerodonetsku-mom-pobuduye-zhytlo-dlya-1500-postra
zhdalyh-vid-konfliktu-lyudej/.
Місто закуповує квартири на вторинному ринку для забезпечення житлом дітей-сиріт,
дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які перебувають на
квартирному
обліку:
https://krm.gov.ua/kramatorska-miska-rada-zdijsnyuye-zakupivlyu-kvartyr-na-vtorynnomu-rynku
-za-koshty-derzhavnogo-byudzhetu-ta-miskogo-na-umovah-spivfinansuvannya-dlya-zabezpechen
nya-tymchasovym-zhytlom-vnutrishno-perem/
Крім того, у Краматорську зводять будинок, у якому планують 121 квартиру виділити
ВПО:
https://kanaldom.tv/budet-121-kvartira-kak-stroyat-12-etazhku-dlya-pereselenczev-v-kramatorsk
e-video/
Депутати Краматорської міської ради прийняли Програму здешевлення іпотечних
кредитів
«Доступна
іпотека
0%»:
https://krm.gov.ua/roz-yasnennya-shhodo-programy-dostupna-ipoteka-pid-0-u-kramatorsku/
За кошти Європейського інвестиційного банку стару будівлю колишньої школи у
селищі
Біленьке
переоблаштували
в
гуртожиток
для
проживання
внутрішньо-переміщенних
осіб:
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https://www.kramatorskpost.com/kolisniyu-skolu-u-s-bilenke-pereoblatuvali-pid-gurtozitok-dlya
-vpo_83920
Наявність чотирьох елементів щодо участі міської ради в забезпеченні житлом дає
можливість зарахувати бал.
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Передбачити можливість надання внутрішньо переміщеним особам житлових
приміщень для тимчасового (до шести місяців) поселення.
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).
Рішенням Краматорської міської ради від 20.12.2018 року № 48/VII-648 оновлено
Програму відшкодування частини суми кредитів, залучених фізичними особами,
об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними
кооперативами на впровадження заходів з енергозбереження у м. Краматорськ на
2016-2020 роки.
У 2020 році на реалізацію заходів програми виділено 2000 тис грн із міського бюджету:
https://krm.gov.ua/programa-pilgovyh-kredytiv-z-energozberezhennya/
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Відповідно до Програми капітального, поточного ремонту та реконструкції
багатоквартирних будинків житлового фонду міста Краматорська на 2020 рік, у місті
проведено роботи з термомодернізації житлових будинків та капітального ремонту місць
загального користування із заміною світлопрозорих конструкцій та вхідних дверей у
житлових будинках за адресами:
– вул. Двірцева, 45;
– вул. Паркова, 60;
– вул. А. Солов’яненка, 10;
– вул. А. Солов’яненка, 12
https://krm.gov.ua/u-kramatorsku-rozpochati-roboty-z-termomodernizatsiyi-budynkiv/
Крім того, згідно з Програмою капітального, поточного ремонту та реконструкції
багатоквартирних будинків житлового фонду міста Краматорська на 2020 рік, на підставі
договорів, укладених відділом житлового господарства Краматорської міської ради з
підрядними підприємствами, проводяться роботи з термомодернізації житлових будинків
м. Краматорськ, капітального ремонту місць загального користування з заміною
світлопрозорих конструкцій та вхідних дверей у житлових будинках за адресами:
– бул. Краматорський, 13
– вул. А. Солов’яненка, 8
– вул. Прилуцька, 16
– вул. Клубна,17
– вул. Старогородська, 48
Також продовжуються роботи з капітального ремонту покрівлі житлового будинку № 16
по вул. Ювілейна за умови співфінансування співвласників.
Згідно з Програмою підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м.
Краматорську на 2017-2020 роки, за кошти міського бюджету завершено поточний ремонт
фасаду будинку ОСББ на вул. Академічна, 51; наразі триває поточний ремонт фасадів
будинків
ОСББ на
вул.
Катеринича,
13
та вул.
Академічна,
36:
https://krm.gov.ua/termomodernizatsiya-budynkiv-ta-remont-fasadiv-u-kramatorsku-tryvaye/
Враховуючи наявність системних місцевих заходів з підтримки технічного
переоснащення житла, бал за індикатором зараховано.
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________
6. Чи надає ОМС допомогу бездомним особам та мешканцям ромських поселень?
Бал зараховується за наявності принаймні чотирьох умов з переліку: 1) існування
об’єктів тимчасового розміщення бездомних громадян; 2) обігрів у холодну пору року; 3)
забезпечення можливості для здійснення ними особистої гігієни; 4) підтримка ОМС на
постійній основі власних або організованих іншими інституціями осередків забезпечення
продуктами харчування, одягом тих, хто цього потребує; 5) одержання (відновлення)
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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.
Рішенням виконавчого комітету від 16.12.20 року № 1174 затверджені заходи щодо
забезпечення соціального захисту бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення
волі, на 2021-2023 роки та створено штаб для вжиття цих заходів:
https://krm.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/resh_isp_16.12.20_1174.pdf

Протягом 2020 року Центр обліку бездомних осіб Краматорської міської ради взяв на
облік 131 особу, яким надано 1542 різні соціальні послуги (консультування,
представництва інтересів, соціальна профілактика, видача гарячих обідів, теплого одягу та
взуття, видача довідок тощо), з них 42 осіб виявили при патрулюванні міста.
За результатами роботи 77 осіб отримали посвідчення, 39 отримали довідки про взяття
на облік встановленого зразка, 14 бездомним особам допомогли зібрати документи для
відновлення паспортів, 6 особам відновили паспорти, 5 особам посприяли в отриманні
місця проживання, 12 осіб оформили до міської лікарні. З усіма провели бесіду та аналіз
складної життєвої ситуації, надали інформаційні, юридичні та інші консультативні
послуги.
Також до центру звернулися 14 громадян із територій, на яких органи державної влади
тимчасово не здійснюють свої повноваження. Всі особи отримали допомогу та після
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підтвердження громадянства України отримали посвідчення встановленого зразка. Аби
запобігти загибелі бездомних громадян від переохолодження та замерзання у період
надзвичайних ситуацій осінньо-зимового періоду, за адресою центру працював пункт
обігріву, де бездомні отримували теплий одяг та гарячу їжу.
https://drive.google.com/file/d/1CQcRS023mx7FrxUu1T6Oem6hCqt_PyYj/view

Витяг зі звіту Центру обліку бездомних осіб за 2020 рік.
Рішенням виконавчого комітету від 16.12.2020 No 1174 затверджені Заходи щодо
забезпечення соціального захисту бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення
волі, на 2021-2023 роки та створено штаб для вжиття цих заходів в осінньо-зимовий
період.
Аби запобігти загибелі бездомних громадян від переохолодження та замерзання у
період надзвичайних ситуацій осінньо-зимового періоду, за адресою центру працює пункт
обігріву, де бездомні отримують теплий одяг та гарячу їжу.
Банк теплого одягу постійно поновлюється.
Центр фінансується за рахунок місцевого бюджету. На придбання продуктів харчування
у 2020 році було витрачено 2960,0 грн.

Витяг зі звіту Центру обліку бездомних осіб за 2020 рік.
Підтвердження чотирьох умов надання допомоги бездомним громадянам дає
можливість зарахувати бал.
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________
7. Чи сприяє ОМС якісному отриманню громадою послуг, що надають підприємства
житлово-комунального господарства?
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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).
Краматорська міська рада постійно вживає заходів задля недопущення випадків
надання житлово-комунальних послуг нижчої, ніж визначена нормативами та
стандартами, якості. Для цього міськрада веде переговори з підприємствами.
Цьогоріч у Краматорську перезапустили Контакт-центр. Відтепер усі звернення від
населення приймають за єдиним номером 1505 або 099-099-1505 (з мобільного). Зокрема
краматорці звертаються щодо питань водопостачання, опалення та інших
житлово-комунальних
проблем:
https://krm.gov.ua/kontakt-tsentr-u-kramatorsku-yak-pratsyuye-ta-za-yakymy-poslugamy-zvertat
ysya/
У разі надання неякісних послуг (нижчих від норм та стандартів) відділи виконкому
Краматорської міської ради проводять комісійні обстеження, залучають до них
представників підприємств, що надають комунальні послуги, встановлюють причини та
шляхи усунення таких випадків. За результатами обстеження, у разі підтвердження
надання неякісної послуги, підприємства здійснюють перерахунки.
У разі виникнення аварійної ситуації, в результаті якої припиняється надання послуги,
виконкомом Краматорської міської ради контролює своєчасне усунення такої ситуації та
відновлення послуги. Також у місті цілодобово працює аварійно-диспетчерська служба
для мінімізації наслідків пошкоджень, що призводять до припинення послуг.
На момент подання звіту в місті Краматорськ надають послуги з теплопостачання
настпні підприємства:
ТОВ «Краматорськтеплоенерго», КВП «Краматорська
тепломережа», ВО ОКП «Донецьктеплокомуненерго». Послуги з водопостачання та
відведення надає КВП «Краматорський водоканал».
Розгляд питання щодо встановлення тарифів КВП «Краматорський водоканал» та ТОВ
«Краматорськтеплоенерго» не відноситься до повноважень органів місцевого
самоврядування. Цні підприємства є ліцензіатами Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.
Розрахунок тарифів житлово-комунальних послуг затверджує виконком Краматорської
міської ради. Перед затвердженням тарифу розрахунки перевіряє відділ економіки, їх
виносять на розгляд робочої групи з проведення перевірки, розрахунків тарифів на оплату
житлово-комунальних послуг для всіх категорій споживачів. Під час розгляду або
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коригування тарифів проводять електронні консультації з громадськістю, звіт про які
розміщують на офіційному сайті Краматорської міської ради.
Надавачі комунальних послуг інформують населення про відповідність якості
житлово-комунальних послуг нормативам, нормам, стандартам і правилам.
КВП «Краматорський водоканал» здійснює регулярний лабораторний контроль якості
питної води міських та селищних водопровідних мережах. Лабораторія КВП
«Краматорський водоканал» щотижнево публікує інформацію на офіційному сайті
Kramvoda.com.
Підприємства-надавачі послуг щоквартально звітують перед робочою групою про
проведення аналізу господарської діяльності комунальних підприємств щодо підсумків
господарської діяльності. Ці звіти розміщують на офіційних сайтах підприємств.

Відповідь на запит Краматорської міської ради.
Наявність доказів здійснення не менше трьох напрямів участі ОМС у забезпеченні
належного надання житлово-комунальних послуг дає можливість зарахувати бал.
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. При узгодженні тарифів ЖКГ місцевій владі відстоювати інтереси громади,
враховуючи матеріальні можливості людей, які мають низькі доходи.
8. Чи сприяє ОМС доступу до системи послуг (соціальних, медичних,
адміністративних) через організацію зручного транспортного сполучення?
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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.
Управління соціального захисту населення Краматорської міської ради знаходиться за
адресою м. Краматорськ, вул. Героїв Небесної сотні, 23. Відстань від центру міста –
близько 2 км. До установи можна доїхати з однією пересадкою (із найвіддаленіших
районів міста), при цьому відстань до зупинки сягає 300 м, але її можна скоротити,
пройшовши через житловий квартал.

Центр надання адміністративних послуг у м. Краматорськ знаходиться на вулиці
Богдана Хмельницького, буд. 8. Відстань до центру міста – менше 1 км. Доїхати до
ЦНАПу можна з будь-якого району Краматорська без пересадок або з однією пересадкою
(з найвіддаленіших районів міста), при цьому відстань до зупинки сягає 400 м), але її
можна вдвічі скоротити, пройшовши через житловий квартал.
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Краматорська поліклініка №3 – заклад охорони здоров’я вторинного рівня,
знаходиться на вул. Василя Стуса, буд. 31. До центра міста – близько 500 м. Доїхати можна
з будь-якого району Краматорська без пересадок або з однією пересадкою (з
найвіддаленіших районів міста), при цьому відстань до зупинок сягає 6 м.

Відстань до зупинок від найвіддаленішої точки в місті не перевищує 300 м.
Враховуючи зручність транспортного сполучення до кожного з таких закладів, оцінка
цього індикатора – позитивна.
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________
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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).

Краматорська міська рада регулярно інформує про проведення консультацій із
громадськістю на поточний рік та розміщує графік на офіційних ресурсах міської ради:
https://krm.gov.ua/e-konsultatsiyi-z-gromadskistyu/
Крім того, на сайті ОМС регулярно розміщується інформація про громадські слухання
та обговорення: https://krm.gov.ua/gromadski-sluhannya/
У 2021 році відбулося публічне обговорення проєкту змін до Програми економічного
та соціального розвитку Краматорська на 2021 рік. Пропозиції та зауваження від фізичних
та юридичних осіб, їх об’єднань приймалися у письмовому вигляді упродовж 15 днів з
моменту розміщення інформаційного повідомлення на офіційному веб-сайті
Краматорської
міської
ради:
https://krm.gov.ua/e-konsultatsiyi-z-gromadskistyu/pro-vnesennya-zmin-do-programy-ekonomic
hnogo-i-sotsialnogo-rozvytku-kramatorskoyi-miskoyi-terytorialnoyi-gromady-na-2021-rik-zatve
rdzhenoyi-rishennyam-miskoyi-rady-vid-24-02-2021-5-viii-209-zi-zmina-5/
У 2021 році відбулося публічне обговорення проєкту рішення Краматорської міської
ради «Про затвердження Міської цільової соціальної програми з реалізації сімейної,
гендерної політики, попередження домашнього насильства та протидії торгівлі людьми на
2021-2025
роки»:
https://krm.gov.ua/e-konsultatsiyi-z-gromadskistyu/pro-zatverdzhennya-miskoyi-tsilovoyi-sotsial
noyi-programy-z-realizatsiyi-simejnoyi-gendernoyi-polityky-poperedzhennya-domashnogo-nasy
lstva-ta-protydiyi-torgivli-lyudmy-na-2021-2025-roky/
У 2021 році відбулося публічне обговорення проєкту рішення Краматорської міської
ради «Про затвердження Міської цільової соціальної програми «Молодь» на 2021-2025
роки»:
https://krm.gov.ua/pro-zatverdzhennya-miskoyi-tsilovoyi-sotsialnoyi-programy-molod-na-20212025-roky/
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У 2021 році відбулося публічне обговорення проєкту рішення міської ради «Про
затвердження міської Програми соціального захисту та підтримки внутрішньо
переміщених
осіб
на
2021-2023
роки»:
https://krm.gov.ua/e-konsultatsiyi-z-gromadskistyu/pro-zatverdzhennya-miskoyi-programy-sotsi
alnogo-zahystu-ta-pidtrymky-vnutrishno-peremishhenyh-osib-na-2021-2023-roky/
З 2014 року при Краматорській міській раді діє громадська рада Краматорська, яка на
своїх зборах вирішує зокрема й питання соціального характеру, проводить обговорення,
анкетування
мешканців
міста
та
надає
рекомендації:
https://www.facebook.com/kramgromrada/.
З лютого по березень 2020 року громадська рада проводила анкетування місцевих
мешканців щодо визначення потреб населення у наданні соціальних послуг. Результати
опитування надіслали до Краматорської міської ради для врахування їх при прийнятті
рішень, що стосуються соціального захисту населення.
Розпорядженням міського голови від 30.06.2020 року за № 62 затверджено склад
Координаційної ради з питань внутрішньо переміщених осіб при виконавчому комітеті
Краматорської міської ради. Координаційна рада є дорадчим органом при виконавчому
комітеті
з
питань
соціального
захисту
внутрішньо
переміщених
осіб:
https://www.krm.gov.ua/article/view/953.
Враховуючи відкритість влади та створення для мешканців Краматорська інструментів
вираження громадської думки щодо формування програми заходів соціального захисту,
монітори прийняли рішення зарахувати бал.
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1.
Запрошувати до обговорення ширше коло представників різних соціально
вразливих категорій та обов’язково врахувати їхні пропозиції у подальшому плануванні
заходів соціального захисту.
2.
Впровадити дієві форми громадської участі у прийнятті рішень, що
стосуються соціального захисту населення Краматорської міської ради.
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.
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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 2020 році з бюджету міста було надано матеріальну допомогу 458 особам на суму
439,1 тис грн. Переважна більшість осіб, які отримали цю допомогу, є людьми похилого
віку: https://krm.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/proekt_resh_16_02.21_1.pdf

Звіт міського голови про виконану за 2020 рік роботу.
Рішенням Краматорської міської ради від 29.01.2020 року № 65/VII-7, особам, яким
виповнилось 100 і більше років, призначено стипендію у розмірі 1000 грн. У 2020 році
коштом міського бюджету профінансовано таку допомогу на суму 73,9 тис грн 8 особам.

Витяг із відповіді на запит монітора.
Рішенням виконкому Краматорської міської ради від 15.01.2020 року
встановлення розміру допомоги на поховання деяких категорій осіб
волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого»
надає одноразову допомогу на поховання осіб, які не застраховані
загальнообов’язкового державного соціального страхування.

№10 «Про
виконавцю
управління
в системі
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У 2021 році видатки на допомогу на поховання деяких категорій осіб заплановано на
суму 843380 тис грн із міського бюджету.

Витяг із паспорта бюджетної програми на 2021 рік.
У місті надають допомогу онкохворим громадянам з числа ліквідаторів наслідків аварії
на ЧАЕС. У 2021 році таку допомогу заплановано надати 9 особам на суму 54 000 грн.
https://krm.gov.ua/u-kramatorsku-likvidatory-chaes-otrymaly-materialnu-dopomogu/

Витяг із паспорта бюджетної програми на 2021 рік.
У 2020 році таку допомогу надали 11 онкохворим громадянам з числа ліквідаторів
аварії
на
ЧАЕС,
видатки
склали
52,0
тис
грн:
https://krm.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/proekt_resh_16_02.21_1.pdf

Витяг зі звіту Краматорської міської ради за 2020 рік.
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Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
Краматорської міської ради у 2020 році придбав та видав 532 продуктових наборів на суму
19800 грн з місцевого бюджету особам похилого віку та особам з інвалідністю, які
отримують соціальну послугу з догляду вдома у відділенні соціальної допомоги вдома
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
Краматорської міської ради.

Відповідь Краматорської міської ради на запит монітора.
Рішенням виконавчого комітету Краматорської міської ради від 06.05.2020 року № 371
Про затвердження Порядку виплати у 2020 році одноразової матеріальної допомоги
ветеранам Другої світової війни надано одноразову матеріальну допомогу 138 ветеранам
Другої світової війни 1939-1945 років. Загалом у 2020 році було надано допомогу на суму
69,4 тис грн, у 2021 році таку допомогу отримали 136 ветеранів на суму 68 тис грн.
https://vchasnoua.com/donbass/65217-yak-na-donechchyni-vitaiut-veteraniv-druhoi-svitovoi-vii
ny-v-umovakh-karantynu

Відповідь Краматорської міської ради на запит монітора.
Підтвердження двох типів заходів з надання допомоги малозабезпеченим особам
похилого віку дає можливість зарахувати бал.
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Розширити допомогу малозабезпеченим особам похилого віку шляхом організації
безоплатного харчування та проведення ремонтів житла малозабезпеченим
громадянам похилого віку.
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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.

У місті Краматорськ працює Територіальний центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Краматорської міської ради, який надає соціальні послуги
громадянам похилого віку та особам з інвалідністю, які перебувають у складних життєвих
обставинах, не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком або за станом
здоров’я та потребують сторонньої допомоги за місцем проживання.
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) надає
соціальні послуги з догляду вдома, соціальної адаптації та натуральної допомоги
громадянам похилого віку та особам з інвалідністю, які знаходяться у складних життєвих
обставинах, не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком або за станом
здоров’я
та
потребують
сторонньої
допомоги:
https://krm.gov.ua/sotsialni-poslugy/terytorialnyj-tsentr-sotsialnogo-obslugovuvannya/
За 2020 рік виявили та взяли на облік 1476 осіб, зокрема в місті – 1339 осіб, в сільській
місцевості – 137 осіб. Фактично відділення територіального центру протягом року
соціальні послуги надали 1476 особам.
Відділення соціальної допомоги вдома надало соціальних послуги з догляду вдома 557
особам, зокрема 103 людям у сільській місцевості.
Відділення денного перебування надало соціальні послуги з соціальної адаптації та
консультування 387 особам, які мешкають у місті.
Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги надало
соціально-економічні послуг 532 особам, зокрема в сільській місцевості 34 особам.
Протягом року швачка надала 402 послуги з пошиття та ремонту одягу 97 особам;
перукар – 630 послуг зі стрижки та фарбування волосся 215 особам; робітник з
комплексного обслуговування й ремонту будинків надав 69 послуг з поточного дрібного
ремонту оселі, меблів та обладнання 34 особам.
У територіальному центрі створено мультидисциплінарну команду, яка надає
комплексні соціальні послуги непрацездатним громадянам з VI та V групами рухової
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активності. Протягом року спеціалісти команди надали 138 послуг 46 особам:
https://drive.google.com/file/d/1DtyPfVLvdh_JsxQHw8bhgJFntZHf6pC8/view
Із квітня 2021 року облаштовано паліативні ліжка в КНП «Міська лікарня №2» (8
ліжок) та КНП «ДТМО» (5 ліжок) для надання стаціонарної паліативної допомоги, також
укладені договори с НСЗУ для надання зазначених послуг у кожній з лікарень на суму
472 тис 644 грн.

Відповідь Краматорської міської ради на запит монітора.
Враховуючи виявлення двох фактів участі Краматорської міської ради у догляді за
особами, які цього потребують, бал за даним індикатором зараховується.
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Забезпечити усі можливі форми догляду вдома особам, які цього потребують,
включаючи такі форми догляду як денний догляд, підтримане
проживання/хоспісний догляд,.
4. Чи організовує ОМС послуги з супроводу та безперешкодного доступу людей з
інвалідністю?
Бал зараховується при наданні доказів організації ОМС упродовж останнього
календарного року перед моніторингом у великих містах – не менше трьох, в інших
населених пунктах – не менше двох послуг супроводу та безперешкодного доступу людей з
інвалідністю.
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Приклади послуг:
-

-

-

-

організація транспортного перевезення людей з інвалідністю: 1) або через
Територіальний центр, у якому наявний транспорт; 2) або адмініструється
послуга, надана приватним перевізником; 3) або фінансується громадська
організація, яка забезпечує послугу;
фізичний супровід людей з інвалідністю – здійснюється: 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).

За інформацією Краматорської міської ради, у територіальному центрі соціального
обслуговування для осіб з інвалідністю, які отримують соціальну послугу з догляду вдома,
за потреби соціальний робітник надає послугу супроводу. Однак монітору не вдалося
встановити вид послуги та умови її надання.
У Краматорській міській раді протягом 2020 року діяла Програма створення
безбар’єрного середовища життєдіяльності маломобільних груп населення у м.
Краматорськ на 2020 рік, затверджена рішенням міської ради від 20.12.2018 року
№48/VII-643. Цю
програму
було
продовжено
і
на
2021
рік:
https://krm.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/resh_isp_07.07.21_825.pdf
У рамках виконання програми в місті облаштовано тактильною плиткою пішохідні
переходи по вул. К. Гампера, вул. Героїв Небесної Сотні та вул. Хабаровській.
Краматорська міська рада створює безбар’єрне середовище за місцем проживання
осіб з інвалідністю:
1.
У будинку на вул. Двірцева, 44 встановлено електромеханічний підйомник для
створення безбар’єрного середовища особам з інвалідністю, які в ньому проживають:
https://drive.google.com/file/d/1ARc0JPqKqdBawagOfuYp1pnfQDhND65q/view
2.
Встановлено елементи доступності (пандус, поручні) в буд. № 83 на вул.
Паркова
(під'їзд
2)
на
суму
55,1
тис
грн:
https://drive.google.com/file/d/1mTe6MsC3_TpQGrZAV66xMVuzHhywM2su/view
3.
Більшість навчальних закладів Краматорська обладнані пандусами. У 2020
році встановлено пандуси у міській школі №12, передбачено встановлення пандусу у
міській
школі
№32.
https://krm.gov.ua/u-kramatorsku-zaklady-osvity-stanovlyatsya-bilsh-dostupnymy/.
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Краматорська міська рада підтримує діяльність Громадської організації «Жінки та діти
з інвалідністю Північного Донбасу», яка надає консультаційну та інформаційну підтримку,
гуманітарну допомогу, транспортні послуги, послуги з прокату засобів технічної
реабілітації людям з інвалідністю.
Для можливості безперешкодного доступу до інформації для осіб із порушеннями зору
оновлено сайт Краматорської міської ради.

Враховуючи наявність доказів надання послуг супроводу та безперешкодного доступу
мешканців громади з інвалідністю, монітори прийняли рішення зарахувати бал.
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. У територіальному центрі соціального обслуговування для осіб з інвалідністю
запровадити послугу перекладу жестовою мовою.
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
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бюджету технічними та іншими засобами реабілітації, засобами медичного призначення;
інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора). Ці заходи можуть бути
реалізовані як у самій громаді, так і шляхом вирішення питань надання послуг
реабілітації для її жителів у інших населених пунктах або установах іншого рівня
підпорядкування. У цьому разі вжиті заходи оцінюються фактами (функціонування,
створення, надання послуг тощо) та документами, що свідчать про спрямування осіб з
порушеннями здоров’я до установ за останній календарний рік, що передує моніторингу.
Згідно з відповіддю на запит монітора, управління праці та соціального захисту
населення Краматорської міської ради реабілітаційні послуги надає відповідно до
законодавства на безоплатній основі особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, дітям
віком до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання
інвалідності, з усіх регіонів України.
Направляють та зараховують осіб до установи відповідно до Порядку надання
особам з інвалідністю реабілітаційних послуг, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 31.01.2007 №80 та Наказу Міністерства соціальної політики України
№1423 від 27 вересня 2018 р. «Про затвердження форм документів щодо направлення
окремих категорій осіб на комплексну реабілітацію».
1.
До Державної реабілітаційної установи «Центр комплексної реабілітації для
осіб з інвалідністю «Донбас»» м. Краматорськ. У 2020 році направлено 55 осіб, у 2021-51
особу.
2.
До Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Оберіг»»
Краматорської міської ради. У 2020 році направлено 43 дитини, у 2021 році – 22 дитини.

Відповідь Краматорської міської ради на запит монітора.
У територіальному центрі є пункт прокату засобів реабілітації, який налічує 42
одиниці. Протягом 2020 року безкоштовним пунктом прокату засобів реабілітації
скористалися 26 громадян.

Відповідь Краматорської міської ради на запит монітора.
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У І кварталі 2021 року Краматорська міська рада направила на санаторно-курортне
лікування 6 ветеранів бойових дій.
https://krm.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/proekt_isp_01.06.21_2.pdf

За результатами медичних оглядів пільгову категорію громадян забезпечують
слуховими протезами. Із міського бюджету виділили на 2021 рік 480,2 тис грн на
закупівлю слухових апаратів. За 5 місяців витратили 368,9 тис грн на закупку слухових
апаратів для дорослих (13 апаратів) і дітей (11 апаратів).

Пільгову категорію населення за результатами висновків медико-соціальної експертної
комісії і листків реабілітації забезпечують засобами технічної реабілітації та виробами
медичного призначення (памперси, підгузники, калоприймачі та інше). Згідно з
затвердженими на 2021 рік заходами, запланували 564,4 тис грн на їх придбання за
рахунок коштів міського бюджету. За 5 місяців 2021 року витратилт 146,4 тис грн на
закупівлю засобів технічної реабілітації для дорослих і дітей.

Враховуючи наявність трьох фактів участі міської ради з реабілітації осіб з інвалідністю
при трьох необхідних, бал за індикатором зараховано.
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________
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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
навчальні заклади (оцінюється у громадах, де проживають діти з внутрішньо
переміщених родин);
інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).

Відповідно до програми «Освіта Краматорська на 2021-2022
(https://krm.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/proekt_resh_23.12.20_4.pdf),
забезпечує:

роки»
місто

1. Безкоштовне харчуванням учнів І-ІV класів та учнів вразливих груп, зокрема дітей
учасників АТО.
2. Безперешкодне влаштування дітей внутрішньо переміщених осіб у навчальні
заклади. Станом на кінець 2019 року в закладах загальної середньої освіти міста
навчалися 1265 дітей із сімей вимушених переселенців, в дитячих садках
перебували 492 дитини.
3. Проведення конкурсів, програм, спортивних змагань (для прикладу, конкурс «Я і
моя сім’я», новорічні свята).
4. Розвиток гуртків у Школі мистецтв.
Відповідно до рішення виконавчого комітету Краматорської міської ради від
03.02.2021 № 143 «Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 17.08.2016
№ 533 «Про затвердження Порядку надання пільг по платі за харчування дітей в
навчальних закладах освіти за рахунок місцевого бюджету м. Краматорська», харчування
у закладах загальної середньої освіти для учнів 1-4 класів з пільгою 70% від вартості
харчування та для учнів 1-11 класів пільгової категорії – 100% від вартості харчування.
Відповідно до рішення виконавчого комітету Краматорської міської ради від
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01.08.2018 № 520 «Про внесення змін до порядку надання пільг на проїзд у міському
транспорті учням закладів загальної середньої освіти міста Краматорська, затвердженого
рішенням виконкому міської ради від 18.03.2015 № 122 «Про затвердження порядку
надання пільг на проїзд у міському транспорті учням загальноосвітніх навчальних
закладів м. Краматорська», надаються пільги на проїзд у міському автотранспорті для
учнів закладів загальної середньої освіти, які перебувають за межею пішохідної
доступності до найближчого закладу загальної середньої освіти, які мешкають на відстані
більше ніж 2 км (для учнів початкових класів) та 3 км (для учнів середніх та старших
класів).
Відповідно до цільової комплексної програми «Освіта Краматорська. 2021-2024
роки» організовано підвезення школярів із віддалених селищ Василівська Пустош і
Комишуваха до шкіл №10, 26, 13 та 33 автобусами ПрАТ «Краматорське АТП-11410» на
підставі договору №40-1 від 11.01.2020 р. (перевізника визначає щорічно тендерна
процедура). Відповідно до рішення виконавчого комітету Краматорської міської ради
здійснюється пільгове (безкоштовне) перевезення учнів ЗОНІ № 19, 21, 28, 30, 31, НВК
(ЗОШ № 32) до місць навчання й додому автобусами загального користування, згідно
договорів з ПрАТ «Краматорське АТП-11410» та ТОВ «Юмвоса» (усього 306 учнів).

Витяг із відповіді на запит монітора.
Згідно з відповіддю на запит монітора, відділ охорони здоров'я підтримує сім'ї з
дітьми в рамках заходів, спрямованих на соціальний захист населення міста у сфері
охорони здоров'я, які щорічно затверджуються рішенням Краматорської міської ради.
Відповідно до затверджених заходів:
-

-

діти до 2-х років з малозабезпечених сімей отримують молочні суміші. У
2020 році видатки на це склали 223056,3 грн, на 2021 рік заплановано
185600,0 грн;
на придбання слухових апаратів для дітей у 2020 році касові видатки склали
298420,0 грн, на 2021 рік заплановано 320200.0 грн;
на придбання окулярів для дітей з інвалідністю у 2021 році заплановано
25000,0 грн.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1303
«Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами
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лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями
захворювань», діти до 3-х років мають право на пільгове отримання медикаментів при
амбулаторному лікуванні та отримують їх у межах зазначених Заходів за кошти міського
бюджету, виділені на пільгову рецептуру.

Витяг із відповіді на запит монітора.
5 серпня під час 13-ої позачергової сесії Краматорської міської ради VIII скликання
депутати затвердили рішення про встановлення безкоштовного проїзду для дітей (учнів)
шкільного віку та оплати у 50% від вартості для студентів (курсантів) денної форми
навчання закладів вищої освіти, професійних ліцеїв, вищих професійних училищ, центрів
професійно-технічної освіти, технікумів та коледжів у міському транспорті загального
користування (автобус/тролейбус) у м. Краматорськ протягом навчального року:
https://krm.gov.ua/u-kramatorsku-deputaty-zatverdyly-pilgovyj-proyizd-dlya-uchniv-ta-studentiv
/
Враховуючи підтвердження не менше трьох фактів підтримки сімей з дітьми, монітори
вважають за можливе зарахувати бал.
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________
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;
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-

-

-

-

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).

Краматорський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді надає
соціальні послуги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих
обставинах та потребують сторонньої допомоги.
Протягом 2020 року під соціальним супроводом перебували 94 сім’ї (особи), які
опинилися у складних життєвих обставинах, зокрема:
- 9 сімей постраждалих від жорстокого поводження та насильства, в яких
виховується 15 дітей;
- 1 сім’я, в якій одинока мати виховує 3 дітей;
- 7 сімей (осіб) з числа внутрішньо переміщених осіб, в яких виховується 4 дитини;
- 51 сім’я, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків, в яких
виховується 118 дітей;
- 4 сім’ї (особи), члени яких перебували у конфлікті з законом, в яких виховується
6 дітей;
- 6 багатодітних кризових сімей, в яких виховується 27 дітей;
- 2 сім’ї, де існують складні стосунки, в яких виховується 2 дитини;
- 3 сім’ї з новонародженими дітьми, в яких виховується 3 дітей;
- 1 неповна кризова сім’я;
- 1 сім’я, де один чи кілька членів не мають громадянства України;
- 4 особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- 4 одиноких особи.
Під соціальний супровід у зв’язку зі складними життєвими обставинами з метою
надання соціальних послуг взяли сім’ї (осіб), які не мають змоги самостійно подолати або
мінімізувати
їх
наслідки:
https://drive.google.com/file/d/10J_d_Nh3Qm9EC3IvnutOqXsSONsd2FVo/view
Крім того, сім’ям з дітьми й особам, які перебувають у складних життєвих обставинах,
надали гуманітарну допомогу у вигляді вживаних речей (одяг, взуття, посуд, іграшки
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тощо); від благодійних організацій міста – дитячі підгузки, засоби гігієни, набори
дитячого харчування тощо.
Протягом 2020 року під соціальним супроводженням перебували:
- 9 прийомних сімей, у яких виховується 16 дітей, зокрема 15 прийомних дітей і 2
особи з числа прийомних дітей;
- 2 дитячих будинки сімейного типу, в яких виховується 18 дітей, зокрема 16
дітей-вихованців;
- 22 сім’ї опікунів/піклувальників, в яких виховується 34 дитини, зокрема 31 дитина
з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Витяг зі звіту ЦСМ за 2020 рік.
Управління з гуманітарних питань спільно з соціальними партнерами проводить
роботу, спрямовану на своєчасне виявлення випадків насильства в сім’ї та усунення
причин їх проявів, а також надання членам таких сімей своєчасної допомоги.
Протягом року станом на З1.05.2021 надійшло 135 повідомлень щодо насильства в
сім'ї. Стосовно кожного звернення про випадки вчинення насильства в сім'ї або реальної
загрози його вчинення проводять спільне соціальне інспектування, складають оцінку
потреб, надають первинну правову консультацію, проводять індивідуально-профілактичну
роботу та надають психологічну підтримку. У разі необхідності здійснюють соціальний
супровід сім’ї. Від служби у справах дітей, відділу охорони здоров'я станом на 31.05.2021
надійшло 6 повідомлень стосовно дітей.
Управлінню з гуманітарних питань підвідомчі 3 кімнати підлітків за місцем
проживання. Кімнати підлітків відвідує 231 дитина, зокрема 51 дитина з
малозабезпечених сімей; 16 дітей з багатодітних родин; 4 дитини-сироти та дитини,
позбавлених батьківського піклування; 8 дітей з інвалідністю; 5 дітей із сімей, які
знаходяться у складних життєвих обставинах; 28 дітей з числа внутрішньо переміщених
осіб; 6 дітей учасників бойових дій.
У 36 відділах та відділеннях шкіл естетичного виховання навчаються 1603 учні,
зокрема понад 362 дитини пільгових категорій: 48 дітей з інвалідністю, 255 дітей із
багатодітних сімей, 23 дитини, позбавлені батьківського піклування та діти-сироти, 36
дітей із малозабезпечених сімей.
Бібліотечні працівники ДЦБ ім. О. Пушкіна обслуговують вдома 3 дітей-читачів з
інвалідністю.
Спеціально для дітей з інвалідністю та батьків малюків молодшого дошкільного
віку дитяча центральна бібліотека ім. О. Пушкіна надає послугу – дистанційний центр
«Бібліотека поруч» для онлайн-обслуговування цих категорій. Якщо у читачів є комп'ютер
зі встановленою на ньому програмою Sкуре, вони можуть звернутися до бібліотеки у
онлайн режимі, отримати необхідну інформацію з правових питань, питань збереження
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здоров'я, виховання, розвитку і читання.
Педагоги-організатори та керівники гуртків управління з гуманітарних питань
взяли участь у тренінгу з навчання фасилітаторів інтерактивної освітньої виставки
«Mental Тrek», яка відбулася 17-19 травня 2021 року у Краматорській територіальній
громаді. Мета виставки: пропагування та навчання молоді правилам поведінки, що
допоможе їм дбати про власне психічне благополуччя у повсякденному житті у кризових
ситуаціях; формування толерантного ставлення до людей, що мають психічні розлади та
надавати підтримку людям, які перебувають у стані психічного неблагополуччя.

Витяг з відповіді на запит монітора.
У Краматорську працює мобільна бригада для допомоги жертвам домашнього
насильства (380 6262 66 49 85, docssm@ukr.net), яка складається із психологів і соціальних
працівників. Команда надає психологічні консультації, створює «плани безпеки» з
контактами відповідних центрів послуг та індивідуально забезпечує необхідну допомогу
постраждалим
від
домашнього
насильства:
https://freeradio.com.ua/shovanka-vid-nasilstva-jak-funkcionuie-profilnij-centr-dlja-zhinok-repor
tazh/
У навчальних закладах міста проходять заходи щодо протидії насильства.
Рішенням Краматорської міської ради №109 від 20.08.2021 року затверджено план
заходів із запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі у
міській
територіальній
громаді
на
період
до
2023
року:
https://krm.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/rasp_gol_20.08.21_109p.pdf
У лютому 2021 року між Краматорською міською радою та Фондом ООН у галузі
народонаселення з питань запобігання та протидії домашньому насильству було
підписано меморандум про взаєморозуміння. Таким чином Краматорськ, разом із 14
містами України, як-от Київ, Одеса, Дніпро, Харків, Миколаїв, Полтава, Львів,
Сєвєродонецьк та іншими, приєднався до програми Фонду ООН у галузі народонаселення
в
Україні
«Міста,
вільні
від
домашнього
насильства»:
https://krm.gov.ua/kramatorsk-prodovzhuye-spivpratsyu-z-unfpa-u-proyekti-mista-vilni-vid-dom
ashnogo-nasylstva/
Рішенням Краматорської міської ради 31.03.2021 № 7/VIII-317 затверджено Програму з
реалізації сімейної, ґендерної політики, попередження домашнього насильства та протидії
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торгівлі
людьми
на
2021-2025
роки:
https://krm.gov.ua/misky-programy/miska-tsilova-sotsialna-programa-molod-na-2021-2025-roky
/
Ювенальні поліцейські Краматорська спільно з учасниками ГО «Молодіжна Ліга
майбутніх поліцейських» провели акцію на вулицях міста, аби привернути увагу
суспільства до проблеми насильства в родині: http://kramatorsk-police.dn.ua/news/view/7198
Ювенальні поліцейські Краматорського відділу поліції проводять заходи з протидії
домашнього насильства. Зокрема правоохоронці спільно з працівниками служби у справах
дітей Краматорської міської ради завітали до багатодітної сім’ї, де зростають четверо дітей
– двоє хлопчиків (8 та 10 років) та дві дівчинки (2 та 6 років).
http://kramatorsk-police.dn.ua/news/view/7563
Разом з інспекторами ювенальної поліції проводяться зустрічі з дітьми для привернення
уваги
до
проблем
гендерного,
сімейного
насильства
та
булінгу:
https://doz.donoda.gov.ua/uchast-u-zahodah-shhodo-ohorony-reproduktyvnogo-zdorov-ya-u-vyp
adku-nadzvychajnyh-sytuatsij/

Працівники поліції працюють з дітьми.
Враховуючи наявність трьох напрямів участі міської ради у наданні соціальних послуг
дітям та молоді, які опинились у складних життєвих обставинах, бал за індикатором
зараховано.
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. На офіційних ресурсах міської ради анонсувати заходи щодо соціальної підтримки
дітей та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах.
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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;
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.
Спеціалісти служби у справах дітей Краматорської міської ради проводять:
-

-

-

двічі на рік (вересень, січень) – співбесіди з керівниками
навчально-виховних закладів міста щодо соціального захист} учнів та
студентів закладів зазначеної категорії;
щорічно (травень) зустрічі – юридичні консультації з прийомними батьками
та батьками - вихователями з питань виховання, утримання та навчання
прийомних дітей;
раз на квартал – збір документів та формування списків для отримання
одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського
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-

піклування, після досягнення ними 18-річного віку:
постійно формують пакети документів для постановки на квартирний облік
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та надання їм
житла.

До Дня святого Миколая, новорічних свят, Дня захисту дітей, Дня усиновлення,
державних свят в міських закладах соціального захисту постійно проводять дитячі свята,
вистави, конкурси.
У Краматорській територіальній громаді функціонує КНП «Краматорський будинок
дитини «Антошка». Краматорський навчально-реабілітаційний центр «Гайок», Центр
соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Краматорської міської
ради, де перебувають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.
Управління праці та соціального захисту населення Краматорської міської ради
надає щомісячну муніципальну (міську) стипендію учням професійно-технічних
навчальних закладів і студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації з
числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа.
У 2020 році, відповідно до рішення Краматорської міської ради від 29.01.2020 №
65/УІІ-6 «Про призначення на 2020 рік щомісячної муніципальної (міської) стипендії
учням професійно-технічних навчальних закладів і студентам вищих навчальних закладів
1-ІV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
а також осіб із їх числа», щомісячну муніципальну (міську) стипендію отримували 72
особи. Видатки місцевого бюджету склали 126.7 тис грн.
Відповідно до рішення Краматорської міської ради від 27.01.2021 № 4АПІІ-159
«Про призначення на 2021 рік щомісячної муніципальної (міської ) стипендії здобувачам
освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів фахової передвищої
освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, а також осіб з їх числа», щомісячну муніципальну (міську) стипендію
отримали 83 особи. Видатки місцевого бюджету за 5 місяців 2021 року склали 70.8 тис
грн.
На виконання підпункту 8 пункту «б» статті 32 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» управлінням освіти забезпечує захист прав та інтересів
вихованців та учнів закладів освіти міста, постійно вживає заходів щодо суттєвого
поліпшення роботи, спрямованої на захист прав дітей пільгових категорій, забезпечення
харчування дітей у закладах освіти (групах подовженого дня).
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Витяг із відповіді на запит монітора.
Служба у справах дітей Краматорської міської ради спільно з відділенням ювенальної
превенції МВ ГУНП України в Донецькій області системно проводить моніторинг
дотримання з виявлення дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. Упродовж
2020 року проведено 51 міський профілактичний рейд, в результаті яких дітям надано
наступну допомогу:
- 18 – влаштували до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей служби у
справах дітей Краматорської міської ради;
- 28 – влаштували до комунальної медичної установи «Дитяче територіальне
медичне об’єднання»;
- 48 – повернули до біологічної родини.
До Краматорського міського суду підготовлено та направлено клопотань та документів:
- 54 матеріали щодо притягнення батьків до адміністративної відповідальності за
ухилення від виконання батьківських обов’язків з виховання, утримання та
навчанню дітей (ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення);
- 1 клопотання до Краматорського ВП ГУНП України в Донецькій області щодо
притягнення батьків до адміністративної відповідальності (ст.173-2 Кодексу
України про адміністративні правопорушення);
- 20 матеріалів щодо позбавлення 28 батьків батьківських прав;
- 20 матеріалів щодо стягнення аліментів з батьків на утримання дітей;
- 1 матеріал щодо відібрання дитини у батьків без позбавлення їх батьківських прав.
Підготовлено 1 рішення виконкому міськради негайного відібрати 1 дитини у 2 батьків.
З метою забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, та осіб з їх числа протягом 2020 року придбано 11 квартир за рахунок
співфінансування міського і обласного бюджетів (50х50) на загальну суму 4,1 млн грн.
Для забезпечення дитячого будинку сімейного типу придбано автомобіль на умовах
співфінансування з обласного та міського бюджету (50х50) вартістю 988,6 тис грн.
Протягом 2020 року для забезпечення умов утримання і проживання дітей-вихованців у 2
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дитячих будинках сімейного типу придбано тенісні столи, комп’ютери, ігрові та спортивні
майданчики
за
кошти
міського
бюджету
в
сумі
199,4
тис
грн:
https://krm.gov.ua/u-kramatorsku-vruchyly-klyuchi-vid-kvartyry-dytyni-pozbavlenij-batkivskog
o-pikluvannya-ta-novyj-avtomobil-dlya-dytyachogo-budynku-simejnogo-typu/

Витяг зі звіту Краматорської міської ради за 2020 рік.
Із січня 2021 року 20 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
яким виповнилося 18 років, отримали разову грошову допомогу на загальну суму 36 тис
200 грн.
З метою організації соціальної реабілітації дітей, які потребують особливої соціальної
уваги та підтримки, в санаторно-оздоровчому центрі соціальної реабілітації «Смарагдове
місто» у 2021 році відпочили 32 учні та 17 вихованців закладів освіти.

Витяг з відповіді на запит монітора.
Зазначеної інформації достатньо для зарахування балу за індикатором.
_________________________________________________________________________
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);
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-

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.
До Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг включено Благодійну
організацію «Благодійний Фонд «Карітас Краматорськ», яка долучилась у 2021 році до
визначення потреби у соціальних послугах Краматорської територіальної громади.
Протягом І кварталу поточного року Благодійна організація «БФ «Карітас
Краматорськ» за рахунок власних коштів надала наступні соціальні послуги:
представництво інтересів – 44 особам; соціальна профілактика – 1 особі; консультування –
30 особам; соціальний супровід/патронаж – 33 особам: супровід при працевлаштуванні на
робочому місці – 10 особам; кризове та екстрене втручання – 1 особі: догляд вдома – 56
особам; соціальна адаптація – 22 особам.

Витяг із відповіді на запит монітора.
У тісному контакті Краматорська міська рада співпрацює з громадськими організаціями
ветеранів та осіб з інвалідністю. На матеріальну підтримку статутної діяльності 4 міських
громадських організацій ветеранів та осіб з інвалідністю (Краматорська міська громадська
організація «Українська спілка ветеранів Афганістану» (воїнів-інтернаціоналістів),
Громадська організація «Районне інвалідно-пенсіонерне товариство «Данко», Громадська
організація «Союз ветеранів АТО Донбасу», Громадська організація «Жінки та діти з
інвалідністю Північного Донбасу») протягом 5 місяців 2021 року з місцевого бюджету
профінансовано 254.8 тис грн.

Витяг із відповіді на запит монітора.
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Зважаючи на зазначене, монітори прийняли рішення зарахувати бал.
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Провести аналіз потреб населення та визначити можливість залучення
недержавного сектору до надання послуг населенню.
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.
В управлінні соціального захисту населення Краматорської міської ради нещодавно
зробили ремонт и створили умови для максимальної зручності відвідувачів.
Під час проведення аналізу роботи управління встановлено наступне:
1. Управління надає послуги за місцем проживання маломобільних груп населення.
2. У віддалених населених пунктах громади приймають документи уповноважені
особи (фахівці з соціальної роботи).
3. Є можливість телефоном отримати інформацію про порядок отримання послуг та
графік прийому громадян.
4. Є можливість зручно отримати інформацію про графік прийому громадян.
5. Зручний графік роботи: з 08.00 до 17.00 години кожного дня, обідня перерва з 12.00
до 13.00.
6. Наявність інформації про працівників: є вивіска на дверях, на кожному столі
–інформація про фахівця, який веде прийом; у співробітників є бейджи.
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7. Доступна інформація про орган соціального захисту, на сайті ОМС є інформація з
вказаними телефонами, у приміщенні є вказівник кабінетів.
8. Вільний доступ до бланків та заяв через працівника.

9. Особам, які через порушення здоров’я самостійно не можуть заповнити бланки,
надають допомогу.
10. У залі прийому достатньо місця для очікування.

11. Наявні умови приватності під час прийняття заяв.
12. Проводяться спільні прийоми, виїзди з іншими органами виконавчої влади.
13. Відкритий доступ відвідувачам до туалетної кімнати.
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14. Дотримані ознаки безперешкодного доступу до приміщення: пологий вхід, є пандус,
прийом на першому поверсі, тактильна плитка та гучномовець на вулиці для осіб з
проблемами зору. Є стоянка, але місця для осіб з інвалідністю не зазначені. Працівниця
УСЗН відзначила, що управління подало відповідну заявку під час ремонту, чекають на
розмітку.

Враховуючи наявність 12 критеріїв зручності для громадян, бал за індикатором
зараховано.
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________
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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.
Згідно з відповіддю на запит монітора, у місті Краматорськ відсутні стратегічні
документи, що стосуються сфери доступу до правосуддя.

Витяг із відповіді на запит монітора.
Протягом 2020 року діяла Програма правової освіти населення міста Краматорська на
2016-2020 роки, що була затверджена рішенням Краматорської міської ради від 28.09.2016
року № 14/VII-390 та передбачала створення належних умов для набуття і використання
правових знань широкими верствами населення та забезпечення їхнього конституційного
права знати свої права і обов'язки, закріплює основні напрямки правопросвітницької
діяльності і першочергові заходи щодо їх реалізації.
Програма не містила чітких завдань, плану її реалізації та очікуваних результатів. Проте
і її не було продовжено у 2021 році.
Відсутність стратегічного документу, що стосується сфери доступу до правосуддя, не
дає можливості зарахувати бал за індикатором.
_________________________________________________________________________
Бал не зараховано
________________________________________________________________________
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Рекомендації:
1. Розглянути можливість розробки та затвердження стратегічного документу, що
стосуються сфери доступу до правосуддя. У програмі визначити чіткі завдання
програми, план реалізації, очікувані результати та порядок оцінки ефективності
реалізації програми.
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.
Краматорська міська рада на пільгових умовах надає в оренду приміщення:
1. Головному управлінню національної поліції в Донецькій області за адресою: м.
Краматорськ, вул. Тріумфальна, 10 (59,2 м2); м. Краматорськ, вул. Центральна, 1-39
Н (50,3 м2); м. Краматорськ, вул. Дружби, 9 (48,79 м2); м. Краматорськ, вул.
Сахалінська, 3; м. Краматорськ, вул. Двірцева,42, п.6 (15 м2); м. Краматорськ, вул.
Наді Курченко, 23-95Н ( 27,55 м2).
2. Першому апеляційному адміністративному суду за адресою м. Краматорськ, вул.
Марата,15 площею 1533,0 м2.
3. Східному міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції за адресою: м.
Краматорськ, вул. 1 Травня, 1-37Н (85,4 м2); м.Краматорськ, вул. Паркова, 10-66Н
(804,2 м2); м. Краматорськ, вул. Я. Мудрого, 30-1Н (152,2 м2).
Згідно з відповіддю на запит монітора, розпорядженням міського голови від 11.04.2012
року створено громадську приймальню з надання безоплатної первинної правової
допомоги, до складу якої входять представники органу місцевого самоврядування,
територіального управління юстиції, органу поліції, центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги.
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Витяг із відповіді на запит монітора.
Враховуючи підтвердження трьох доказів взаємодії міської ради з органами влади у
сфери доступу до правосуддя, бал за індикатором зараховується.
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Краматорській міській раді розглянути можливість та запланувати створення
консультативно-дорадчих органів з поліцією та управлінням юстиції.
2. Налагодити взаємодію з управлінням юстиції та центрами безкоштовної правової
допомоги.
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.
Згідно з відповіддю на запит монітора, Краматорська міська рада затверджує список
присяжних,
тобто
бере
безпосередню
участь
у
його
формуванні:
https://krm.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/resh_isp_16.09.20_865.pdf

Витяг із відповіді на запит монітора.
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На офіційному сайті Краматорської міської ради розміщено оголошення про пошук
кандидатів
у
присяжні
Краматорського
міського
суду
у
2021
році:
https://krm.gov.ua/ogoloshuyetsya-poshuk-kandydativ-u-prysyazhni-kramatorskogo-miskogo-su
du-2/
Участь ОМС у формуванні суду присяжних дає підстави монітору зарахувати бал.
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________
4. Чи здійснює ОМС заходи правопросвітницького характеру спільно з місцевими
державними адміністраціями, органами поліції, судами, територіальними
управліннями юстиції, центрами з надання безоплатної вторинної правової
допомоги?
Бал зараховується у випадку надання не менше п'яти (чотирьох – для ОТГ та
районних центрів) підтверджених доказів (фактів) проведення за останній календарний
рік органами місцевого самоврядування спільних з місцевими державними
адміністраціями, органами поліції, судами, територіальними управліннями юстиції,
центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги правопросвітницьких
заходів для населення.
Згідно зі звітом про виконання Програми правової освіти населення міста Краматорська
на 2016-2020 роки за II півріччя 2020 року, спільно з інспекторами Краматорського
міського відділу філії державної установи «Центр пробації» проводились індивідуально
профілактично-роз’яснювальні бесіди з дітьми, які скоїли злочин у неповнолітньому віці
та засуджені до покарання без позбавлення волі. Темами зустрічі було недопущення ними
пропусків занять та порушення внутрішнього розпорядку навчального закладу, а також
профілактика вчинення нових злочинів. Особливу увагу під час бесід з неповнолітніми
правопорушниками приділяли застереженню від вчинення ними в майбутньому
протиправних дій: https://krm.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/resh_isp_06.01.20_13.pdf
Краматорська міська рада, Краматорський міський відділ філії державної установи
«Центр пробації» в Донецькій області та Краматорський міський центр соціальної служби
для сім’ї, дітей та молоді проводять спільні інформаційно-просвітницькі заходи для
мешканців міста.
У 2020 році розповсюджено інформаційно-друковані буклети на теми «Сімейний
патронат в України», «Порядок отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів», «Стоп насильству!», «Правова відповідальність
неповнолітніх»: https://krm.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/resh_isp_05.02.20_65.pdf.
Краматорський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги,
Головне територіальне управлінням юстиції в Донецькій області та Територіальний центр
соціального обслуговування Краматорської міської ради проводять інформаційні заходи
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щодо
захисту
прав
споживачів
житлово-комунальних
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/chesna-platizhka-ne-daj-sebe-oshukaty/.

послуг:

Підтвердження цих фактів недостатньо для зарахування балу за індикатором.
_________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Розглянути можливість розширити різновидності правопросвітницьких заходів
різними тематичними спрямуваннями з використанням різних форм подачі
інформації.
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.
Краматорський міський суд знаходиться на вулиці Маяковського, 21. Відстань до
центру міста – близько 1 км. Доїхати до суду можна з будь-якого району Краматорська без
пересадок або з однією пересадкою (з найвіддаленіших районів міста), при цьому відстань
до зупинки сягає 140 м.
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Краматорський міський відділ поліції знаходиться за адресою: м. Краматорськ, вул.
Академічна, 25, до центру міста – не більше 1 км. До установи можна доїхати з однією
пересадкою (з найвіддаленіших районів міста), при цьому відстань до зупинки сягає 290
м.

Державна виконавча служба Краматорського міського управління юстиції знаходиться
за адресою: м. Краматорськ, вул. Академічна, 20, відстань від центру міста – близько 1 км.
До установи можна доїхати з однією пересадкою (з найвіддаленіших районів міста), при
цьому відстань до зупинки сягає 260 м.

Відстань до зупинок від найвіддаленішої точки міста не перевищує 500 м. Враховуючи
зручність транспортного сполучення до кожного з таких закладів, оцінка індикатора є
позитивною.
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________
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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.
Згідно з відповіддю на запит монітора, ОМС всіляко сприяють безперешкодному
доступу маломобільних груп населення до отримання правових послуг в органах поліції,
судах, територіальних управліннях юстиції, місцевих державних адміністраціях центрах
надання вторинної правової допомоги шляхом затвердження і реалізації Програми
створення безбар’єрного середовища життєдіяльності маломобільних груп населення у
місті
Краматорськ
на
2021
рік:
https://krm.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/proekt_resh_04.01.20_1.pdf
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Витяг із відповіді на запит монітора.
За інформацією Краматорської міської ради, у територіальному центрі соціального
обслуговування для осіб з інвалідністю, які отримують соціальну послугу з догляду вдома,
за потреби соціальний робітник надає послугу супроводу.
Шляхом експерименту монітором підтверджено, що найближчі до будівлі суду, поліції
та юстиції світлофори обладнані звуковими додатками, підходи до будівель облаштовані
плиткою та пандусами, а таблички мають написи шрифтом Брайля.
Підтвердження
трьох
доказів сприяння Краматорською міською радою
безперешкодному доступу до відділу поліції, суду та органів юстиції дає можливість
зарахувати бал за індикатором.
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________

7. Чи ефективно забезпечує ОМС надання безоплатної первинної правової допомоги?
Бал зараховується у випадку забезпечення органом місцевого самоврядування надання
безоплатної первинної правової допомоги. Орган місцевого самоврядування може
надавати безоплатну первинну правову допомогу шляхом:
1. Надання таких послуг безпосередньо співробітниками органу місцевого
самоврядування.
2. Утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової
допомоги.
3. Укладання з юридичними особами приватного права, які відповідно до свого
статуту мають право надавати правову допомогу, договорів про надання на
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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.
Згідно відповіді на запит монітора, виконавчий комітет Краматорської міської ради
ефективно забезпечує надання безоплатної первинної правової допомоги громадською
приймальнею осіб, які потребують безоплатної правової допомоги. Прийом осіб
проводиться в перший, третій четвер кожного місяця з 14.00 до 16.00.
Також діє юридична клініка, де студенти Донбаського інституту техніки та
менеджменту Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая
допомагають в роботі юристам виконкому Краматорської міської ради у наданні первинної
правової допомоги, а там, де дозволяє законодавство, надають вторинну правову допомогу.

Витяг із відповіді на запит монітора.

Згідно зі звітом, за І півріччя 2020 року про виконання Програми правової освіти
населення м. Краматорськ на 2016-2020 роки громадська приймальня Краматорської
міської ради веде прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги,
першого та третього четверга кожного місяця з 14.00 до 16.00 у приміщенні виконавчого
комітету Краматорської міської ради (пл. Миру, 2, 1-й поверх, громадська приймальня). За
телефоном приймальні можна отримати консультацію щодня. До громадської приймальні з
надання первинної правової допомоги за звітний період звернулися 20 громадян, яким
була надана відповідна допомога.
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За I півріччя 2020 року управління праці та соціального захисту населення
Краматорської міської ради на виконання Програми кожної середи надавало юридичні
консультації громадянам з питань житлової субсидії, адресної соціальної допомоги, обліку
внутрішньо переміщених осіб тощо. Спеціалісти відділу житлового господарства
Краматорської міської ради постійно здійснювали методичну та правову допомогу
населенню з питань приватизації, надання та розподілу житла, управління та
обслуговування житлового фонду, роботи зі зверненнями громадян, організації та
реєстрації ОСББ.
За II півріччя 2020 року громадська приймальня провела прийом осіб, які потребують
безоплатної первинної правової допомоги, першого та третього четверга кожного місяця з
14-00 до 16-00 години у приміщенні виконавчого комітету Краматорської міської ради (пл.
Миру,2, 1-й поверх, громадська приймальня). До громадської приймальні з надання
первинної правової допомоги за звітний період звернулися 22 громадян.

Підтвердження фактів надання структурними підрозділами міської ради безкоштовної
правової допомоги населенню дає можливість зарахувати бал за індикатором.
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_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Розглянути можливість 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 ОМС.
2. Залучати на договірній основі до надання безоплатної первинної правової допомоги
адвокатів або інших фахівців у відповідній галузі права.
Ключові враження від моніторингу
Краматорська міська рада бере участь у забезпеченні доступу до правосуддя мешканців
міста. Місцева влада налагодила спільну правопросвітницьку роботу з безпековими
органами та провайдерами безкоштовних правових послуг.
Однак робота міської ради є несистемною. У місті немає затвердженого стратегічного
документа у сфері доступу до правосуддя.
Базові рекомендації
1. Краматорській міській раді варто розглянути можливість 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.
2. Залучати на договірній основі до надання безоплатної первинної правової допомоги
адвокатів або інших фахівців у відповідній галузі права.
3. Розглянути можливість розширити різновидності правопросвітницьких заходів
різними тематичними спрямуваннями з використанням різних форм подачі
інформації.

Місцевий індекс прав людини м. Краматорськ Донецької області: Звіт моніторингу
Сторінка 70 з 71

Загальні результати моніторингу
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