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Моніторингова місія у м. Кремінна Луганської 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 напрямки «Соціальний для
захист вразливих категорій», «Безпека громади», «Гідний рівень життя» Місцевого індексу
прав людини.
Період проведення: 01.06.2021 – 09.09.2021 р.
Управлінська команда проєкту: Євген Полтенко, Тарас Щербатюк, Наталія Єсіна.
Робоча група моніторингової місії: Зоя Жадан, Дарія Левчук.
Публікація демонструє результати моніторингу дотримання прав людини на місцевому
рівні у Кремінській об'єднаній територіальній громаді 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
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сучасні міжнародні моделі прав людини і їх оцінювання, узагальнено кращі іноземні та
вітчизняні практики моніторингу прав людини на місцевому рівні, враховано специфіку
розвитку повноважень місцевого самоврядування в процесі реформи.
Моніторинг відбувся за проєктом «Посилення експертного потенціалу ОГС Донецької та
Луганської областей для здійснення моніторингу доступу до правосуддя та безпеки на
місцевому та обласному рівнях», який реалізують Мережа правового розвитку у
партнерстві з Українською Гельсінською спілкою з прав людини та організаціями
громадянського суспільства Донецької та Луганської областей в межах Програми ООН із
відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу, а також
урядів Данії, Нідерландів, Швейцарії та Швеції.
Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН:
Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та
розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення
(UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).
Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС),
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), а також уряди Великої Британії, Данії, Канади,
Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.
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ЗМІСТ
Загальна інформація про громаду
Оцінка результатів моніторингу за напрямками
- Безпека громади
- Гідний рівень життя
- Соціальний захист для вразливих категорій
- Доступ до правосуддя
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Загальні результати моніторингу
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГРОМАДУ
Місто Кремінна – адміністративний центр Кремінського району. Розташоване у
північно-західній частині Луганської області на річці Красна, притоці р. Сіверський
Донець на відстані 1551 км від кордону (Кремінна – Чоп), 100 км від кордону з Росією.
До складу Кремінської ради входять такі населені пункти: м. Кремінна, с. Житлівка, с.
Стара Краснянка, с. Діброва, хутір Кузьміне. Населення громади – 21,5 тис мешканців та
16 тис тимчасово переміщених осіб, з яких постійно проживають близько 8,0 тис осіб.
Населення: 25 720 осіб
Внутрішньо переміщені особи: 18000
Адміністративний центр: м. Кремінна
Код ЄДРПОУ:21757011
Адреса: проспект Дружби, 13, місто Кремінна, Кремінський район, Луганська область,
92905
Час роботи: пн-чт 8:00-17:00, пт 8:00-16:00
Поштовий індекс: 92905
Сайт: http://www.kremrada.gov.ua
E-mail: info@kremrada.gov.ua
Контактний телефон: 064542-16-41
Голова громади: Струк Володимир Олексійович
Населений пункт м. Кремінна займає територію 1573 га.
На території громади функціонують:

24 заклади освіти:
- 5 ДНЗ,
- 6 шкіл,
- 1 будинок дитячої творчості,
- дитячі музична та художня школи.
Навчальні заклади обласного підпорядкування:
- Кремінський медичний коледж
- Кремінський професійний ліцей
- 13 спортивних закладів
- 209 малих підприємств
- 1002 фізичних осіб підприємств
- 8 бюджетоутворюючих промислових
підприємства
- 18 сільськогосподарських підприємств.
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З початку конфлікту до міста переїхали
обласні заклади освіти:
- Луганський обласний ліцей-інтернат
фізичної культури і спорту,
- Луганський обласний ліцей-інтернат з
посиленою військово-фізичною підготовкою
«Кадетський корпус імені героїв Молодої
гвардії»,
- Коледж Луганської державної академії
культури і мистецтв,
- Навчально-науковий інститут фізичного
виховання і спорту Луганського університету
ім. Т. Г. Шевченка.
11 закладів охорони здоров'я:
- Центр первинно-медичної допомоги
- 5 ФП (ЗП),
- районна лікарня,
- Луганський онкологічний диспансер.
19 закладів культури, серед яких можна
виділити Кремінський краєзнавчий музей.
Установи спортивного напряму:
- Дитячо-юнацька спортивна школа.
На території міста розташований ЛОФЦ
«Олімп» з сучасним басейном.
Установи соціального сектора районного
підпорядкування:
Територіальний
центр
соціального
обслуговування,
- Центр соціальних служб сім'ї, дітей та молоді,
- Центр реабілітації дітей-інвалідів.

Місцевий індекс прав людини м. Кремінна Луганської області: Звіт моніторингу
Сторінка 7

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.
У громаді діє Програма «Безпечна громада» на 2021 рік

https://www.kremrada.gov.ua/index.php/dokumenti/rishennya-miskoji-radi/item/8320-3-5-pro-za
tverdzhennia-prohramy-bezpechna-hromada-na-2021-rik .
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Діють також зміни до неї, де враховано придбання службового транспорту для
поліцейського
офіцера:
https://www.kremrada.gov.ua/index.php/dokumenti/rishennya-miskoji-radi/item/9263-7-23-pro-v
nesennia-zmin-do-prohramy-bezpechna-hromada-na-2021-rik
Посилання
на
текст
програми:
https://drive.google.com/file/d/1HgCjLrBbRVoqpJKCPK6T2wlnw4KcmWX6/view?usp=sharing
.
Орієнтовний обсяг коштів, необхідний для виконання Програми на 2021 р., становить 169
700 тис грн (без урахування витрат на закупівлю службового автотранспорту, орендної
плати за приміщення поліцейської станції, оплати комунальних послуг, оплати за
користування інтернетом). Поки що ми не маємо можливості оцінити програму як дієву,
адже не зазначені конкретні результати виконання програми та не знайдено проміжних
звітів виконання завдань. Оцінюємо позитивно прийняття програми безпеки та
сподіваємося на її ефективність.
Також монітор виявив серед додатків до Програми соціально-економічного розвитку
Кремінської громади на 2021 рік, напрям-програму «Заходи громадського порядку та
безпеки».
Цілі сталого розвитку: зміцнити соціальну стійкість, сприяти розбудові миру та
громадській безпеці (конфліктне та постконфліктне врегулювання).
Зміст програми: створення безпечних умов для проживання усіх груп населення міста.
Мета програми: проведення інших заходів громадського порядку та безпеки.
Серед заходів: прокладання протипожежних бар'єрів вздовж лісових смуг, покупка дронів,
будівництво та ремонт світлофорних об’єктів, забезпечення сприятливих умов для
співіснування людей та тварин (оплата послуг масової стерилізації, щеплення,
профілактичних
обробок
та
лікування
безпритульних
тварин)
тощо.

_________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_________________________________________________________________________
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Рекомендації:
1. Активно залучати громадян до активної правоохоронної діяльності в громаді.
2. Чи врахована думка населення під час розробки місцевої програми з питань
громадської безпеки та громадського порядку?
Бал зараховується при наданні доказів врахування не менше трьох способів вираження
громадської думки щодо програми з такого переліку: анкетне опитування; фокус-групи з
цільовими аудиторіями; електронне опитування (на офіційному веб-сайті, у соціальних
мережах); зустрічі з мешканцями територіальної громади; зустрічі з представниками
ОСББ та іншими громадськими об’єднаннями; громадське обговорення; інше
(визначається за внутрішнім переконанням монітора).
У відповіді на запит зазначено, що врахування думки громадськості з питань
громадської безпеки та громадського порядку здійснюється в рамках робочої групи з
питань громадської безпеки, протидії домашньому насильству, соціальної згуртованості,
гендерної рівності у м. Кремінна. Під час проведення зустрічей робочої групи
Кремінський відділ поліції звітує про свою діяльність, голови громадських організацій
розповідають про реалізацію своїх проєктів у сфері громадської безпеки, обговорюють
проблемні питання.
Однак майже за рік в даному розділі не з’явилося жодної нової інформації про проведення
засідань
робочої
групи:
https://www.kremrada.gov.ua/index.php/robocha-hrupa-z-pytan-bezpeky-hromadian/robocha-hru
pa
На
сайті
міської
ради
створено
розділ
Громадські
обговорення:
https://www.kremrada.gov.ua/index.php/gromadski-obgovorennya/hromadski-obhovorennia.
Однак у розділі відсутня інформація про проведення громадських обговорень у сфері
безпеки.
Інших доказів врахування громадської думки щодо діяльності міської ради у сфері безпеки
у відкритих джерелах інформації не виявлено. Наявність доказів впровадження лише
одного способу вивчення громадської думки з трьох необхідних не дає можливості
зарахувати бал за індикатором.
_________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. При розробці місцевої програми з питань громадської безпеки та громадського
порядку враховувати громадську думку. Використовувати такі способи як анкетне
опитування; фокус-групи з цільовими аудиторіями; електронне опитування (на
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офіційному веб-сайті, у соціальних мережах); зустрічі з мешканцями
територіальної громади; зустрічі з представниками ОСББ та іншими громадськими
об’єднаннями; громадське обговорення.
2. Висвітлювати інформацію про проведення заходів на офіційному вебсайті та в
соціальних мережах.
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 в громадських місцях, спеціалізовані форуми, інше (визначається за внутрішнім
переконанням монітора).
Як зазначено у відповіді на запит, на
території
міста
працює
система
відеоспостереження.
Надається
у
встановленому порядку матеріально-технічна
та
фінансова
підтримка
роботи
правоохоронних органів.
У Кремінській територіальній громаді
впроваджена система «Розумна взаємодія» ,
яка дає можливість жителям громади позначити будь-яку проблему за допомоги маячка:
https://gurtom.mobi/#main/12/49.04675316/38.19644937/-/0,1,7,8,9,10/-/4,69,96,777,911/201907-13%252009%253A30%253A41/2019-10-21%252009%253A30%253A41/-/-/-/-/224/-/mm/-
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Також жителям громади роздали ключі до віртуального простору Кремінської громади, де
за QR-кодом можно легко потрапити до сервісу.

Відповідальні особи міської ради регулярно переглядають позначені проблеми та
вживають необхідних заходів. Однак такі заходи не є окремим напрямом роботи з
безпеки у громаді. Контент-аналіз сайту міської ради та інших відкритих джерел
інформації не виявив доказів проведення міською радою системних заходів із
впровадження технічно-інформаційних систем на реагування тривожних сигналів у місті.
З огляду на проведений аналіз індикатора монітори прийняли рішення не зараховувати
бал.
_________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Розробити план впровадження технічно-інформаційних систем і включити його до
комплексної програми з безпеки на 2021 рік.
2. Активно долучати до робочої групи при міській раді пропозиції від громадськості
та проводити аналізу можливості їх врахування при прийнятті місцевих програм та
заходів.
4. Чи здійснювалися місцевою владою 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).
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Кремінська міська рада регулярно проводить інформаційно-просвітницьку кампанію,
спрямовану на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.
Рішенням виконкому міської ради №494 від 05.07.2021 р. створено ланку територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та затвердження Положення. Це
дає можливість інформувати органи влади та населення про будь-які надзвичайні ситуації
в місті.
https://www.kremrada.gov.ua/index.php/dokumenti/rishennya-vikonavchogo-komitetu/item/9603
-494-pro-stvorennia-lanky-terytorialnoi-pidsystemy-iedynoi-derzhavnoi-systemy-tsyvilnoho-zak
hystu-ta-zatverdzhennia-polozhennia

Рішенням виконкому міської ради №368 від 04.06.2021 р. затверджено заходи щодо
запобігання загибелі людей на водних об’єктах Кремінської територіальної громади у
літній
період
2021
року:
https://www.kremrada.gov.ua/index.php/dokumenti/rishennya-vikonavchogo-komitetu/item/9297
-368-pro-orhanizatsiiu-roboty-shchodo-poperedzhennia-zahybeli-liudei-na-vodnykh-obiektakh-n
a-terytorii-kreminskoi-miskoi-rady-protiahom-kupalnoho-sezonu-2021-roku
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Затвердженні заходи передбачають проведення інформаційних кампаній для населення для
формування навичок при надзвичайних ситуаціях.
Підтвердити проведення інших заходів моніторам не вдалося через відсутність відповідної
інформації на сайті міської ради. Непідтвердження проведення міською радою
інформаційної кампанії у принаймні чотирьох напрямках не дозволяє зарахувати бал за
індикатором.
_________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Розробити та реалізувати план із проведення інформаційної кампанії, яка буде
спрямована на формування навичок поведінки населення у надзвичайних
ситуаціях.

5. Чи здійснює на час моніторингу місцева влада заходи щодо запобігання
правопорушенням у взаємодії з поліцією (сommunity policing) та органами пробації?
Бал зараховується при наданні доказів організації органом місцевого самоврядування не
менше шести форм системної спільної діяльності поліції з населенням та соціальної
реабілітації. Приклади: навчання поліцією з питань безпеки; звітування щодо актуальних
безпекових питань; зустрічі з мешканцями; он-лайн платформи контактування чи
отримання порад від поліції; спільні патрулювання; співпраця щодо участі у діяльності
місцевих офісів пробації, центрів соціальної реабілітації, пробаційних програм; ініціативи
з питань превенції правопорушень за різними напрямками (флешмоби, розробка
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інформаційно-методичних
переконанням монітора).

матеріалів

тощо), інше (визначається за внутрішнім

Як зазначено у відповіді на запит, у Кремінській міській раді систематично проводять
зустрічі Робочої групи з питань громадської безпеки, протидії домашньому насильству,
соціальної згуртованості, гендерної рівності у м. Кремінна. До групи входять
представники міської ради, поліції та громадських організацій міста. У робочій групі
обговорюються питання у сфері безпеки, протидії злочинності. Але за звітній період не
знайдено жодної інформації про проведення таких зустрічей.
Представники Кремінського відділу поліції систематично звітують перед громадою на
сесіях
Кремінської
міської
ради,
які
транслюються
на
Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCMNiYdPQ2hDC3Z-VKHhfaZw
Інших форм взаємодії поліції та міської ради у відкритих джерелах інформації не
виявлено. Непідтвердження шести форм спільної роботи поліції та міської ради не
дозволяє зарахувати бал.
_________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Налагодити спільну системну діяльність з органами поліції та органами пробації
щодо запобігання правопорушенням у місті.

6.

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

Бал зараховується за наявності затвердженого/их плану/ів такого спрямування, що
прийняті/оновлені не пізніше, ніж три роки від часу проведення моніторингу.
Рішенням виконавчого комітету Кремінської міської ради № 207 від 29.09.2020 р.
затверджено план евакуації населення до КУ «ПЗОВ «Мрія» та схему оповіщення на
випадок
надзвичайної
ситуації.
https://kremrada.gov.ua/index.php/dokumenti/rishennya-vikonavchogo-komitetu/item/7788-207pro-poperedzhennia-vynyknennia-nadzvychainykh-sytuatsii-v-osinno-zymovyi-period-2020-202
1-rr.
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Монітори прийняли рішення зарахувати бал за індикатором.
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________
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Ключові враження від моніторингу
Кремінська міська рада активізувала свою діяльність у сфері безпеки порівняно з
попереднім роком. Але монітор відмічає недостатню увагу сфері безпеки в контексті
співпраці ОМС з органами поліції та пробації. Надалі міській раді необхідно посилити
роботу у цій сфері, враховуючи рекомендації експертів.
Базові рекомендації
1. Налагодити спільну системну діяльність з органами поліції та органами пробації у
різних формах відповідно до вимог ст.88 ЗУ «Про Національну поліцію» та ст.11 ЗУ
«Про пробацію».
2. Розробити план впровадження технічно-інформаційних систем і включити його до
комплексної програми з безпеки на 2021 рік.
3. Активно долучати до робочої групи при міській раді пропозиції від громадськості
та проводити аналіз можливості їх врахування при прийнятті місцевих програм та
заходів.
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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 відповіді на запит зазначено, що нормативно-правові акти зазначеного характеру міська
рада не приймала.
Самостійно монітор виявив, що в місті діє програма Соціально-економічного та
культурного розвитку міста Кремінна на 2021 рік.
У рамках цього документа затверджено Програму «Заходи у сфері соціального захисту,
соціального забезпечення та охорони здоров’я».
Мета програми:
● Підвищення рівня соціального захисту учасників ООС, членів їх сімей та сімей,
члени яких загинули під час здійснення ООС, підтримання їх належного
морально-психологічного стану; поліпшення ефективності взаємодії місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з регіональними
громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки
учасників ООС та членів їхніх родин.
● Матеріальна підтримка громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах.
● Надання матеріальної допомоги на поховання одиноким громадянам.
● Соціальна підтримка дітей з орфанними та онкозахворюваннями.
● Надання багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги та первинної медичної
допомоги населенню громади.
Закладене відповідне фінансування:
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Аналогічна програма діяла попереднього року, її аналізували монітори. Однак вона не
є програмою саме подолання бідності – вона охоплює різні категорії населення.
______________________________________________________________________
Бал не зараховано
______________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Провести аналіз потреб осіб, які опинилися за межею бідності, та прийняти
комплексні заходи з надання таким особам підтримки.
2. Створити на сайті Кремінської міської ради розділ «Програми», в якому розмістити
всі актуальні програми та внесені до них зміни.
2. Чи дбає ОМС про виявлення і підтримку сімей/осіб, які опинились у складних
життєвих обставинах?
Бал зараховується у разі підтвердження здійснення ОМС не менше чотирьох заходів
цього спрямування.
Приклади: 1) наявність гарячої лінії для осіб, які за рівнем доходів, внаслідок безробіття,
стихійного лиха чи інших обставин потрапили за межу бідності; 2) проведення ОМС
інформаційної кампанії (на офіційному сайті, стендах, у ЗМІ, буклетах) про соціальні
послуги, які може отримати сім’я, особа, яка за рівнем доходів, внаслідок різних обставин
потрапили за межу бідності; 3) розміщення на сайті контактної інформації суб’єктів,
які надають соціальні послуги; 4) участь представників ОМС у заходах центрів
соціальних служб, центрів зайнятості (спільний прийом громадян, участь у тренінгах для
осіб, сімей, тощо); 5) заслуховування щорічно ОМС звітів про роботу з особами, які за
рівнем доходів, внаслідок безробіття, стихійного лиха чи інших обставин потрапили за
межу бідності, та приведення у відповідність програмних документів ОМС (прийняття
нових або внесення змін до існуючих програм, передбачення фінансування в місцевому
бюджеті або внесення змін до бюджету на відповідний рік); 6) інше (визначається за
внутрішнім переконанням монітора).
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Як зазначено у відповіді на запит, у громаді діє «Центр надання соціальних послуг»,
«Служба у справах дітей» «Центр надання соціально-психологічної допомоги «Розірви
коло», «Інклюзивно -ресурсний центр», «Кремінський міський центр комплексної
реабілітації дітей, та осіб з інвалідністю «Добро».
У Кремінській громаді прийнята і діє програма соціально-економічного та культурного
розвитку
м.
Кремінна
на
2021
рік:
https://www.kremrada.gov.ua/index.php/dokumenti/rishennya-miskoji-radi/item/8173-2-8-pro-zat
verdzhennia-prohramy-sotsialnoekonomichnoho-ta-kulturnoho-rozvytku-mista-kreminna-na-202
1-rik
На офіційному сайті Кремінської міської ради розміщено контакти служб, установ і
організацій,
де
постраждалі
особи
можуть
отримати
допомогу:
https://kremrada.gov.ua/index.php/zapobihannia-ta-protydiia-domashnomu-nasylstvu/kontakty-sl
uzhb-ustanov-i-ohanizaitsii-de-postrazhdali-osoby-mozhut-otrymaty-dopomohu
Контент-аналіз офіційного сайту Кремінської міської ради https://kremrada.gov.ua показав
відсутність інформації про:
-

існування гарячих ліній для осіб, які за рівнем доходу опинилися за межею
бідності;
соціальні послуги, які люди можуть отримати в місті.

Інформація про роботу з особами, які опинилися у складних життєвих обставинах,
з’явилась у жовтні 2021 року: соціальні працівники КУ «Центр надання соціальних
послуг» Кремінської міської ради спільно з поліцейським офіцером громади розпочали
цикл рейдів у сім’ях, що перебувають у складних життєвих обставинах. Зокрема 20
жовтня відвідали 7 таких сімей. Вивчали умови проживання, проблеми та потреби. З
батьками провели соціально-профілактичну роботу. Вказано, що такі рейди стали
щотижневими.
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Статистику та роботу в цьому напрямі до цього часу формувала районна соціальна
установа.

Відсутність чотирьох доказів проведення Кремінською міською радою заходів із
виявлення і підтримки сімей/осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, не дає
поки що можливості зарахувати бал.
_________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Створити гарячу лінію для осіб, які за рівнем доходів, внаслідок безробіття,
стихійного лиха чи інших обставин потрапили за межу бідності.
2. Провести інформаційну кампанію (на офіційному сайті громади, 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. І надалі проводити рейди для виявлення та перевірки сімей, що опинилися у
складних життєвих обставинах.

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,
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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).
Згідно з відповіддю на запит, гарантовані державою пільги надаються в повному
обсязі.
1. Кремінською міською радою прийнята Комплексна міська програма надання
пільг на оплату послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг та компенсації за
пільговий
проїзд
окремих
категорій
громадян
на
2021
рік:
https://www.kremrada.gov.ua/index.php/dokumenti/rishennya-miskoji-radi/item/9470-8-2-pro-za
tverdzhennia-kompleksna-miskoi-prohramy-nadannia-pilh-na-oplatu-posluh-zviazku-inshykh-pe
redbachenykh-zakonodavstvom-pilh-ta-kompensatsii-za-pilhovyi-proizd-okremykh-katehorii-hr
omadian-na-2021-rik
2. Рішенням сесії знижено ціну на оплату водопостачання для жителів громади на
50 %. Спочатку на 3 місяці, потім термін продовжили до кінця 2021 року. Джерела:
https://www.facebook.com/kreminskarada/posts/806685116605049
https://www.kremrada.gov.ua/index.php/dokumenti/rishennya-miskoji-radi/item/8777-6-23-pro-v
nesennia-zmin-do-rishennia-kreminskoi-miskoi-rady-vid-23122020-2-43-pro-sotsialnyi-zakhystnaselennia-v-period-pandemii
Також рада прийняла рішення сесії, завдяки якому діти, які постраждали внаслідок
бойових дій та збройних конфліктів, будуть харчуватися у школах та дитсадках
безкоштовно.

Затверджено Положення про порядок надання адресної матеріальної допомоги на
подолання наслідків пожежі, в результаті яких повністю або частково знищено житлові
приміщення.
При визначенні розміру надання матеріальної допомоги на подолання наслідків
пожежі, в результаті яких повністю або частково знищено житлові приміщення,
застосовувати алгоритм розрахунку розміру матеріальної допомоги, а саме: нанесений
пожежею збиток до 10 тис грн – розмір матеріальної допомоги становить 50% від
орієнтованої суми збитку; нанесений пожежею збиток від 10 тис грн до 50 тис грн – розмір
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матеріальної допомоги становить 6 тис грн; нанесений пожежею збиток від 50 тис грн до
100 тис грн – розмір матеріальної допомоги становить 8 тис грн, нанесений пожежею
збиток від 100 тис грн до 200 тис грн – розмір матеріальної допомоги становить 10 тис
грн; нанесений пожежею збиток понад 200 тис грн – розмір матеріальної допомоги
становить
12
тис
грн:
https://www.kremrada.gov.ua/index.php/dokumenti/rishennya-miskoji-radi/item/8249-2-19-pro-z
atverdzhennia-polozhennia-pro-poriadok-nadannia-adresnoi-materialnoi-dopomohy).
Також прийнято рішення про затвердження:
Програми надання одноразової матеріальної допомоги жителям Кремінської
громади:
https://www.kremrada.gov.ua/index.php/dokumenti/rishennya-miskoji-radi/item/8631-5-5-pro-za
tverdzhennia-prohramy-nadannia-odnorazovoi-materialnoi-dopomohy-zhyteliam-kreminskoi-hro
mady
Програми соціальної підтримки дітей з орфанними та онкозахворюваннями:
https://www.kremrada.gov.ua/index.php/dokumenti/rishennya-miskoji-radi/item/8250-2-20-pro-z
atverdzhennia-prohramy-sotsialnoi-pidtrymky-ditei-z-orfannymy-ta-onkozakhvoriuvanniamy
Програми містять закладене фінансування, мету та індикатори виконання, тож
сподіваємося вчасно побачити звітування з освоєних коштів та виставляємо бал за цим
індикатором.
________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Забезпечити вчасне звітування за програмами соціального спрямування.
2. Уникати привілеїв у пільгах для окремих груп населення.
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)
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поселення внутрішньо переміщених осіб (такі житлові приміщення можуть бути як на
території громади, так і в іншій громаді, до якої буде направлено таку особу); 6)
надання земельних ділянок під житлову забудову тим, хто цього потребує; 7) наявність
для внутрішньо переміщених осіб місцевих довгострокових програм із пільгового
кредитування (зокрема іпотечного) будівництва або придбання житла.
Як зазначено у відповіді на запит, Кремінська міська рада веде облік громадян, які
потребують поліпшення житлових умов, згідно з законодавством. Інші питання щодо
забезпечення зацікавлених громадян тимчасовим житлом вирішуються в індивідуальному
порядку.

У громаді є фонд соціального призначення, згідно з рішенням від 2018 р.

Кремінська міська рада створила житлову комісію з обліку внутрішньо переміщених осіб
та надання житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним
особам:
https://www.kremrada.gov.ua/index.php/proekti-rishen/proekti-rishen-vikonkomu/item/7752-pro
-stvorennia-zhytlovoi-komisii-z-obliku-vnutrishno-peremishchenykh-osib-ta-nadannia-zhytlovyk
h-prymishchen-dlia-tymchasovoho-prozhyvannia-vnutrishno-peremishchenym-osobam-zatverdz
hennia-ii-skladu-ta-polozhennia-pro-nei,
https://www.kremrada.gov.ua/index.php/dokumenti/rishennya-vikonavchogo-komitetu/item/8488
-39-pro-vnesennia-zmin-do-rishennia-vykonavchoho-komitetu-kreminskoi-miskoi-rady-vid-290
92020-221).
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Завдяки Українському фонду соціальних інвестицій та фінансовій підтримці уряду
Німеччини, у Кремінній чотири родини лікарів-переселенців отримали комфортабельне
житло: https://www.facebook.com/kreminskarada/posts/752727522000809)
На жаль, зазначеної інформації не вистачає для зарахування балу за цим індикатором.
_________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Оприлюднити інформацію щодо об'єктів соціального житла станом на 2021 р.
2. Активізувати роботу комісії з обліку внутрішньо переміщених осіб та надання
житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним
особам або забезпечити вчасне звітування про її діяльність.
5. Чи сприяє ОМС технологічному покращенню умов проживання жителів
громади?
Бал зараховується у разі наявності системних місцевих заходів підтримки технічного
переоснащення житла, зокрема з кредитуванням (утеплення, забезпечення
енергозберігаючими технологіями). Системність оцінюється на підставі аналізу ведення
матеріалів (план, перелік об‘єктів, звіт) за останній календарний рік перед
моніторингом. У сільській місцевості такими заходами можуть також бути допомога
мешканцям громади опалювальними матеріалами, іншим необхідним обладнанням на
підставі системного вивчення потреб (наявність планів, переліків, звітів).
У місті діє програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Кремінна
на 2021 рік. Програмою передбачено співфінансування капітального ремонту ремонту
житлового фонду та фінансова підтримка об'єднань співвласників багатоквартирних
будинків
(ОСББ):
https://www.kremrada.gov.ua/index.php/dokumenti/rishennya-miskoji-radi/item/8173-2-8-pro-z
atverdzhennia-prohramy-sotsialnoekonomichnoho-ta-kulturnoho-rozvytku-mista-kreminna-na-2
021-rik.
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Витяг із програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Кремінна на
2021 рік.
Кремінська міська рада прийняла Програму відшкодування частини суми кредитів на
впровадження енергоефективного обладнання та/або матеріалів на 2021-2023 роки, за
якою відбувається відшкодування частини суми кредитів на впровадження
енергоефективного обладнання та/або матеріалів у розмірі 5% за одним кредитним
договором:
https://www.kremrada.gov.ua/index.php/dokumenti/rishennya-miskoji-radi/item/8248-2-18-pro-z
atverdzhennia-prohramy-vidshkoduvannia-chastyny-sumy-kredytiv-na-vprovadzhennia-enerhoef
ektyvnoho-obladnannia-ta-abo-materialiv-na-20212023-roky
За сприяння Кремінського міського голови Володимира Струка соціально-незахищеним
місцевим жителям громадська організація «Наша громада» безкоштовно надає дрова на
опалення.

Наявність доказів участь міської ради у впровадженні заходів з технологічного
покращення умов проживання жителів громади дає можливість зарахувати бал.
_________________________________________________________________________
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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)
персональних документів; 6) створення умов для забезпечення права на гідний рівень
життя у поселеннях ромських громад/сімей: забезпечення водопостачання, вивіз сміття,
облік дітей шкільного віку (умова оцінюється там, де ромські поселення (навіть
тимчасові, без капітальних житлових споруд) мали місце, оцінюваний період – 2 роки, що
передують моніторингу); 8) інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).
Від ОМС, які не мають власних інституцій для роботи з такими категоріями мешканців,
оцінюються заходи через взаємодію з іншими громадами. Приклади доказів такої
взаємодії: укладення договорів про надання послуг недержавними суб'єктами, залучення
позабюджетних коштів (гранти, цільові пожертви), укладення договорів про
співробітництво територіальних громад, міжбюджетні трансферти іншим громадам,
що забезпечують виконання заходу.
У відповіді на запит зазначено, що перелічені послуги надають суб’єкти надання
соціальних послуг, а з приводу тимчасового розміщення можуть залучатися
підпорядковані міській раді заклади охорони здоров’я. На території міста Кремінна
офіційно облікованих бездомних громадян не зареєстровано. Заклади (притулки) для
бездомних громадян на території міста та району відсутні. Окремих програм для допомоги
бездомним особам та мешканцям ромських поселень Кремінська міська рада не приймала.
Наявність та кількість пунктів обігріву на території міста Кремінна щороку визначаються
рішенням виконавчого комітету Кремінської міської ради про попередження виникнення
надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період 2020-2021 р.р. У холодну пору року
облаштовують 4 пункти обігріву, які працюють відповідно до погодних умов. До такого
пункту обігріву може звернутися кожен, хто потребує допомоги в морозні дні.
Особливістю Кремінської громади є наявність ромської спільноти, яка, за даними ГО
«Роми Кремінщини», налічує 650 осіб. У Кремінській міській раді проводять зустрічі з
активістами Ромського жіночого фонду «Чіріклі» на чолі із його проєктним координатором
Юліаном Кондуром та представниками ромських спільнот Луганщини, зокрема
Кремінської громади. Темою для чергової зустрічі стала співпраця ромських організацій та
місцевої влади, їхнє сприяння розвитку національних меншин у громаді.
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Зважаючи на відсутність доказів надання міською радою допомоги бездомним особам та
мешканцям
ромських
поселень,
бал
за
індикатором
не
зараховано.
_________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Розглянути можливість створення центру тимчасового розміщення бездомних
громадян, в якому передбачити обігрів у холодну пору року, здійснення особистої
гігієни, забезпечення продуктами харчування, одягом тих, хто цього потребує,
отримання необхідних документів.
2. Оприлюднювати інформацію про пункти обігріву в холодну пору року усіма
засобами комунікації.

7. Чи сприяє ОМС якісному отриманню громадою послуг, що надають підприємства
житлово-комунального господарства?
Бал зараховується у разі отримання доказів здійснення не менше трьох напрямів
участі ОМС у забезпеченні належного надання житлово-комунальних послуг. Приклади:
1) реагування ОМС на випадки надання послуг нижчої, визначеного нормативами,
нормами та стандартами якості; 2) здійснення переговорів ОМС із підприємствами
ЖКГ щодо відновлення послуг, у разі їх припинення; 3) участь ОМС у визначенні
підприємствами справедливих тарифів на водопостачання та водовідведення, утримання
будинків, вивозу побутового сміття; 4) інформування населення про відповідність якості
житлово-комунальних послуг нормативам, нормам, стандартам та правилам за
результатами досліджень; 5) інше (визначається за внутрішнім переконанням
монітора).
Як зазначено у відповіді на запит, діяльність підпорядкованих міській раді підприємств у
сфері надання житлово-комунальних послуг знаходиться на постійному контролі. Міська
рада забезпечує надання житлово-комунальних послуг на постійній основі. Інформація з
приводу формування та обговорення громадськістю тарифів, що затверджується міською
радою, є відкритою.
Для вирішення питань у сфері житлово-комунального господарства у складі апарату
виконкому Кремінської міської ради функціонує відділ житлово-комунального
господарства та будівництва.
За фінансової підтримки Європейського Союзу успішно реалізовано проєкт «Поліпшення
доступу до води в постраждалій від конфлікту громаді м. Кремінна», в рамках якого
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пройшла реконструкція інфраструктури водопостачання міста, зокрема насосних станцій,
а також проведена інформаційна компанія з ресурсозберігаючих підходів
Також проводилось анкетування щодо якості публічних послуг та їх покращення, серед
послуг були і комунальні:

З початком карантину рішенням сесії було знижено ціну на оплату водопостачання для
жителів громади на 50 %. Спочатку на 3 місяці, потім термін було продовжено до кінця
2021
року:
https://www.facebook.com/kreminskarada/posts/806685116605049
та
https://www.kremrada.gov.ua/index.php/dokumenti/rishennya-miskoji-radi/item/8777-6-23-pro-v
nesennia-zmin-do-rishennia-kreminskoi-miskoi-rady-vid-23122020-2-43-pro-sotsialnyi-zakhystnaselennia-v-period-pandemii.
Враховуючи унікальний досвід зниження тарифів, а не їх підвищення, відповідно до
ситуації у країні, вирішено зарахувати бал за цим індикатором.
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. ОМС брати більш активну участь у визначенні підприємствами справедливих
тарифів на водопостачання та водовідведення, утримання будинків, вивозу
побутового сміття.
2. Інформувати населення про відповідність якості житлово-комунальних послуг
нормативам, нормам, стандартам та правилам за результатами досліджень.

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.
У відповіді на запит зазначено, що маршрути пасажирських перевезень, повноваження
щодо затвердження таких, що належать до міської ради, розроблені таким чином, що
пересадка пасажирів до вказаних закладів не здійснюється, робиться по ходу маршруту.
Комунальне некомерційне підприємство «Кремінська багатопрофільна лікарня»
розташоване за адресою: вул. Перемоги, 1а. Відстань від зупинки громадського
транспорту до закладу становить 50 м.

Центр надання адміністративних послуг у м. Кремінна розташований за адресою: м.
Кремінна, пр-т Дружби, 13. Відстань від найближчої зупинки громадського транспорту до
закладу становить 50 м.
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Управління соціального захисту населення Кремінської районної державної адміністрації
розташоване за адресою: м. Кремінна, вул. Перемоги 1а. Відстань від зупинки
громадського транспорту до закладу становить 50 м.

Враховуючи зручність транспортного сполучення до кожного з таких закладів, оцінка
індикатора є позитивною.
__________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________
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Ключові враження від моніторингу
Місцева влада проводить роботу в напрямку забезпечення гідного рівня життя для
мешканців громади. Але бракує визначення потреб населення, немає підтвердження
проведення окремих заходів із підтримки осіб, які опинилися за межею бідності.
Базові рекомендації
1. Провести аналіз потреб осіб, які опинились за межею бідності, та прийняти
комплексні заходи з надання таким особам підтримки.
2. Створити гарячу лінію для осіб, які за рівнем доходів, внаслідок безробіття,
стихійного лиха чи інших обставин потрапили за межу бідності.
3. 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.
4. Розглянути можливість створення центру тимчасового розміщення бездомних
громадян, у якому передбачити можливість обігріву у холодну пору року,
здійснення особистої гігієни, забезпечення продуктами харчування, одягом тих, хто
цього потребує, отримання необхідних документів.
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ОКРЕМИМ ВЕРСТВАМ НАСЕЛЕННЯ
НАПРЯМОК МОНІТОРИНГУ: СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ВРАЗЛИВИХ КАТЕГОРІЙ
1. Чи враховано потреби громади під час формування програм/заходів
соціального захисту?
Бал зараховується при наданні доказів проведення не менше трьох – у великих містах
та двох – в інших населених пунктах способів вираження громадської думки та
врахування їх результатів щодо формування програм/заходів соціального захисту.
Заходи можуть передбачати таке: громадські слухання; експертні обговорення;
анкетні опитування; фокус-групи з цільовими аудиторіями; електронне опитування (на
офіційному веб-сайті, у соціальних мережах); інше (визначається за внутрішнім
переконанням монітора).
Базовою цільовою програмою у сфері соціального захисту населення є Програма
соціально-економічного та культурного розвитку Кремінської громади на 2021 рік.
https://www.kremrada.gov.ua/index.php/dokumenti/rishennya-miskoji-radi/item/8173-2-8-pro-za
tverdzhennia-prohramy-sotsialnoekonomichnoho-ta-kulturnoho-rozvytku-mista-kreminna-na-20
21-rik. При розробці Програми було враховано положення Стратегії розвитку Кремінської
об’єднаної територіальної громади Луганської області до 2027 року та Маркетингової
стратегії Кремінської об’єднаної територіальної громади Луганської області з урахуванням
Плану реалізації на 2021-2023 роки Стратегії розвитку.
При прийняття Стратегії розвитку враховувалась думка місцевих мешканців та
громадських організацій, які зареєстровані у громаді. Водночас у стратегії не наведено
даних про форми залучення громадян для вивчення їхньої думки та зведеного аналізу за
результатами їх проведення.
Крім того, Кремінська міська рада проводила анкетування щодо покращення публічних
послуг
(комунальних,
соціальних,
медичних
і
т.п.):
https://www.facebook.com/kreminskarada/posts/801688807104680
Також у громаді прийнято положення про громадську раду, яка є постійно діючим
колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення
участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за
діяльністю міської ради, налагодження ефективної взаємодії зазначеного органу з
громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної
політики:
https://www.kremrada.gov.ua/index.php/gromadski-obgovorennya/gromadska-rada/item/10080-p
olozhennya-pro-hromadsku-radu-pry-kreminskii-miskii-radi).
На офіційному сайті Кремінської міської ради є розділ «Громадські обговорення.
Громадська рада», де зазначений склад ради: представники місцевих громадських
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об'єднань. Громадська рада створена рішенням міського голови № 03-01/140 від 21.05.2021
р. Періодично проводяться обговорення нагальних питань.
У м. Кремінна впроваджують декілька видів заходів: є громадські слухання, анкетування,
опитування, обговорення у соцмережах. Залучення всіх цих заходів до прийняття Стратегії
розвитку громади – це позитивний приклад для інших громад Луганської області.
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________
2. Чи дбає ОМС про підтримку малозабезпечених осіб похилого віку?
Бал зараховується при наданні доказів вжиття ОМС упродовж останнього
календарного року перед моніторингом фінансово підкріплених системних заходів з
підтримки осіб похилого віку. У великих містах для отримання балу вважається
достатнім мати не менше трьох, в інших населених пунктах – не менше двох типів
заходів. Фінансова підкріпленість означає наявність фінансового плану такої форми
соціального захисту у місцевому бюджеті, системність – планування таких заходів на
рік.
Приклади заходів: надання продуктів харчування, матеріальної допомоги особам
похилого віку; призначення грошової допомоги особам, які здійснюють догляд за
самотніми громадянами похилого віку; проведення ремонтів житла, придбання
будівельних матеріалів; організація безоплатного харчування малозабезпечених громадян
похилого віку; надання за рахунок місцевого бюджету ритуальних послуг у зв’язку з
похованням самотніх малозабезпечених громадян; залучення до культурного життя
громади; інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).
Комплексна міська програма надання пільг на оплату послуг зв’язку, інших передбачених
законодавством пільг та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на
2021 рік, передбачає компенсацію за пільговий проїзд окремим категоріям населення.
Програмою передбачено надання пільг відповідно до Законів України: «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,
«Про статус ветеранів війни,
гарантії
їх
соціального
захисту»,
«Про
жертви
нацистських
переслідувань»,
«Про
статус
ветеранів
військової служби і ветеранів
органів внутрішніх справ та їх
соціальний
захист»,
«Про
соціальний і правовий захист
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військовослужбовців та членів їх сімей, «Про охорону дитинства». Хоча програмою не
визначено окрему категорію «особи похилого віку», це не виключає можливості отримати
відповідні пільги. На жаль, ми не маємо більш інформативних даних щодо виконання цих
завдань.
Основною метою Програми надання одноразової матеріальної допомоги жителям
Кремінської громади є забезпечення виконання завдань органів влади в частині
соціального захисту населення, підвищення рівня соціальної захищеності громадян
Кремінської громади, які потребують дороговартісного та довготривалого лікування,
надання їм одноразової матеріальної допомоги. Програма орієнтована зокрема і на
надання допомоги особам похилого віку.
Програмами з надання матеріальної допомоги на поховання одиноким громадянам та
надання багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги та первинної медичної
допомоги населенню громади передбачено надання допомоги на лікування хворих на
цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет (968,876 тис грн), одноразову допомогу
при лікуванні (172,00 тис грн) та на поховання 20,00 тис грн. Дана допомога призначена
зокрема для громадян похилого віку.
За сприяння Кремінського міського голови Володимира Струка соціально-незахищеним
місцевим жителям громадська організація «Наша громада» безкоштовно надає дрова на
опалення (джерело вказано в цьому звіті вище).
Конкретний приклад справи: спільними зусиллями міського голови Володимира Струка,
депутатки Олени Любічевої та КУ «Центр надання соціальних послуг» Кремінської
міської ради знайшли можливість влаштувати жінку до реабілітаційного центру для людей
похилого
віку
аж
за
межами
області:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1715209858673685&id=4115070157106
49.
Оцінити програми як дієві в частині допомоги особам похилого віку буде можливим лише
після звітування про виконання цих програм.
_________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Перейняти досвід районних установ та розробити самостійні практики допомоги
малозабезпеченим особам похилого віку.
2. Провести аналіз потреб малозабезпечених осіб похилого віку, які проживають у
громаді.
3. Прийняти місцеву програму щодо підтримки малозабезпечених осіб похилого віку.
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4. Висвітлювати у ЗМІ та соціальних мережах заходи з надання підтримки
малозабезпеченим особам похилого віку.
5. Розширити перелік видів допомоги для малозабезпечених громадян похилого віку.

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.
Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» надає послуги з «догляду осіб
вдома». Детально про це можна дізнатися на сторінці установи у Фейсбуці, зокрема в
телевізійному сюжеті: https://www.facebook.com/watch/?v=6680304051987635&ref=sharing
Станом на квітень 2021 року 212 осіб похилого віку отримали послугу догляд вдома та
були звільнені від плати за отримання послуги. За цей період соціальні робітники
здійснили 5061 відвідування, надали 13102 послуги.
64 сім’ї знаходяться під соціальним супроводом як такі, що опинились у складних
життєвих обставинах та не в змозі самостійно вирішувати свої проблеми. В процесі
роботи надано 572 послуги.
Працівники Центру також надають соціально-економічні послуги:
- послугами перукаря скористались 98 осіб (із них 37 отримали послугу вдома);
- 61 особа скористалась послугами дрібного ремонту одягу, ремонту постільної
білизни;
- 49 особам надали послугу з комплексного обслуговування та ремонту будинків та
прибудинкової території
(джерело:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1613735648821107&id=4115070157106
49).
Для підтримки людей старшого віку працює «Університет третього віку»: 32 слухачі
отримують необхідні для повноцінного існування в сучасному світі знання. Із березня
2021 року працює спеціалізована служба «Денний центр соціально-психологічної
допомоги «Розірви коло». Послуги надають за рахунок людських ресурсів комунальної
установи.
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Стратегією розвитку Кремінської об’єднаної територіальної громади Луганської області до
2027 року передбачено створення сучасного хоспісу у громаді. На реалізацію заходу
передбачено 6000,0 тис грн.
Програмою соціально-економічного та культурного розвитку Кремінської громади на 2021
рік передбачено надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні
послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим,
які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (700,00 тис грн).
____________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________
4. Чи організовує ОМС послуги з супроводу та безперешкодного доступу людей з
інвалідністю?
Бал зараховується при наданні доказів організації ОМС упродовж останнього
календарного року перед моніторингом у великих містах – не менше трьох, в інших
населених пунктах – не менше двох послуг супроводу та безперешкодного доступу людей з
інвалідністю.
Приклади послуг:
-

-

-

-

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).

Стратегією розвитку Кремінської об’єднаної територіальної громади Луганської області до
2027 року передбачено:
● Приведення рекреаційних територій
урахуванням принципів інклюзивності.

до

відповідних

стандартів якості

Місцевий індекс прав людини м. Кремінна Луганської області: Звіт моніторингу
Сторінка 37

з

● Облаштування об’єктів туристичної інфраструктури комунальної власності з
дотриманням принципів універсального дизайну.
● Розбудова транспортної інфраструктури та поліпшення транспортної доступності.
● Створення «Соціального таксі».
● Забезпечення доступності до закладів освіти з дотриманням принципів
універсального дизайну.
Центр надання адміністративних послуг у громаді облаштований з усіма вимогами
доступності для осіб з інвалідністю (є пандус, кнопка виклику адміністратора), вбиральні
пристосовані для людей з інвалідністю.
У
громаді
створено
«Соціальне
таксі»
https://www.facebook.com/kreminskarada/posts/780206645919563, за допомоги якого люди з
інвалідністю мають можливість безперешкодно дістатися до місць призначення.
За проєктом «Верховенство права на правосуддя» встановлено 11 пішохідних переходів
пандусного типу.
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Міській раді необхідно приділити увагу фізичній та інформаційній доступності на
транспорті, у будинках, де проживають люди з інвалідністю, та на об’єктах
комунальної власності, де надають послуги населенню.

5. Чи вживає ОМС заходів з надання реабілітаційних послуг особам з порушеннями
здоров’я?
Бал зараховується при наданні доказів вжиття ОМС упродовж останнього
календарного року перед моніторингом фінансово підкріплених системних заходів з
реабілітації осіб з порушеннями здоров’я. У великих містах вважається достатнім мати
не менше чотирьох, в інших населених пунктах – трьох напрямів. Фінансова
підкріпленість означає наявність фінансового плану такої форми соціального захисту у
місцевому бюджеті, системність – планування таких заходів на рік. Приклади
реабілітаційних послуг: створення реабілітаційних установ або спрямування до установ в
інших населених пунктах чи установ вищого рівня; надання послуг у медичних закладах;
виїзд фахівців за місцем проживання особи; надання фінансової підтримки громадським
організаціям, що надають реабілітаційні послуги; забезпечення за рахунок місцевого
бюджету технічними та іншими засобами реабілітації, засобами медичного призначення;
інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора). Ці заходи можуть бути
реалізовані як у самій громаді, так і шляхом вирішення питань надання послуг
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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.
На базі Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» функціонують пункт
прокату технічних та інших засобів реабілітації, мобільна бригада екстреного (кризового)
втручання, також запроваджено інноваційну соціально-педагогічну послугу «Університет
третього віку». Міська рада також співпрацює з благодійними фондами щодо надання у
прокат
засобів
реабілітації:
https://www.facebook.com/groups/243919076288229/posts/755733318440133/. На сторонці
комунальної установи розміщують інформацію про порядок отримання технічних засобів
з
реабілітації:
https://www.facebook.com/КУ-Центр-надання-соціальних-послуг-Кремінської-міської-ради
-411507015710649. У разі необхідності фахівці комунальної установи «Центр надання
соціальних послуг» надають послуги з реабілітації .
Інклюзивно-ресурсний центр районної установи тепер стає центром при міській раді, як і
КУ «Кремінський міський центр комплексної реабілітації дітей та осіб з інвалідністю
«Добро». Відповідно ці дві установи будуть утримуватися тепер за рахунок місцевого
бюджету і надавати свої послуги у громаді, у підпорядкуванні місцевої влади.

Задля забезпечення доступності освітніх послуг для дітей з особливими освітніми
потребами відкрито 6 класів з інклюзивною формою навчання на базі Кремінських
загальноосвітніх шкіл I-III ступенів No1 та No4. Зазначені школи обладнані базовими
умовами доступності (пандуси, спеціалізовані туалети на першому поверсі).
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Міська рада співпрацює з реабілітаційними установами України – направляє до них на
реабілітацію мешканців громади. Також у Кремінній розташовано Луганський обласний
центр реабілітації дітей з інвалідністю «Відродження», в якому мають можливість
обслуговуватися діти з інвалідністю. Метою діяльності Центру є здійснення комплексу
реабілітаційних заходів для дітей з обмеженими можливостями, а також дітей віком до 4
років, які мають ризик отримати інвалідність, спрямованих на попередження
(запобігання), зменшення або подолання фізичних, психічних розладів, коригування
порушень розвитку, навчання основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток
здібностей, створення передумов для інтеграції у суспільство. Основна робота спрямована
на розвиток соціальних навичок та навичок самообслуговування, виконання
індивідуального сімейного плану реабілітації дитини з інвалідністю, який складають
фахівці центру особисто для кожної дитини.
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Кремінській міській раді необхідно передбачити можливість залучення до надання
реабілітаційних послуг у громаді недержавного сектора та сприяти йому у наданні
відповідних послуг місцевим мешканцям.
2. Посилити інформування мешканців про можливості отримання послуг.
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.
У комунальній установі «Центр надання соціальних послуг» Кремінської міської ради
функціонує відділення соціальної роботи (проводить соціальну роботу з сім’ями та
особами, які перебувають у складних життєвих обставинах та не можуть подолати їх
самостійно). Зокрема у Центрі є 2 сімейні медіатори, які пройшли навчання в рамках
проєкту німецьких партнерів «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH» #GIZ_Ukraine та #Інститут_миру_і_порозуміння та вже мають дворічний досвід
роботи:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1697567290437942&id=4115070157106
49).
Соціальною роботою в громаді охоплено 376 сімей, в яких виховуються 646 дітей, їм
надано 3652 послуги: сприяння в отриманні реєстрації, у відновленні документів та
оформленні всіх можливих державних соціальних виплат; у наданні допомоги в
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організації лікування, медичного обстеження; підвищення рівня виховного потенціалу
батьків; формування навичок догляду за дітьми, влаштування на навчання, врегулювання
конфліктів між дорослими членами родини, спілкування дітей з батьками та ін.
Програмою соціально-економічного та культурного розвитку Кремінської громади на 2021
рік передбачено придбання путівок до оздоровчого табору (300,00 тис грн).
Рішенням міської ради № 2/20 від 23 грудня 2020 року затверджено пільгове харчування
дітей
в
освітніх
закладах
Кремінської
громади:
https://www.kremrada.gov.ua/index.php/dokumenti/rishennya-miskoji-radi/item/8254-2-28-pro-v
artist-kharchuvannia-ditei-v-zakladakh-osvity-kreminskoi-hromady.
А також харчування дітей, постраждалих від військового конфлікту:
https://www.facebook.com/kreminskarada/posts/771248250148736.
За перші 3 місяці 2021 р. надано 162 консультації щодо формування пакету документів та
складено 121 акт оцінки потреб сім’ї на отримання статусу дитини, яка постраждала від
воєнних
дій
та
збройних
конфліктів:
(https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1613735648821107&id=4115070157106
49)
На звітній період в Кремінській територіальній громаді функціонувала 1 прийомна сім'я, в
якій виховується 1 дитина. Проводиться постійна робота з 1 прийомною сім’єю (надання
соціально-педагогічних, психологічних, інформаційних та юридичних послуг), 51
опікунськими сім’ями та 1 патронатною сім’єю.
Також у відповіді на запит зазначено, що організовано пільговий проїзд учнів до школи.
На офіційному сайті не знайшлося підтвердження цієї інформації.
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Оприлюднити інформацію про пільговий проїзд учнів, щоб він був доступним
через пошук Google.
2. Вчасно звітувати та оновлювати інформацію про підтримку сімей з дітьми.
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
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трьох – в інших населених пунктах напрямів, які здійснюються самостійно та у співпраці
з іншими надавачами соціальних послуг:
-

-

-

-

діяльність гарячої телефонної лінії з питань подолання складних життєвих
обставин за наслідками домашнього насильства;
проведення спільних із місцевими органами виконавчої влади, поліції заходів щодо
запобігання та протидії домашньому насильству, насильству щодо дітей,
протидії дитячій бездоглядності зокрема у навчальних закладах, закладах охорони
здоров’я;
інформування громади, зокрема спільно з місцевими органами виконавчої влади у
закладах освіти та охорони здоров’ям з питань, пов’язаних із запобіганням та
протидією домашньому насиллю, насиллю щодо дітей, дитячій бездоглядності;
організація послуг психологічної допомоги жертвам домашнього насилля, насилля в
сім’ї, соціального супроводу таких сімей. Послуги можуть надаватись як
безпосередньо у громаді, так і в центрах соціальних служб, соціально-психологічної
допомоги, недержавних установах;
організація надання послуг у Соціальному центрі матері та дитини;
організація соціальних послуг із ресоціалізації наркозалежної молоді;
інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).

Стратегією розвитку Кремінської об’єднаної територіальної громади Луганської області до
2027 року було передбачено створення у 2021 р. шелтера для осіб, які страждають від
домашнього насильства. Відповідна робота проведена.
На сайті Кремінської міської ради розміщено інформацію з контактами організацій, які
надають допомогу у випадку домашнього та гендерно-обумовленого насильства:
http://kremrada.gov.ua/index.php/zapobihannia-ta-protydiia-domashnomu-nasylstvu/kontakty-sl
uzhb-ustanov-i-ohanizaitsii-de-postrazhdali-osoby-mozhut-otrymaty-dopomohu
У березні 2021 року
створено спеціалізовану службу «Денний центр
соціально-психологічної
допомоги
«Розірви
коло»
https://www.kremrada.gov.ua/index.php/dokumenti/rishennya-miskoji-radi/item/8467-4-17-pro-s
tvorennia-spetsializovanoi-sluzhby-dennyi-tsentr-sotsialnopsykholohichnoi-dopomohy-rozirvy-k
olo. На базі центру надають соціально-психологічну та юридичну допомогу особам, які
страждають від домашнього та гендерно-обумовленого насильства.
За І півріччя 2021 року до КУ «ЦНСП» Кремінської міської ради надійшло 1425 звернень
від громадян та організацій. За ці півроку: 81 сім’я знаходиться під соціальним
супроводом як такі, що опинились у складних життєвих обставинах та не в змозі
самостійно вирішувати свої проблеми, в процесі роботи надано 1446 послуг. Перевірено
18 повідомлень УСЗН щодо виникнення реальної загрози вчинення насильства у
родинах, взято під контроль 4 сім’ї. Під постійним контролем фахівців із соціальної
роботи перебувають 34 сім’ї з групи ризику, де батьки не в повному обсязі виконують
батьківські обов’язки, в яких виховуються 79 дітей, зокрема в селах Стара Краснянка,
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Попівка, Новокраснянка, Діброва, Кузьмине, обстежили умови проживання дітей, провели
індивідуальну профілактично-роз’яснювальну роботу з батьками, 19 сім’ям надали
гуманітарну
допомогу
засобами
гігієни
(джерело:
https://www.kremrada.gov.ua/index.php/dokumenti/rishennya-vikonavchogo-komitetu/item/9865
-666-pro-skhvalennia-prohnozu-biudzhetu-kreminskoi-miskoi-terytorialnoi-hromady-na-202220
24-roky).
На сторінці установи «Центр надання соціальних послуг» регулярно розміщують
інформацію про діяльність органів влади та громадських організацій з протидії
домашньому
насильству:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1644803779047627&id=4115070157106
49.
Міська
рада
створила
комісію
з
питань
захисту
прав
дитини:
https://www.kremrada.gov.ua/index.php/proekti-rishen/proekti-rishen-sesiji/item/8395-sesiia-048-pro-komisiiu-z-pytan-zakhystu-prav-dytyny-kreminskoi-miskoi-rady. Інформація про роботу
комісії на сайті міської ради відсутня.
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Міській раді необхідно налагодити взаємодію з місцевими органами виконавчої
влади, поліції щодо запобігання та протидії домашньому насильству, насильству
щодо дітей, протидії дитячій бездоглядності, зокрема у навчальних закладах,
закладах охорони здоров’я, надання допомоги дітям та молоді, які опинилися у
складних життєвих обставинах.

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;
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-

-

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.
Як зазначено у відповіді на запит, служба у справах дітей та центр соціального
обслуговування Кремінської міської ради працюють у встановленому законодавством
порядку. Зокрема уповноважені представники органу опіки та піклування беруть участь у
судових справах (https://verdictum.ligazakon.net/document/98871796), розглядають майнові
питання разом із комісією з питань захисту прав дітей, здійснюють соціальний супровід
дітей, проводять спільні з правоохоронними органами заходи з профілактики
правопорушень.
Станом на 21.07.2021 р. у Кремінській територіальній громаді мешкають 4294 дитини. На
обліку служби у справах дітей станом на 21.07.2021 р. перебувають 89 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування. За пріоритетністю форми влаштування дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, розподілені таким чином: усиновлення;
опіка та піклування; прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу; інтернатний заклад.
Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:
69 – під опікою/піклуванням громадян;
6 – ДБСТ;
9 – інтернатні заклади освіти;
3 – у будинку дитини;
2 – навчаються у ПТНЗ області на повному державному забезпеченні.
Сімейні форми виховання дітей, як-от усиновлення, опіка/піклування, прийомна сім'я чи
дитячий будинок сімейного типу є пріоритетними формами влаштування дітей в Україні.
На даний час 84 % дітей влаштовано до сімейних форм виховання.
Протягом 2021 року на первинний облік служби взято 6 дітей, із них:
2 дітей влаштовані під опіку/піклування;
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–

влаштовані

в

інтернатні

заклади

освіти;

1 – навчається у ПТНЗ області на повному державному забезпеченні.
На звітній період ведеться робота із влаштування 3 дітей, позбавлених батьківського
піклування, вихованців Луганського обласного будинку дитини № 2, до дитячого будинку
сімейного типу в м. Лисичанськ.
На звітній період у Кремінській територіальній громаді функціонувала 1 прийомна сім'я, в
якій виховується 1 дитина.
Ведеться постійна робота з 1 прийомною сім’єю (надання соціально-педагогічних,
психологічних, інформаційних та юридичних послуг), 51 опікунською сім’єю та 1
патронатною
сім’єю.
:
https://www.kremrada.gov.ua/index.php/dokumenti/rishennya-vikonavchogo-komitetu/item/9865
-666-pro-skhvalennia-prohnozu-biudzhetu-kreminskoi-miskoi-terytorialnoi-hromady-na-202220
24-roky).
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Передбачити функціонування соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
2. Прийняти рішення про надання фінансової підтримки внутрішньо переміщеним
прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу (оцінюється у громадах, де
наявні сім’ї), та надання житла дитячим будинкам сімейного типу, які вимушено
або самостійно залишили місце проживання на тимчасово окупованих територіях
та території проведення АТО.
3. Прийняти цільову програму із забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
9. Чи залучає ОМС недержавних учасників до надання соціальних послуг?
Бал зараховується при наданні ОМС наступних доказів:
-

залучення недержавних надавачів соціальних послуг (як приклад, соціальне
замовлення);
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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.
У відповіді на запит зазначено, що ОМС не залучали недержавних учасників до надання
соціальних послуг.
Водночас в описі програми соціально-економічного та культурного розвитку Кремінської
громади на 2021 р. вказано перелік проєктів, які були реалізовані разом із громадськими
організаціями, і які пройшли попереднє громадське обговорення. Всі донорські проекти
передбачали співфінансування з міського бюджету, депутатський корпус без заперечень
підтримував усі громадські проєкти та виділяв кошти на їх співфінансування. Таким
чином громада має підготовлені активні громадські організації для подальшого залучення
та реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги. Підкреслюється, що громада міста
Кремінна одна з перших в Україні
створила
інноваційний
віртуальний простір співпраці,
який дозволив поєднати зусилля
мешканців,
неурядових
організацій, місцевої влади та
бізнесу для розвитку громади.
Враховуючи категоричність у
цьому питанні у відповіді на
запит, вважаємо за потрібне бал
не зараховувати.
_________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Рекомендовано передбачити можливість залучення недержавних учасників до
надання соціальних послуг у громаді, зокрема, продумати можливість реалізації
соціальних замовлень.

10. Чи є зручними послуги, організовані органом соціального захисту населення?
Місцевий індекс прав людини м. Кремінна Луганської області: Звіт моніторингу
Сторінка 46

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.
Як зазначено у відповіді на запит, у Кремінській міській раді відсутній підрозділ
соціального захисту населення. Діяльність інших суб’єктів надання послуг, що
перебувають у комунальній власності міської ради, організована таким чином, щоб
максимально задовольнити потреби вказаної категорії осіб, зокрема є віддалені робочі
місця адміністраторів ЦНАПу.
Крім того, в рамках Проекту ЄС/ПРООН «Створення Центру надання адміністративних
послуг Кремінської міської ради» зроблено капітальний ремонт приміщення, придбано
обладнання та меблі. На сьогодні приміщення ЦНАПу відповідає усім сучасним вимогам
та стандартам: облаштований сектор прийому та очікування громадян, враховані норми
для осіб з інвалідністю (пандус, кнопка виклику адміністратора), облаштовано сучасну
дитячу кімнату та дитячий майданчик на вулиці, вбиральні пристосовані для людей з
інвалідністю.
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У ЦНАПі введено в дію послугу «Мобільний адміністратор», завдяки якій люди з
обмеженими фізичними можливостями, а також ті, хто опинився у складних життєвих
обставинах, можуть замовити виклик адміністратора додому.
Забезпечено функціонування мобільного ЦНАПу шляхом використання автомобіля,
спеціально обладнаного для виїзних прийомів громадян-отримувачів соціальних послуг,
налагоджена взаємодія соціальних працівників із надавачами соціальних послуг.
Мобільний ЦНАП — спеціально обладнаний транспортний засіб, в якому облаштовані два
повноцінні робочі місця адміністраторів для надання адміністративних послуг, він працює,
як повноцінний офіс ЦНАПу та надає послуги у форматі «єдиного вікна» безпосередньо в
селищах та селах: https://www.facebook.com/kreminskarada/posts/742893359650892).
Є дитячий куточок у приміщенні міської ради при ЦНАПі.

_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________

Ключові враження від моніторингу
Місцева влада веде роботу в напрямку соціального захисту вразливих категорій
населення. У громаді є окремі програми та заходи, орієнтовані на соціальний захист
населення, з урахуванням механізмів залучення громадськості, які можуть допомогти у
висвітленні нагальних потреб мешканців, є високі шанси на гідному рівні організувати
самостійно діючу ефективну систему надання соціальних послуг.

Базові рекомендації
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1. Прийняти цільові програми з підтримки малозабезпечених осіб похилого віку,
сімей із дітьми, людей з інвалідністю та дітей-сиріт.
2. Організовувати та проводити спільно з місцевими органами виконавчої влади,
поліцією заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству
щодо дітей, протидію дитячій бездоглядності, зокрема у навчальних закладах,
закладах охорони здоров’я.
3. Передбачити можливість залучення недержавних учасників до надання соціальних
послуг у громаді.
4. Забезпечувати інформування населення про можливості отримання послуг та
вчасно звітувати за програмами.

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.
За інформацією міської ради, у громаді не приймалися програми у сфері доступу до
правосуддя.
Стратегією розвитку Кремінської об’єднаної територіальної громади
Луганської області до 2027 року прийняття такого документа до 2027 року не передбачено.

Витяг із відповіді Кремінської міської ради № 03-06-02/3859 від 24.09.2021 р.
Тому підстави для зарахування балу відсутні.
_________________________________________________________________________
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Бал не зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Розробити та затвердити місцевий документ, що стосується сфери доступу до
правосуддя.

2. Чи взаємодіють органи місцевого самоврядування з місцевими державними
адміністраціями, органами поліції, судами, територіальними управліннями юстиції,
центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги у сфері доступу до
правосуддя?
Для зарахування балу достатньо наявності на момент здійснення моніторингу
чотирьох, трьох – для ОТГ та районних центрів підтверджених доказів (фактів)
взаємодії із вказаними органами. Приклади: надання в оренду/користування комунальних
приміщень на пільгових умовах, сприяння у вдосконаленні матеріально-технічної бази
(виділення коштів або передача майна), створення спільних дієвих
консультативно-дорадчих органів.
Взаємодія органів місцевого самоврядування з місцевими державними адміністраціями,
органами поліції, судами, територіальними управліннями юстиції, центрами з надання
безоплатної вторинної правової допомоги у сфері доступу до правосуддя здійснюється
наступним чином. Сєвєродонецькому місцевому центру надання безоплатної вторинної
правової допомоги та Східному міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції (м.
Харків) надають в оренду приміщення комунальної власності на пільгових умовах за 1
грн/рік, як це передбачено Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та
пропорції її розподілу, затвердженої Постановою КМУ від 04.10.1995 №786.

Витяг із відповіді Кремінської міської ради № 03-06-02/3859 від 24.09.2021 р.
_________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_________________________________________________________________________
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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.
Список присяжних Кремінська міська рада не затверджувала. Такий список затверджений
рішенням Кремінської районної ради від 22.12.2016 №15/23 «Про затвердження списку
присяжних для здійснення правосуддя у Кремінському районному суді» (з наступними
змінами).
_________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Брати участь у формуванні суду присяжних. Для цього рекомендувати осіб із
громади, а також поширювати інформацію про участь представників м. Кремінна в
суді присяжних.

4. Чи здійснює ОМС заходи правопросвітницького характеру спільно з місцевими
державними адміністраціями, органами поліції, судами, територіальними
управліннями юстиції, центрами з надання безоплатної вторинної правової
допомоги?
Бал зараховується у випадку надання не менше п'яти (чотирьох – для ОТГ та
районних центрів) підтверджених доказів (фактів) проведення за останній календарний
рік органами місцевого самоврядування спільних з місцевими державними
адміністраціями, органами поліції, судами, територіальними управліннями юстиції,
центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги правопросвітницьких
заходів для населення.
На офіційному вебсайті Кремінської міської ради розміщена інформація, спрямована на
підвищення доступу громади до безоплатної правової допомоги.
Також на сайті є інформація про мобільний застосунок «Безоплатна правова допомога».
Як зазначено у відповіді на запит, у Кремінській міській раді систематично проводять
зустрічі Робочої групи з питань громадської безпеки, протидії домашньому насильству,
соціальної згуртованості, гендерної рівності в м. Кремінна. До групи входять
представники міської ради, поліції та громадських організацій міста. У робочій групі
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обговорюють питання у сфері безпеки, протидії злочинності. Але за звітній період не
знайдено жодної інформації про проведення таких зустрічей.
Представники Кремінського відділу поліції систематично звітують перед громадою на
сесіях
Кремінської
міської
ради,
які
транслюються
на
Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCMNiYdPQ2hDC3Z-VKHhfaZw
Інших форм взаємодії поліції та міської ради у відкритих джерелах інформації не
виявлено. Непідтвердження різних форм спільної роботи поліції та міської ради не
дозволяє зарахувати бал. Відмітимо, що схожу ситуацію монітори спостерігали минулого
року, тоді ми прийняли рішення авансом зарахувати бал та рекомендувати посилити
співпрацю в цьому напрямі.
_________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Скласти план на 2021 рік про проведення спільних заходів правопросвітницького
характеру селищною радою спільно з міською радою, місцевими державними
адміністраціями, судами, територіальними управліннями юстиції, центрами з
надання безоплатної вторинної правової допомоги.

5. Чи здійснює ОМС заходи, спрямовані на забезпечення доступу до правосуддя,
шляхом організації зручного для громадян транспортного сполучення?
Бал зараховується при встановленні факту зручності транспортного сполучення до
кожного з таких органів: поліція, суд, юстиція.
Зручність досяжності визначається одним із наступних способів: 1) не більше однієї
пересадки громадським транспортом від найбільш віддаленої вулиці та відстань до
найближчої зупинки не більше 500 м; 2) у населених пунктах без транспортного
сполучення – близько 3 км від найбільш віддаленої вулиці; 3) якщо орган влади знаходиться
в іншому населеному пункті – можливість відповідно встановленого графіку руху
транспорту виїхати до органу влади, отримати необхідну послугу та повернутися того
ж дня.
Відділення поліції, суду, юстиції, в яких можуть отримати послуги мешканці громади,
розташовані у центрі міста Кремінна, розташовані у зручній для громадян доступності.
Що стосується забезпечення доступу до правосуддя шляхом організації транспортного
сполучення до відділення поліції, суду, юстиції, то вказані установи розташовані у центрі
міста у зручній доступності. Для транспортної доступності до цих об'єктів мешканців
міста, які проживають на околицях міста, у м. Кремінна організовано 2 міські автобусні
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маршрути. Також є автобусне сполучення між центром міста та населеними пунктами, які
входять до складу Кремінської громади, а саме селищ Житлівка, Стара Краснянка,
Діброва, Кузьмине.
Кремінський районний суд розташований за адресою: м. Кремінна вул. Титова, 2. Суд
знаходиться за понад 3 км від найбільш віддаленої вулиці міста. До органів правосуддя у
місті Кремінна від найбільш віддаленої вулиці можна дістатися без пересадки
громадським транспортом. Якщо дослідити відстань до зупинок від найвіддаленішої точки
в місті, то вона не перевищуватиме 500 м.

Кремінський відділ поліції розташований за адресою: м. Кремінна вул. Кооперативна, 12.
Відділ поліції знаходиться за понад 3 км від найбільш віддаленої вулиці міста. Відділок
поруч з автовокзалом, тому до поліції можна дістатися без будь-яких ускладнень міськими
та міжміськими автобусами.
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Кремінський районний відділ державної виконавчої служби розташований за адресою:
площа Красна, 20. Відділ державної виконавчої служби знаходиться за понад 3 км від
найбільш віддаленої вулиці міста.

У м. Кремінна заходи, спрямовані на забезпечення доступу до правосуддя, здійснюються
шляхом організації зручного для громадян транспортного сполучення.
Враховуючи організації транспортного сполучення до обраних двох закладів, оцінка цього
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.

Кремінська міська рада не надає допомоги зі встановлення засобів доступності в будівлях,
де розміщені органи поліції, суду та юстиції.
Мешканці громади з інвалідністю мають можливість дістатися до органів влади за
допомоги
послуги
«Соціальне
таксі»:
https://www.facebook.com/kreminskarada/posts/780206645919563.
У приміщенні Кремінської міської ради (де надається первинна правова допомога)
облаштовано пандус, а також забезпечено функціонування мобільного ЦНАПу шляхом
використання автомобіля, спеціально обладнаного для виїзних прийомів та
обслуговування суб’єктів звернень – замовників адміністративних та інших публічних
послуг. При наданні таких послуг адміністратори ЦНАПу можуть також надавати правові
консультації з питань, що стосуються надання адміністративних послуг.
Будівлі облаштовані пандусами, поручнями, але поблизу будівель немає пішохідних
доріжок із тактильною плиткою, не встановлено звукові світлофори поблизу будівель,
немає засобів орієнтування про місцезнаходження органів влади.
Діяльність ОМС за цим напрямком проводиться, але монітор вважає, що даний напрям у
місті Кремінна потребує доопрацювання.
_________________________________________________________________________
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Бал не зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Провести аналіз доступності отримання правових послуг маломобільними групами
населення та розробити план заходів із забезпечення безперешкодного доступу
отримання правових послуг у місцевій державній адміністрації, органах поліції,
судах, територіальних управліннях юстиції, центрах з надання безоплатної
вторинної правової допомоги.

7. Чи ефективно забезпечує ОМС надання безоплатної первинної правової допомоги?
Бал зараховується у випадку забезпечення органом місцевого самоврядування надання
безоплатної первинної правової допомоги. Орган місцевого самоврядування може
надавати безоплатну первинну правову допомогу шляхом:
1. Надання таких послуг безпосередньо співробітниками органу місцевого
самоврядування.
2. Утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової
допомоги.
3. Укладання з юридичними особами приватного права, які відповідно до свого
статуту мають право надавати правову допомогу, договорів про надання на
постійній або тимчасовій основі первинної правової допомоги на території
відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
4. Залучення на договірній основі до надання безоплатної первинної правової
допомоги адвокатів або інших фахівців у відповідній галузі права.
Ефективність надання органом місцевого самоврядування безоплатної первинної
правової допомоги оцінюється шляхом проведення експерименту.

Первинну правову допомогу у Кремінській міській раді надають безпосередньо посадові
особи апарату виконкому Кремінської міської ради відповідно до своєї компетенції. Є
головний спеціаліст з юридичних питань, номер телефону опубліковано на сайті:
https://kremrada.gov.ua/index.php/miska-rada/osnovna-informatsiia.
Інформацію правового характеру регулярно оновлюють на інтернет-ресурсі громади:
https://kremrada.gov.ua/index.php/tsentr-nadannya-administrativnikh-poslug/info.
Оскільки
діяли карантинні обмеження, монітор зателефонував за вказаними на сайті номерами та
отримав необхідну інформацію щодо оформлення спадщини та перенаправлення в бюро
БПД.
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Кремінське бюро правової допомоги знаходиться за адресою: Луганська область, м.
Кремінна, вул. Красна, 20.
Монітор перевірив можливість отримання первинної юридичної допомоги на тему
оформлення спадщини у бюро БПД: консультацію отримав під час особистого прийому.
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Міській раді необхідно 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.

Ключові враження від моніторингу

Кремінська громада здійснює заходи з підвищення можливостей для мешканців у
доступі до правосуддя та взаємодіє з правоохоронними органами та судами у даній сфері,
але не системно звітує про ці заходи.
Базові рекомендації
1. Необхідно розробити та затвердити місцевий документ, що стосується сфери
доступу до правосуддя.
2. Провести аналіз доступності отримання правових послуг мало мобільними
групами населення та розробити план заходів по забезпеченню безперешкодного доступу
отримання правових послуг в місцевій державній адміністрації, органах поліції, судах,
територіальних управліннях юстиції, центрах з надання безоплатної вторинної правової
допомоги.
3. Активізувати правопросвітницьку діяльність.
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ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ
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