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Моніторингова місія у м. Лисичанськ 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 проекту: Євген Полтенко, Тарас Щербатюк, Наталія Єсіна.
Робоча група моніторингової місії: Роман Пустовойтов, Уляна Ковальчук, Яна Якуніна.
Публікація демонструє результати моніторингу дотримання прав людини на місцевому
рівні у місті Лисичанськ за інноваційним інструментом Місцевий індекс прав людини.

Місцевий індекс прав людини розроблений Українською Гельсінською спілкою з прав
людини та допрацьований для адаптації до місцевого контексту Мережею правового
розвитку для підтримки і ефективного розвитку реформи місцевого самоврядування та
адміністративно-територіального устрою в Україні. Критерієм ефективності визнано такий
розвиток, що базується на засадах пріоритету прав людини в усіх сферах її взаємин із
державою.
Моніторинги населених пунктів проводять представники місцевих громадських об’єднань
за координації та навчальної підтримки експертів Мережі правового розвитку та
Української Гельсінської спілки з прав людини. Моніторинг передбачає виставлення
бальної та відсоткової оцінки зусиллям місцевої влади з забезпечення прав людини у
кожному напрямі оцінювання. За результатами кожного моніторингу місцева влада має
перелік рекомендацій для покращення власної діяльності.
Розробка методології Місцевого індексу прав людини була реалізована за участі експертів
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, спільнот експертів науковців та
практиків місцевого самоврядування різних галузей прав людини. Було опрацьовано
сучасні міжнародні моделі прав людини і їх оцінювання, узагальнено кращі іноземні та
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вітчизняні практики моніторингу прав людини на місцевому рівні, враховано специфіку
розвитку повноважень місцевого самоврядування в процесі реформи.
Моніторинг відбувся за проєктом «Посилення експертного потенціалу ОГС Донецької та
Луганської областей для здійснення моніторингу доступу до правосуддя та безпеки на
місцевому та обласному рівнях», який реалізують Мережа правового розвитку у
партнерстві з Українською Гельсінською спілкою з прав людини та організаціями
громадянського суспільства Донецької та Луганської областей в межах Програми ООН із
відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу, а також
урядів Данії, Нідерландів, Швейцарії та Швеції.
Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН:
Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та
розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення
(UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).
Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС),
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), а також уряди Великої Британії, Данії, Канади,
Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГРОМАДУ
До Лисичанської військово-цивільної адміністрації входять:
м. Лисичанськ
м. Новодружеськ
м. Привілля.
Кількість населення: 117 438 осіб
м. Лисичанськ – 102 397 осіб
м. Новодружеськ – 7 534 осіб
м. Привілля – 7 507 осіб.
Адміністративний центр військово-цивільної адміністрації: м. Лисичанськ
Код ЄДРПОУ: 25370548.
Адреса: вулиця ім. М. Грушевського, 7, Лисичанськ, Луганська область
Час роботи: пн – пт. 08:00 – 17:00.
Поштовий індекс: 93100
Сайт:http://lis.gov.ua/
E-mail:ispolkom@lis.gov.ua
Контактний телефон: 06451 70670
Голова ВЦА: Заїка Олександр Сергійович.
На території громади функціонують:
- школи – 21
- дитячі садки – 17
- спортивні заклади –2
- відділення поштового зв’язку – 22
- бібліотеки – 10
- конфесійні заклади (церкви) – 5
- місця громадського харчування – 3
- станція швидкої медичної допомоги – 1
- будинки культури – 3

- амбулаторії – 6
- фермерські господарства – 8
- комунальні підприємства – 2
- магазини – 64
- відділення поштового зв’язку – 1
- аптеки – 51
- промислові підприємства – 2
- музей – 1
- сільськогосподарські підприємства – 5
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ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ МОНІТОРИНГУ
РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: БАЗОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ
НАПРЯМОК МОНІТОРИНГУ: БЕЗПЕКА ГРОМАДИ
1. Чи є дієвою місцева програма підвищення рівня громадської безпеки та
громадського порядку?
Бал зараховується за наявності затвердженої програми такого спрямування, що
оцінюється як дієва. Спрямованість і дієвість програми визначається аналізом тексту
документа на предмет мети, спрямованості питань та підбором методів їх реалізації,
зазначенням виконавців, строків виконання; виділенням фінансування з місцевого
бюджету; визначенням очікуваних результатів виконання; встановленням контролю та
визначенням способів оцінки ефективності реалізації завдань.

Згідно з офіційною відповіддю, яку подала на інформаційний запит Військово-цивільна
адміністрація м. Лисичанськ, на території міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля до
кінця 2020 року діяла «Міська програма профілактики злочинності». Програма на
2018-2020 роки затверджена рішенням сесії Лисичанської міської ради Луганської області
сьомого скликання 21.12.2017 за № 40/566, яка відповідно до чинного законодавства
оприлюднена на сайті міської ради – наразі це сайт військово-цивільної адміністрації міста
Лисичанськ
Сєвєродонецького
району
Луганської
області:
https://lis.gov.ua/lisichansk-today/programs/17130-miska-programa-profilaktiki-zlochinnosti-na2018-2020-roki.html.
Метою «Міської програми профілактики злочинності на 2018-2020 роки» є забезпечення
Лисичанським відділом поліції ГУНП в Луганській області, Управлінням патрульної
поліції в Луганській області, за активної взаємодії та підтримки Лисичанської міської ради,
виконкому Лисичанської міської ради, громадськості, публічної безпеки і порядку, безпеки
дорожнього руху, охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави,
протидія злочинності, надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам,
які з особистих причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.
Упродовж терміну виконання програми було профінансовано в 2018 році – 320,574 тис
грн, в 2019 році – 267,390 тис грн, за 11 місяців 2020 року – понад 50 тис грн. На грудень
2020 року було проведено закупівелі обладнання та послуг з його монтажу на суму 720
тис:https://lis.gov.ua/novosti/2011-04-12-08-34-48/24517-u-lisichansku-vidbulos-zasidannya-ko
misiji-z-kontrolyu-za-realizatsieyu-vikonannya-miskoji-programi-profilaktiki-zlochinnosti.html.
У місті постійно відбуваються засідання з контролю за реалізацією цієї програми, про що
також
є
інформація
у
відкритих
джерелах:
https://lis.gov.ua/novosti/2011-03-25-08-03-23/23575-pro-robotu-komisiji-z-kontrolyu-za-realizat
sieyu-vikonannya-miskoji-programi-profilaktiki-zlochinnosti-na-2018-2020-roki-05-06-2020.htm
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l. У сукупності комплексний аналіз програми та її виконання дає підстави вважати
програму дієвою.
Крім того, монітор самостійно знайшов інформацію про наявність прийнятої Комплексної
програми розвитку цивільного захисту міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля на
2019-2023 роки. Її мета – послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності
територій від наслідків таких ситуацій, забезпечення відповідного рівня готовності органів
управління, сил та засобів до реагування, надання екстреної допомоги населенню,
проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт відповідно до
вимог чинного законодавства України. Програма має закладене фінансування на реалізацію
заходів, чітко поставлені завдання та
виконавців, але ми, на жаль, не знайшли
звітів з її виконання.
Наразі на території міст Лисичанськ,
Новодружеськ, Привілля почала діяти
«Програма профілактики правопорушень на
території
Лисичанської
міської
територіальної громади
на 2021-2023
роки». Нині діюча програма на 2021-2023
роки
затверджена
розпорядженням
керівника
Лисичанської
міської
військово-цивільної
адміністрації
15.04.2021 за № 215, яка відповідно до
чинного законодавства оприлюднена на
сайті міської ради – ВЦА міста Лисичанськ
Луганської області.
Метою Програми є забезпечення відділом поліції № 3 Сєвєродонецького РУП ГУНП в
Луганській області, Управлінням патрульної поліції в Луганській області за активної
взаємодії та підтримки Лисичанської міської ВЦА, громадськості публічної безпеки і
порядку, безпеки дорожнього руху, охорони прав і свобод людини, а також інтересів
суспільства і держави, протидія злочинності, надання в межах, визначених законом, послуг
із допомоги особам, які з особистих причин або внаслідок надзвичайних ситуацій
потребують такої допомоги. Програма діє 4 місяці, тому звітів з її виконання ще немає. У
рамках Програми протягом 2021 року планують вжити заходи щодо подальшого
розширення єдиного комплексу відео-спостереження за громадськими місцями і вулицями
з масовим перебуванням людей та найбільш ускладненою криміногенною ситуацією.
Згідно зі звітом про роботу відділу взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної
роботи та цивільного захисту Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації за
2021 рік, за перші два квартали 2021 року проведено 11 засідань міської комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
________________________________________________________________________
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Бал зараховано
__________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Оприлюднити результати реалізації Комплексної програми розвитку цивільного
захисту міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля на 2019-2023 роки за 2019 та
2020 роки.

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).

Міську програму профілактики злочинності на 2018-2020 роки розробляли згідно з
відповідним розпорядженням Лисичанського міського голови, який створив комісію з
розробки програм. До її складу увійшли всі зацікавлені сторони та виконавці програми,
серед яких є представники поліції, освіти, бізнесу, комунальних підприємств. У місті
регулярно звітують про виконання програми та оприлюднюють цю інформацію.
У Лисичанську після утворення ВЦА за даним напрямом було проведено круглий стіл з
обговорення реалізації проєкту «Підвищення рівня громадської безпеки для Лисичанської
громади через впровадження (оновлення) міської програми профілактики злочинності».
Пройшло публічне обговорення програми у форматі «Форуму взаємодії заради безпечного
майбутнього» із використанням підходів партисипативного менеджменту», що реалізується
в межах програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки
Королівства Нідерландів. У заході взяли участь керівник ВЦА м. Лисичанська Олександр
Заїка та співробітники ВЦА, міський голова Новодружеська Андрій Гайдуков,
представники закладів культури та освіти, громадських організацій, правоохоронних
органів, підприємці. В результаті заходу вирішили провести опитування містян щодо
нагальних проблем безпеки в місті. Нині діюча програма «Програма профілактики
правопорушень на території Лисичанської міської територіальної громади на 2021-2023
роки» затверджена розпорядженням керівника Лисичанської міської військово-цивільної
адміністрації.
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Оскільки під час розробки місцевих програм з питань громадської безпеки та громадського
порядку у місті Лисичанськ врахована думка населення, монітор вважає доцільним
поставити позитивну оцінку.
__________________________________________________________________________
Бал зараховано
__________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Періодично проводити громадські слухання та опитування щодо стану безпеки в
громаді, відчуття безпеки та проблемних моментів у цій сфері.
2. Оприлюднювати результати досліджень в місцевих ЗМІ та на інформаційних
ресурсах громади.

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

Наразі єдиний комплекс відеоспостереження за громадськими місцями і вулицями з
масовим перебуванням людей та найбільш ускладненою криміногенною обстановкою у
населених пунктах Лисичанська, Новодружеська та Привілля розширюється. Періодично
проводяться засідання комісії з контролю реалізації програми, на яких розглядаються
питання виконання заходів програми та можливості залучення додаткових коштів.
Завдяки плідній співпраці органів місцевого
самоврядування
із
представниками
громадських організацій «Жіноча правозахисна
група» та «Східна Варта», поліція та робоча
група з 31 серпня 2020 року до лютого 2021
проведели узгодження технічних характеристик
обладнання, встановленого в усіх визначених
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проєктом місцях. У рамках цього проєкту вдалося залучити на реалізацію потреб містян
майже 12 тис доларів, встановили 32 камери. Відеонагляд встановили біля Бельгійської
спадщини, закладів культури, освіти, медичних установ, інших місць масового скупчення
населення. Додатково виділили кошти на освітлення в місцях, де не вистачало світла для
нормальної нічної роботи пристроїв. Також у 2021 році планують встановити
онлайн-трансляції з камер відеоспостереження, жителі зможуть у режимі реального часу
спостерігати за подіями на головній площі і біля Лисичанського міського палацу культури
на вул. Красній.
Згідно зі звітом Про роботу відділу взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної
роботи та цивільного захисту Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації за
2021 рік, у місті діють автоматизованої системи централізованого оповіщення міст
Лисичанськ, Новодружеськ та Привілля з можливістю запуску електросирен, також є
підвальні приміщення, пристосовані для укриття населення.
Кількості заходів впровадження сучасних технічно-інформаційних систем, які
допомагають реагувати на тривожні події у Лисичанську, достатньо для того, щоб
позитивно оцінити вплив цього напряму.
__________________________________________________________________________
Бал зараховано
__________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Вивчити досвід інших громад, які впровадили подібні системи в рамках реалізації
проектів міжнародних організацій, та розглянути можливість запозичення
подібного досвіду.
2. При формуванні бюджету громади планувати витрати на вказані заходи.

4. Чи здійснювала місцева влада за останній рік інформаційно-просвітницькі
кампанії, спрямовані на формування навичок поведінки населення у надзвичайних
ситуаціях?
Бал зараховується при наданні доказів проведення заходів, що стосувалися не менше
чотирьох напрямів (цільових груп) фізичної безпеки, зокрема пожежна безпека, безпека на
дорозі, безпека дітей, безпека людей похилого віку, безпека для людей з інвалідністю,
безпека в мережі Інтернет, інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).
За звітний період у місті Лисичанськ проходили інформаційно-просвітницькі кампанії,
спрямовані на формування навичок поведінки населення у надзвичайних ситуаціях.
Зокрема це розповсюдження інформації від головного спеціаліста відділу мобілізаційної
роботи та цивільного захисту ВЦА щодо небезпеки отруєння чадним газом (ознаки та
симптоми отруєння, перша допомога, як уникнути отруєння чадним газом), заклики
кожного громадянина дотримуватися правил пожежної безпеки та не спалювати траву
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(сміття), провокуючи пожежі у природних екосистемах. Також звернення Територіального
управління Служби судової охорони у Луганській області до громадян із закликом
максимально серйозно поставитись до виконання обмежувальних заходів задля
недопущення розповсюдженню коронавірусної інфекції та щодо вакцинації населення, а
саме розповсюдження статистичних даних та інформація щодо вакцинації проти
COVID-19.
Згідно з відповіддю на запит, ВЦА повідомила, що в ході реалізації програми «Міські
програми профілактики злочинності» на постійній основі відповідальні виконавці
проводять інформаційно-просвітницькі заходи різного напрямку, зокрема щодо пожежної
безпеки, безпеки на дорозі, безпеки дітей. Більшість таких заходів проводять у школах
співробітники відділу освіти та Управління патрульної поліції в Луганській області й
відділу ювенальної превенції, а також у позашкільних структурах – відділ у справах сім'ї,
молоді та спорту. З питань пожежної безпеки заходи проводять представники міського
управління ДСНС у Луганській області.
Згідно зі звітом Про роботу відділу взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної
роботи та цивільного захисту Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації за
2021 рік, організовано проведення 2 комплексних спеціальних об’єктових навчань та
тематичних об’єктових тренувань. Проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу з
питань безпеки життєдіяльності в повсякденному житті через вуличні гучномовці,
інформаційні листівки, стенди.
Приклади заходів:
- Лисичанські рятувальники провели навчально-практичний
тренінг для
співробітників Управління патрульної поліції в Луганській області.
- У м. Лисичанськ у рамках операції Об’єднаних сил пройшли планові навчання з
протидії диверсійним та терористичним загрозам за участі регіональних суб’єктів
боротьби з тероризмом.
- Фахівці Лисичанського міського управління ГУ ДСНС України у Луганській
області разом із репортерами загальнонаціонального телебачення «Еспресо»
завітали до Центрального ринку м. Лисичанськ, де провели профілактичні бесіди з
громадянами.
- Рятувальники розповіли дітям про правила безпеки у побуті під час виявлення
вибухонебезпечних предметів, під час відпочинку на природі, а також закликали
бути обачними, оминати покинуті будівлі, недобудови, в жодному разі не заходити в
річку без нагляду дорослих, не чіпати невідомі предмети.
Місцева
влада
за
останній
рік
здійснила
певну
кількість
заходів
інформаційно-просвітницької кампанії, спрямованих на формування навичок поведінки
населення у надзвичайних ситуаціях, відтак монітор вважає доцільним поставити
позитивну оцінку.
__________________________________________________________________________
Бал зараховано
__________________________________________________________________________
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Рекомендації:
1. З метою донесення інформації до більшої кількості цільових груп залучати до
участі в заходах усіх надавачів соціальних послуг. Проводити спільні тематичні
тижні безпеки тощо.

5. Чи здійснює на час моніторингу місцева влада заходи щодо запобігання
правопорушенням у взаємодії з поліцією (сommunity policing) та органами пробації?
Бал зараховується при наданні доказів організації органом місцевого самоврядування
не менше шести форм системної спільної діяльності поліції з населенням та соціальної
реабілітації. Приклади: навчання поліцією з питань безпеки; звітування щодо актуальних
безпекових питань; зустрічі з мешканцями; он-лайн платформи контактування чи
отримання порад від поліції; спільні патрулювання; співпраця щодо участі у діяльності
місцевих офісів пробації, центрів соціальної реабілітації, пробаційних програм; ініціативи
з питань превенції правопорушень за різними напрямками (флешмоби, розробка
інформаційно-методичних матеріалів тощо), інше (визначається за внутрішнім
переконанням монітора).
Програмою передбачено заходи, які проводять у взаємодії з представниками Національної
поліції України. Регулярно представники місцевої влади беруть участь у звітуванні
начальника Лисичанського відділу поліції ГУНП в Луганській області перед громадою.
Співпраця з Лисичанським міським відділом пробації Філії «Центр пробації» в Луганській
області здійснюється в рамках роботи Спостережної комісії при ВЦА. З учасниками
програми пробації регулярно проводять заходи працівники Комунального закладу
«Лисичанський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді».
Відповідно до «Програми профілактики правопорушень на території Лисичанської міської
територіальної громади на 2021-2023 року» заплановано виготовити та розмістити на
біг-бордах постери соціальної реклами з метою попередження злочинності, зокрема
протидії телефонному та інтернет-шахрайству, незаконному розповсюдженню наркотичних
засобів, насильству в сім’ї, дитячій безпритульності та бродяжництву.
У Лисичанську проводять засідання комісії з контролю за реалізацією виконання Програми
профілактики правопорушень на території Лисичанської міської територіальної громади на
2021-2023.
На офіційній Фейсбук-сторінці ОМС та поліції Лисичанська надають поради та
попередження: «Безпека дітей в інтернеті», «Запущено чат-бот DrugHunters в Telegram»,
«Дитина в кімнаті – зачини вікно».
«Дитячі» поліцейські Луганщини провели акцію «Посміхнись життю, ти йому
подобаєшся!». 10 вересня, у Всесвітній день запобігання самогубствам, ювенальні
поліцейські завітали до школярів та разом із учнями обговорили питання любові до життя
та вирішення проблем, які можуть виникати серед дітей.
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Співробітники ювенальної превенції проводили інформаційні рейди, під час яких
розповіли відпочиваючим біля водойм правила безпечної поведінки під час відпочинку на
водоймах.
Спільно з Лисичанським міським відділом філії Державної установи «Центр пробації» для
осіб з родин з складними життєвими обставинами провели 6 групових заходів: лекції з
питань формування здорового способу життя, навчання навичкам недопущення зараження
ВІЛ, формування негативного ставлення до вживання наркотичних і психотропних
речовин, попередження насильства в сім’ї. Також з особами цієї категорії проводили
індивідуальну профілактичну роботу.
Ювенали Лисичанського відділу поліції відвідали місцеві парки та дитячі майданчики, щоб
вкотре попередити батьків про необхідність дотримання правил безпечного користування
пластиковими вікнами та балконами в оселях, де є маленькі діти.
Поліцейські Луганщини провели профілактичні рейди про безпечну поведінку під час
відпочинку на воді, кіберполіцейські долучились до інформаційної компанії з протидії
шахрайствам.
Місцева влада за останній рік здійснила достатню кількість заходів щодо запобігання
правопорушень у взаємодії з поліцією та органами пробації, тому монітор вважає
доцільним поставити позитивну оцінку.
__________________________________________________________________________
Бал зараховано
__________________________________________________________________________

6.

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

Бал зараховується за наявності затвердженого/их плану/ів такого спрямування, що
прийняті/оновлені не пізніше, ніж три роки від часу проведення моніторингу.
Відповідно до прийнятої Комплексної програми розвитку цивільного захисту міст
Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля на 2019-2023 роки, у її заходах є оновлення та
модернізація існуючого фонду захисних споруд цивільного захисту; створення передумов
для будівництва нових захисних споруд цивільного захисту шляхом впровадження
інженерно-технічних вимог цивільного захисту в містобудівній та іншій проектній
документації; організація та здійснення запобіжних заходів на випадок виникнення
надзвичайних ситуацій, створення передумов для їх локалізації та ліквідації, забезпечення
проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт, надання одноразової допомоги
та забезпечення нормальних умов життєдіяльності для громадян, які постраждали від
наслідків надзвичайних ситуацій, зокрема шляхом розгортання та утримання тимчасових
пунктів проживання та харчування й інше.
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Програма має закладене фінансування на реалізацію заходів, чітко поставлені завдання та
виконавців, але ми, на жаль, не знайшли звітів з її виконання.
З метою належної організації, планування, підготовки та проведення евакуації, у
Лисичанській міській територіальній громаді, на виконання статті 33 Кодексу цивільного
захисту України та постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року № 841
«Про затвердження порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», керуючись
пунктом 8 частини третьої статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»
оприлюднено розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної
адміністрації від 16.06.2021 року «Про
створення комісії з питань евакуації
Лисичанської міської військово-цивільної
адміністрації».
Відділ мобілізаційної, режимно-секретної
роботи та цивільного захисту Лисичанської
міської ради на офіційному сайті ВЦА
повідомляє про наявність Інтерактивної
карти захисних споруд цивільного
захисту Луганської області. Для укриття
населення міст Лисичанськ, Новодружеськ,
Привілля від надзвичайних ситуацій
техногенного, природного та воєнного
характеру створено фонд захисних споруд цивільного захисту, який включає сховища
цивільного захисту, підвальні приміщення житлових будинків та інші споруди підземного
простору, які можуть бути використані для укриття населення. Організації та власники
зазначених споруд у разі необхідності забезпечать вільний доступ для укриття. Для захисту
людей від деяких факторів небезпеки, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій у
мирний час, та дії засобів ураження в особливий період також використовуються споруди
подвійного призначення та найпростіші укриття.
Монітор вважає, що перерахованих заходів достатньо для позитивної оцінки цього
напряму.
__________________________________________________________________________
Бал зараховано
__________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Проводити роботу з місцевим населенням на випадок необхідності термінової
евакуації.
2. При плануванні роботи врахувати можливі заходи з інформування мешканців
громади алгоритму дій під час надзвичайних ситуацій.
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Ключові враження від моніторингу
Працівники військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ відкриті до комунікації
з моніторинговою групою та сприяли її роботі. ВЦА міста Лисичанськ проводить
інформаційно-просвітницькі кампанії, спрямовані на формування у населення навичок
поведінки в надзвичайних ситуаціях та заходи щодо запобігання правопорушень у
взаємодії з поліцією. У місті продовжують впроваджувати технічно-інформаційні системи,
які допомагають реагувати на тривожні події у місті, а саме системи відеоспостереження
на дорогах та у громадських місцях, системи розумного освітлення вулиць, встановлення
онлайн-трансляції з камер відеоспостереження, також діють автоматизованої системи
централізованого оповіщення.
Базові рекомендації
1. Проводити роботу з місцевим населенням на випадок необхідності термінової
евакуації.
2. Оприлюднювати результати реалізації програм у соціальних мережах та на
офіційному сайті ВЦА міста Лисичанськ.
3. Залучати громадськість до планування, впровадження та моніторингу заходів з
громадської безпеки.
РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: БАЗОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ
НАПРЯМОК МОНІТОРИНГУ: ГІДНИЙ РІВЕНЬ ЖИТТЯ
1. Чи є дієвими місцеві програми (проєкти) подолання бідності?
Бал зараховується за наявності дієвої місцевої програми, що включає питання
подолання бідності. Від ОМС не обов’язково очікується наявність спеціалізованої
програми: прийнятні системні (регулярні, доступні для різних категорій осіб) узагальнені
в єдиному документі заходи підтримки мешканців, які опинились за межею бідності.
Дієвість і адресність програми оцінюється зазначенням у ній категорій мешканців
громади, які за рівнем доходів перебувають за межею бідності або у групі ризику, чітких
цілей та завдань із визначеними актуальними виконавцями, очікуваними результатами та
ресурсами (зокрема коштами, необхідними для реалізації відповідних заходів),
встановленням контролю та визначенням способів оцінки ефективності реалізації
завдань.
Згідно з офіційною відповіддю на інформаційний запит, ВЦА м. Лисичанськ надала
інформацію про те, що наразі діє низка програм соціального захисту населення окремих
категорій громадян, метою яких є визначення основних проблем соціально незахищених
верств населення, надання соціальної підтримки, поліпшення умов проживання,
забезпечення державних соціальних гарантій, надання матеріальної допомоги:
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●
Комплексна програма соціально захисту населення Лисичанської територіальної
громади на 2020-2022 роки (в редакції розпорядження керівника Лисичанської ВЦА від
20.04.2021 №241).
●
Комплексна програма соціальної підтримки учасників АТО, операції об'єднаних
сил та членів їх сімей на 2020-2021 роки (в редакції розпорядження керівника
Лисичанської ВЦА від 20.04.2021 №243).
●
Цільова програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, на 2019-2021 роки (в редакції розпорядження керівника
Лисичанської ВЦА від 20.04.2021 №244).
●
Комплексна міська програма соціального захисту і реабілітації осіб з обмеженими
фізичними можливостями на 2019 – 2021 роки (в редакції розпорядження керівника
Лисичанської ВЦА від 27.04.2021 №288). У рамках програми перевізникам відшкодували
вартість пільгового проїзду залізничним транспортом у прямому та місцевому сполученні
особами з інвалідністю в період з 1 жовтня по 15 травня 2021р. у розмірі 27 779 грн,
надання пільг по абонентській платі за телефон особам з інвалідністю по зору
Лисичанської територіально-виробничої первинної організації УТОС у розмірі 6 773 грн.
●
Стратегія розвитку системи соціального захисту населення Лисичанської
територіальної громади на 2021-2016 роки (розпорядження керівника Лисичанської ВЦА
від 24.05.2021 №413).
Також з метою забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на пільговий
проїзд автомобільним транспортом розпорядженням керівника Лисичанської ВЦА від
20.04.2021 №245 затверджена Програма фінансування видатків на компенсаційні виплати
за пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах
загального користування у м. Лисичанськ на 2021 рік.
У сукупності комплексний аналіз змісту програм та їх виконання дає підстави зарахувати
бал за індикатором.
__________________________________________________________________________
Бал зараховано
__________________________________________________________________________

2. Чи дбає ОМС про виявлення і підтримку сімей/осіб, які опинились у складних
життєвих обставинах?
Бал зараховується у разі підтвердження здійснення ОМС не менше чотирьох заходів
цього спрямування.
Приклади: 1) наявність гарячої лінії для осіб, які за рівнем доходів, внаслідок
безробіття, стихійного лиха чи інших обставин потрапили за межу бідності; 2)
проведення ОМС інформаційної кампанії (на офіційному сайті, стендах, у ЗМІ, буклетах)
про соціальні послуги, які може отримати сім’я, особа, яка за рівнем доходів, внаслідок
різних обставин потрапили за межу бідності; 3) розміщення на сайті контактної
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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).
Роботу з виявлення та підтримки осіб/сімей, які опинилися у складних життєвих
обставинах, у м. Лисичанськ здійснює управління праці та соціального захисту населення
Лисичанської міської ради, Лисичанський територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних послуг), Лисичанський міський центр соціальних
служб для сім’ї дітей та молоді, служба у справах дітей Лисичанської міської ради.
Інформація щодо соціальних послуг, які надають за рахунок коштів місцевого бюджету,
розміщена на офіційному сайті військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ (в
розділі «Соціальна сфера» та «УСЗН» та на інформаційних стендах, які знаходяться у
приміщеннях
структурних
підрозділів
ВЦА
(приклад:
https://lis.gov.ua/novosti/social-realm/24306-sotsialnij-robitnik-profesiya-dobrikh-sprav.html).
Представники структурних підрозділів військово-цивільної адміністрації беруть участь у
соціальних прийомах громадян, ярмарках вакансій, семінарах та тренінгах для
роботодавців,
які
проводить
Лисичанський
центр
зайнятості
(приклад:
https://lug.dcz.gov.ua/publikaciya/u-lysychansku-provely-pyatydennyy-trening).
Регулярно відбуваються засідання комісії з надання одноразової грошової допомоги під
головуванням начальника управління соціального захисту населення та проводяться
інформаційно-просвітницькі заходи.
(приклад:
https://lis.gov.ua/uszn/novini/26150-mij-tatus-najkrashchij.html,
https://lis.gov.ua/novosti/2011-04-12-08-34-48/26612-u-lisichansku-vidbulosya-zasidannya-komi
siji-z-nadannya-odnorazovoji-groshovoji-dopomogi-25-08-2021.html ).
З метою забезпечення належної організації надання соціальної підтримки мешканцям
новоствореної територіальної громади, управління соціального захисту населення
Лисичанської міської ВЦА створило віддалені робочі місця та організувало прийом
громадян з питань призначення всіх видів державної соціальної допомоги, житлової
субсидії та надання пільг на житлово-комунальні послуги. Адреси та час роботи зазначені
на
сайті:
https://lis.gov.ua/uszn/novini/26113-v-upravlinni-sotsialnogo-zakhistu-naselennya-stvoreni-vidda
leni-robochi-mistsya.html .
Згідно з відкритою інформацією на офіційному сайті ВЦА, у місті Лисичанськ проводить
особисті прийоми громадян керівник військово-цивільної адміністрації Олександр Заїка, на
прийомі громадян також були присутні керівники структурних підрозділів ВЦА та
комунальних підприємств міста. Такі заходи проводять регулярно, а саме один раз на
робочий тиждень по понеділках.
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КЗ «Лисичанський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» в межах
територіальних громад міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля проводить соціальну
роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та
потребують сторонньої допомоги.
Станом на 1 жовтня 2020 року на обліку в категорії сімей, що перебувають у складних
життєвих обставинах, знаходяться 622 особи та сімʼї, в яких виховуються 1180 дітей.
Протягом звітного періоду фахівці з соціальної роботи здійснили 678 соціальних
інспектувань та склали відповідну кількість оцінок потреб дітей та їхніх сімей. За
результатами оцінок, з метою подолання складних життєвих обставин та мінімізації їх
наслідків сім’ям надавали соціальні послуги. Протягом звітного періоду 62 сімʼї з дітьми
перебували під соціальним супроводом.
Соціальною роботою охоплено 25 сімей, які перебувають у конфлікті з законом, зокрема 2
молоді особи, звільнені з місць позбавлення волі, та одна дитина, яка відбула покарання.
Результатами надання послуг цим особам стало налагодження (відновлення) соціальних
зв’язків, надання доступу до ширших освітніх можливостей або соціальної активності,
навчання навичкам безпечного способу життя щодо інфікування ВІЛ, сприяння зміцненню
родинних та суспільно корисних звʼязків тощо. Продовжувалась соціальна робота із 2
сімʼями, 4 дитини з яких цілодобово перебували у закладах інтернатного типу за заявою
батьків. Також надавали послуги 44 сім’ям, у яких 62 дитини постраждали від насильства.
Пʼять сімей цієї категорії перебували під соціальним супроводом, із 39 сім’ями працювали
за картками отримувачів послуг.
Враховуючи підтвердження здійснення ОМС не менше чотирьох заходів цього
спрямування, вважаємо за потрібне зарахувати бал за індикатором.
__________________________________________________________________________
Бал зараховано
__________________________________________________________________________

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
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навчальних закладах; 6) надання матеріальної допомоги (продуктів харчування, одягу,
іншого); 7) допомога домогосподарствам, які внаслідок перебування за межею бідності
накопичили заборгованість за оплату житлово-комунальних послуг; 8) надання допомоги
домогосподарствам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, пожежі, надзвичайної
ситуації, інших обставин (оцінюються рішення ОМС за останні 2 роки); 9) інше
(визначається за внутрішнім переконанням монітора).
Відповідно до звіту про виконання програм соціального захисту населення окремих
категорій громадян «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій
громадян на залізничному транспорті», на 2020 р. були затверджені асигнування в сумі 171
595 грн, касові видатки – 107 170 грн, які складають 63% від затверджених паспортом
бюджетної програми бюджетних призначень. Питома вага відшкодованих компенсацій на
проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті до нарахованих склала
100%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 року відсутня.
Правом на пільговий проїзд залізничним транспортом скористалися 66% осіб від
запланованої кількості пільговиків. Її зменшення зумовили зовнішні фактори, на які
управління як головний розпорядник бюджетних коштів не могло вплинути, а саме
введення в дію карантинних обмежень на території України відповідно до ПКМУ від
11.03.2020 №211 «Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до
законодавства». На 2020 рік затверджені асигнування у загальній сумі 132 229 грн, зокрема
за загальним фондом – 120 604 грн, за спеціальним фондом – 11 625 грн, касові видатки
склали у загальній сумі 122 095 грн, зокрема за загальним фондом – 110 471 грн, за
спеціальним фондом – 11 624 грн.
Частка осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, які використали
право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним транспортом,
склала 65 % від запланованої кількості. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021
року відсутня. Касові видатки склали 92% від затверджених паспортом бюджетної
програми бюджетних призначень. Витрати на проїзд зросли відносно запланованих через
те, що більшість пільговиків, які мають 100% пільгу, скористалися правом на проїзд.
Правом на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) міжміським залізничним
транспортом скористалися 14 % від запланованої кількості громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021
року відсутня. Як наслідок, касові видатки склали 19 % від затверджених паспортом
бюджетної програми бюджетних призначень.
На зменшення кількості пільговиків вплинули зовнішні фактори, на які управління як
головний розпорядник бюджетних коштів не могло вплинути, а саме введення в дію
карантинних обмежень на території України відповідно до ПКМУ від 11.03.2020 №211.
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На безоплатний капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир, що мають право
на таку пільгу, відповідно до чинного законодавства, на 2020 рік заплановано бюджетні
призначення у сумі 11 625 грн. Касові видатки склали 11 624 грн. Кредиторська
заборгованість станом на 01.01.2021 року відсутня. Касові видатки склали 100 % від
затверджених паспортом бюджетної програми бюджетних призначень.
«Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів
внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на
оплату житлово-комунальних послуг» на 2020 рік затверджені асигнування у сумі 186 594
грн на оплату житлово-комунальних послуг почесним громадянам, членам сімей загиблих
учасників бойових дій на території інших держав, членам сімей загиблих учасників АТО.
Касові видатки – 151 314 грн, які склали 81,1% від затверджених паспортом бюджетної
програми бюджетних призначень. Витрати на оплату житлово-комунальних послуг
зменшилися у зв’язку зі зниженням тарифів на природний газ. Питома вага відшкодованих
пільгових послуг до нарахованих склала 100%. Кредиторська заборгованість станом на
01.01.2021 року відсутня.
Відповідно до інформації на офіційному сайті, ВЦА Лисичанська проводить такі заходи:
сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах, забезпечені дровами на
опалювальний період; відбулося засідання комісії з питань призначення (відновлення)
соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам; оприлюднена інформація щодо
можливості отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.
Також УСЗН Лисичанської міської ВЦА повідомляє, що станом на 08.07.2021 року
перераховані в повному обсязі кошти у загальній сумі 11 489,5 тис грн, які надійшли з
державного бюджету на виплату одержувачам за липень 2021 року: державні соціальні
допомоги, компенсації, грошове забезпечення та оплату послуг окремим категоріям
населення – 11 368,0 тис грн; компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 121,4 тис грн;
допомога на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи — 0,1 тис. грн.
Кількість заходів соціального спрямування надання допомоги особам, які цього
потребують, у місті Лисичанськ є достатньою для того, щоб зарахувати бал за індикатором.
__________________________________________________________________________
Бал зараховано
__________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Проаналізувати потреби мешканців громади та врахувати його при формуванні
бюджету громади на наступний рік.
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4. Чи надає ОМС допомогу в отриманні житла?
Бал зараховується у разі підтвердження не менше чотирьох наведених елементів
(перший елемент є обов’язковими): 1) ведення обліку осіб, які потребують поліпшення
житлових умов; 2) наявність діючих інвестиційних програм із підприємствами та
організаціями, що здійснюють зведення житлових будівель, зокрема через виділення
житла або заходів зі сприяння його придбанню (або надання земельних ділянок для
будівництва житла) мешканцям громади, які цього потребують (перебувають на обліку);
3) наявність фонду тимчасового житла (або переліку земельних ділянок під житлове
будівництво), що може надаватись у користування тим, хто цього потребує; 4)
приклади забезпечення житлом осіб із такого переліку за останні 2 календарні роки перед
проведенням моніторингу за обов’язкової умови справедливої черговості (кожна заміна у
черзі отримувачів житла має бути обґрунтована документально); 5) пропонування
громадою житлових приміщень для тимчасового (до шести місяців) поселення
внутрішньо переміщених осіб (такі житлові приміщення можуть бути як на території
громади, так і в іншій громаді, до якої буде направлено таку особу); 6) надання земельних
ділянок під житлову забудову тим, хто цього потребує; 7) наявність для внутрішньо
переміщених осіб місцевих довгострокових програм із пільгового кредитування (зокрема
іпотечного) будівництва або придбання житла.
Як зазначено у відповіді на запит, тимчасовий житловий фонд у м. Лисичанськ не
створений у зв’язку з відсутністю придатних для проживання житлових приміщень
комунальної форми власності, які могли б використовуватися як тимчасове житло.
Місцева довгострокова програма з пільгового кредитування будівництва або придбання
житла для внутрішнього переміщення осіб в місті не приймалась.
Усі охочі громадяни можуть звертатися до Лисичанської міської ради за отриманням
земельних ділянок для будівництва житла у межах норм, встановлених Земельним
кодексом України. Але внаслідок відсутності на сьогодні у місті Лисичанськ плану
зонування, затвердженого відповідно до вимог ст. 24 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності», в деяких випадках умовою при наданні земельної ділянки у
користування є розробка та затвердження детального плану території.
У зв’язку з введенням у місті Лисичанськ військово-цивільної адміністрації, надання
земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) можливе тільки в оренду строком на 1 рік з
подальшим поновленням строку оренди.
У місті ведуть квартирний облік осіб: у відкритому доступі на сайті ВЦА є список осіб, які
користуються правом позачергового одержання жилих приміщень при Лисичанській
міській раді станом на 01.01.2021; список осіб, які користуються правом першочергового
одержання жилих приміщень при Лисичанській міській раді станом на 01.01.2021; список
осіб, які перебувають у списку загальної черги при Лисичанській міській раді станом на
01.01.2021: https://lis.gov.ua/zhitelyam-goroda/2019-10-25-10-57-32.html .
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З метою реалізації державної політики у сфері соціального захисту учасників АТО та
інших осіб, 19 серпня 2020 р. у Лисичанську відбулися громадські слухання щодо
врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної документації:
детальний план для індивідуальної житлової забудови частини території в межах вул. 9
Травня та К. Маркса міста Лисичанськ.
В обговоренні містобудівної документації взяли участь начальниця управління будівництва
та архітектури Світлана Земляна; головна архітекторка міста Олена Олейниченко;
розробниця проєкту, головна архітекторка приватної науково-виробничої комерційної
фірми «Техносервіс» Ірина Медяник; голова громадської організації «Луганська обласна
спілка учасників бойових дій «Ветерани АТО Луганщини» Артем Коваленко та мешканці
міста. Розробниця проєкту Ірина Медяник презентувала проєктні рішення детального
плану території, спрямовані на пошук оптимального варіанту забудови 28,33 га із земель
запасу міста, відведених під індивідуальне житлове будівництво для 163 сімей.
Також на Фейсбук-сторінці Лисичанської ВЦА систематично розміщують інформацію
щодо
того,
як
отримати
компенсацію
за
зруйноване
житло.

Лисичанська ВЦА зарезервувала землі запасу міста для подальшого їх відведення під
індивідуальне житлове будівництво для учасників АТО/ООС та інших осіб, на яких
поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», у кварталі 50 років Перемоги м. Лисичанська. Інформація щодо отримання
ділянки зазначена на Фейсбук-сторінці.
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Розпорядженням керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації (далі –
ВЦА) №623 створено житлову комісію з обліку внутрішньо переміщених осіб та надання
житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним особам.
Відбуваються засідання комісії з розгляду заяв деяких категорій осіб про виплату грошової
компенсації
за
належні
для
отримання
жилі
приміщення:
https://lis.gov.ua/novosti/2011-04-12-08-34-48/26565-pro-robotu-komisiji-z-rozglyadu-zayav-de
yakikh-kategorij-osib-pro-viplatu-groshovoji-kompensatsiji-za-nalezhni-dlya-otrimannya-zhili-pr
imishchennya.html Станом на 17.08.2021 грошова компенсація за належні для отримання
жилі приміщення призначена 64 особам на загальну суму 76224,6 тис грн.
Відбулося засідання громадської комісії з житлових питань при Лисичанській міській
військово-цивільній адміністрації. Під час засідання члени комісії розглянули та ухвалили
зарахування на квартирний облік у загальну чергу та чергу першочерговиків двох родин.
Також стосовно двох родин прийнято рішення щодо включення їх до списку позачергового
одержання жилих приміщень. Далі комісія прийняла рішення внести зміни до двох
облікових справ та зняти з квартирного обліку одну родину.
Також відбуваються засідання комісії з обліку внутрішньо переміщених осіб та надання
житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним особам, яка
створена відповідно
до
розпорядження
керівника
Лисичанської міської
військово-цивільної
адміністрації
від
01.07.2021 № 623.
Основними
завданнями комісії є:
розгляд
заяв
про
взяття
на
облік
внутрішньо
переміщених осіб та членів їх сімей, які потребують надання житлових приміщень з фонду
житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб; перевірка підстав для
взяття на облік; прийняття рішення про взяття на облік та подання його на затвердження
уповноваженому органу; розподіл та надання житлових приміщень.
Робота щодо допомоги в отриманні житла Лисичанською ВЦА у звітний період
проводилась, тому монітор вважає доцільним поставити позитивну оцінку за цим
напрямом.
__________________________________________________________________________
Бал зараховано
__________________________________________________________________________
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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).
Відповідно до звіту про виконання програм соціального захисту населення окремих
категорій громадян, на безоплатний капремонт власних житлових будинків і квартир, що
мають право на таку пільгу відповідно до чинного законодавства, на 2020 рік бюджетні
призначення склали 11 625 грн. Касові видатки – 11 624 грн. Кредиторська заборгованість
станом на 01.01.2021 року відсутня. Касові видатки склали 100% від затверджених
паспортом бюджетної програми бюджетних призначень.
За рахунок спеціального фонду «Грошова компенсація за належні для отримання жилі
приміщення для внутрішньо-переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в АТО, забезпеченні її
проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО у період її проведення, у
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, та які потребують
поліпшення житлових умов» на 2020 рік затверджені асигнування в сумі 7 331 833 грн,
касові видатки – 7 316 998 грн, що склало 99,8% від затверджених паспортом бюджетної
програми бюджетних призначень. Частка забезпечених житлом осіб, які потребують
поліпшення житлових умов, склала 100%, кредиторська заборгованість станом на
01.01.2021 року відсутня.
Керівник ВЦА м. Лисичанськ Олександр
Заїка проводить особисті прийоми
громадян, під час яких звернення
громадян
переважно
стосувалися
безперебійного та якісного забезпечення
населення послугами з водопостачання
та водовідведення; роботи міського та
міжміського
транспорту;
ремонту
дорожнього покриття та благоустрою на
території міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля, а також відновлення освітлення
вулиць, питань субсидії.
28 травня 2021 р. Лисичанська міська
ВЦА та Всеукраїнська благодійна
організація
«Інститут
місцевого
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розвитку» підписали Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво в рамках
реалізації грантової діяльності «Добрі сусіди – одна країна» за підтримки проєкту USAID
«Демократичне врядування в Україні». Результатом спільної діяльності стане розвиток
культури добросусідства та громадської активності в багатоквартирному житловому
секторі міста Лисичанськ, що допоможе вирішити питання житлово-комунальних,
екологічних та інших проблем міста Лисичанська і сприятиме створенню об'єднань
співвласників багатоквартирних будинків, а також посилить взаємодію громадян із
групами громадського суспільства.
Враховуючи достатню кількість місцевих заходів впродовж останнього року монітор
прийняв рішення поставити позитивну оцінку з цього напрямку. Наразі у м. Лисичанськ
триває формування сталості покращення технологічних умов проживання жителів
громади.
___________________________________________________________________
Бал зараховано
__________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Проаналізувати потреби мешканців сільської місцевості щодо необхідності
забезпечення опалювальними матеріалами.

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.
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У зимовий період 2020-2021 рр. працювали
пункти обігріву в містах Лисичанськ,
Новодружеськ, Привілля. Перелік (5 адрес)
оприлюднено для населення у соціальних
мережах та на стендах.
Також
при
Лисичанському
міському
управлінні ГУ ДСНС України в Луганській
області працював мобільний пункт обігріву з
цілодобовим чергуванням рятувальників.
Не зважаючи на відсутність на обліку даних
осіб, діяльність ОМС з цього напрямку проводиться, тому монітор позитивно оцінює
напрямок.
__________________________________________________________________________
Бал зараховано
__________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Регулярно оприлюднювати інформацію про роботу в цьому напрямі.

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).
Дослідження відкритих джерел та отриманої від ОМС інформації дозволило зробити
висновок, що місцева влада сприяє якісному отриманню громадою послуг, що надають
підприємства житлово-комунального господарства. Зокрема забезпечує реалізацію
державної політики щодо комплексного розвитку житлово-комунального господарства
міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля з метою забезпечення та належного утримання
житлового фонду та прибуткових територій, а також з метою забезпечення населення
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якісними житлово-комунальними послугами, вирішення відповідно до законодавства
питань щодо поліпшення житлових умов громадян.
Місцева влада також координує роботу підпорядкованих житлово-комунальних
підприємств: контролює якість і періодичність надання житлової послуги з управління
багатоквартирними будинками. Підприємства ЛКСП «Лисичанськводоканал» та КП
«Лисичанськтепломережа» здійснюють перерахунки за надані послуги у відповідності до
діючого законодавства, згідно з поданими заявами споживачів.
ОМС розглядає листи, скарги, звернення, пропозиції громадян, підприємств, установ і
організацій, сприяє в межах своїх повноважень вирішенню порушених питань з метою
якісного отримання громадою житлово-комунальних послуг.
Відбулося засідання місцевої комісії з
питань
техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій під
головуванням заступника керівника
ВЦА. Під час засідання розглянули
питання про неможливість ведення
господарської
діяльності
ЛКСП
«Лисичанськводоканал» через арешт
поточного рахунку та обговорили шляхи подолання ситуації, що склалася.
У червні 2021 року місцева влада провела роботи із заміни 103 м магістрального водоводу
діаметром 400 мм на вул. Генерала Потапенка.
Також у червні в рамках запланованих ремонтних робіт ЛКСП «Лисичанськводоканал» на
ВНС «Лисичанська» ведуть наступні роботи: чистка двох резервуарів чистої води; ремонт
запірних арматур Ду-200 та Ду-600, що регулюють рівні на резервуарах; ремонт 7-го
агрегату насосу для подачі води; заміна триходових кранів, монометрів; встановлення
ультразвукових розходомірів. Окрім того, ремонтують запірну арматуру в напрямку 41-го
мікрорайону та замінюють запірну арматуру на вул. Свободи.
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ВЦА проводило опитування серед мешканці міста та тему «Чи підтримуєте ви підвищення
тарифів
на
послуги
міського пасажирського автомобільного
транспорту?»
https://forms.gle/ibFYhavhpxnGFdhb7
Під час проведення моніторингу виявлено достатню кількість дій щодо сприяння ОМС
якісному отриманню громадою послуг, що надають підприємства житлово-комунального
господарства.
__________________________________________________________________________
Бал зараховано
__________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. При узгодженні тарифів ЖКГ місцевій владі відстоювати інтереси громади,
враховуючи матеріальні можливості людей, які мають низькі доходи.

8. Чи сприяє ОМС доступу до системи послуг (соціальних, медичних,
адміністративних) через організацію зручного транспортного сполучення?
Бал зараховується при встановленні зручності транспортного сполучення до кожного
з таких закладів: Центр надання адміністративних послуг, заклад охорони здоров’я
вторинного рівня, місцевий підрозділ соціального захисту населення.
Зручність досяжності визначається одним із таких способів: 1) не більше однієї
пересадки громадським транспортом від найбільш віддаленої вулиці та відстань до
найближчої зупинки не більше 300 м; 2) у населених пунктах без транспортного
сполучення – близько 3 км від найбільш віддаленої вулиці; 3) якщо заклад, що обслуговує
мешканців, знаходиться в іншому населеному пункті – можливість відповідно до
встановленого графіку руху виїхати до закладу, отримати необхідну послугу та
повернутись того ж дня. Відстань визначається за допомоги онлайн або друкованих мап.
За цим індикатором монітор дослідив транспортну доступність трьох об’єктів надання для
населення міста соціальних, адміністративних та медичних послуг.
У місті працює громадський транспорт, тому основним критерієм оцінки стала відстань
від пасажирського автомобільного транспорту до установ. Основна частина міського
транспорту пересувається двома центральними вулицям міста: вулицею Володимира
Сосюри та проспектом Перемоги, з віддалених районів міста транспорт прибуває також до
цих вулиць.
1. Управління праці та соціального захисту населення у місті Лисичанськ знаходиться
за адресою: вулиця Малиновського, 22А, відстань від територіального центру міста
– близько 2 км. До установи можна доїхати без пересадок з найвіддаленіших
районів міста. Найближча зупинка до УПСЗН знаходиться біля Центрального
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ринку, відстань від зупинки до управління сягає 700 м, що більше, ніж критерій у
300 м.

Відстань від зупинки до УПСЗН.
2. Центр надання адміністративних послуг у м. Лисичанськ знаходиться на вулиці
Гетьманській, 63, відстань від територіального центру міста – близько 2 км. До
установи можна доїхати без пересадок з найвіддаленіших районів міста.
Найближча зупинка до ЦНАПу – біля Центрального базару, відстань від зупинки до
ЦНАПу сягає 700 м, що більше, ніж критерій у 300м.

Відстань від зупинки до ЦНАПу.
3. Центральна міська лікарня ім. Титова у м. Лисичанськ – комунальна
лікувально-профілактична установа – знаходиться на проспекті Перемоги, 134. Це
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головна вулиця міста, доїхати до неї можна з будь-якого району Лисичанська без
пересадок, відстань до зупинок сягає 30 м.

Відстань від зупинки до лікарні.
До закладів надання послуг у місті Лисичанськ від найбільш віддаленої вулиці можна
дістатися без пересадки громадським транспортом. Якщо дослідити відстань до зупинок
від найвіддаленішої точки в місті, то вона перевищуватиме 700 м. Враховуючи незначні
відхилення від заданого показника до двох із обраних трьох закладів, можемо зробити
висновок, що транспортне сполучення у місті Лисичанськ є зручним.
__________________________________________________________________________
Бал зараховано
__________________________________________________________________________

Ключові враження від моніторингу
Місцева влада ОМС, а саме ВЦА доволі відкрита та готова до взаємодії з
представниками громадськості. У громаді є діючі програми соціального спрямування, які
покривають усі соціально незахищені категорії міста Лисичанськ. У соціальних мережах
проводиться інформаційна кампанія про соціальні послуги, які може отримати сім’я/ особа,
які за рівнем доходів, внаслідок різних обставин потрапили за межу бідності.
Базові рекомендації
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1. Запровадити практику систематичних обговорень з населенням щодо тарифів на
житлово-комунальні послуги, які надають у громаді, та щодо якості наданих
послуг.
2. Залучати громадськість до планування, впровадження та моніторингу заходів із
подолання бідності.

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).
Відповідно до офіційної відповіді на інформаційний запит, який надала Лисичанська ВЦА,
наразі діє низка програм соціального захисту населення окремих категорій громадян,
метою яких є визначення основних проблем соціально незахищених верств населення,
надання соціальної підтримки, поліпшення умов проживання, забезпечення державних
соціальних гарантій, надання матеріальної допомоги.
Діє комплексна програма соціально захисту населення Лисичанської територіальної
громади на 2020-2022 роки (в редакції розпорядження керівника Лисичанської ВЦА від
20.04.2021 №241). Серед співрозробників та учасників цієї програми є громадські
організації. Також діє комплексна міська програма соціального захисту і реабілітації осіб з
обмеженими фізичними можливостями на 2019-2021 роки (в редакції розпорядження
керівника Лисичанської ВЦА від 27.04.2021 №288).
Мета двох вищезазначених програм полягає у створенні фінансових та
організаційно-правових механізмів для забезпечення комфортного соціального клімату та
досягнення позитивних зрушень щодо рівня та якості життя незахищених верств населення
на основі ефективного використання бюджетних ресурсів міста.
У Лисичанську діють ще такі програми соціального захисту населення:
●
Комплексна програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції,
операції об'єднаних сил та членів їх сімей на 2020-2021 роки (в редакції розпорядження
керівника Лисичанської ВЦА від 20.04.2021 №243).
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●
Цільова програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, на 2019-2021 роки (в редакції розпорядження керівника
Лисичанської ВЦА від 20.04.2021 №244).
●
Програма реалізації сімейної, гендерної політики, попередження домашнього
насильства та протидії торгівлі людьми на території Лисичанської територіальної громади
на 2021-2025 роки (розпорядження керівника Лисичанської ВЦА від 07.06.2021 №489).
●
Стратегія розвитку системи соціального захисту населення Лисичанської
територіальної громади на 2021-2016 роки (розпорядження керівника Лисичанської ВЦА
від 24.05.2021 №413).
Слід зазначити, що в соціальних мережах робітники ВЦА Лисичанська провели
опитування стосовно думки населення про створення VETERAN HUB у місті
Лисичанську – простору підтримки та рівності https://forms.gle/cknyNiB2oEjUuijN9
Враховуючи те, що участь у розробці двох з чотирьох місцевих програм соціального
спрямування беруть представники громадських організацій, вважаємо за доцільне
зарахувати бал, але в подальшому порекомендувати залучати більшу кількість членів
громади до планування заходів, проєктів та програм соцзахисту населення.
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________

1. 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).
Відповідно до звіту про виконання програм соціального захисту населення окремих
категорій громадян, влада Лисичанської міської територіальної громади здійснює виплати
на матеріальну допомогу на поховання деяких категорій осіб на 2020 рік (видатки – 98 000
грн), пільги по абонентській платі за телефон інвалідам по зору Лисичанської
територіально-виробничої організації УТОС на 2020 рік (видатки – 6 773 грн).
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На Фейсбук-сторінці Лисичанської ВЦА оприлюднено інформацію для громадян похилого
віку, у яких є потреба в засобах реабілітації, та способи отримання цих засобів. Громадяни
похилого віку можуть звернутися до Лисичанського територіального центру соціального
обслуговування: зараз у територіальному центрі в наявності інвалідні візки, складні
ходунки-рамки, ходунки-роллатори, підлокотні милиці , підпахові милиці, регульовані
тростини. Засоби реабілітації надають у тимчасове користування на безоплатній основі.
Враховуючи те, що бал зараховується при наданні доказів вживання ОМС протягом
останнього календарного року перед моніторингом фінансово підкріплених системних
заходів (не менше двох типів заходів у невеликих населених пунктах), вважаємо доцільним
зарахувати бал за цим індикатором.
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Під час планування місцевого бюджету враховувати необхідність системної
підтримки осіб похилого віку, які мають низькі доходи.

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.

Лисичанський територіальний центр має 3 відділення – соціальної допомоги вдома,
соціально-побутової адаптації, відділення «Турбота» – і надає соціальні послуги
громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої
допомоги.
Відповідно до звіту про виконання програм
соціального захисту населення окремих
категорій громадян, влада Лисичанської
міської територіальної громади реалізує
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програму «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не
здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також
громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах» на 2020 рік. У рамках
програми затверджені асигнування у загальній сумі 8 649 819 грн, касові видатки склали 8
534 563 грн (соціальні послуги надані 8 особам, які звернулися до територіального центру
соціального обслуговування).
На сайті громади зазначені послуги та контакти, а також категорії осіб, які можуть такі
послуги отримувати.
Враховуючи роботу ОМС у цьому напрямі, бал зараховано.
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Забезпечити вчасне звітування установи, що надає послуги.
2. Про можливості отримання послуг інформувати громадян різними засобами
комунікації.

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
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-

проектно-кошторисної документації, проведення реконструкційних будівельних
робіт;
інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).

Комплексна міська програма соціального захисту населення міст Лисичанськ,
Новодружеськ, Привілля на 2020-2022 роки передбачає створення фінансових та
організаційно-правових механізмів для забезпечення комфортного соціального клімату та
досягнення позитивних зрушень щодо рівня та якості життя незахищених верств
населення на основі ефективного використання бюджетних ресурсів міста.
Для досягнення мети Програми передбачається розв’язання основних завдань:
- консультування, соціальний супровід, представництво інтересів соціально незахищених
верств населення міста;
- облаштування пандусів, поручнів;
- забезпечення технічними засобами реабілітації осіб з інвалідністю.
На вищезазначені заходи закладені певні суми на період дії програми (з адресами, де
мають бути встановлені пандуси). На жаль, у відкритому доступі ми не знайшли звітів з
виконання цих заходів.
Під час інтерв’ю з головним спеціалістом Управління праці та соціального захисту
населення Лисичанської міської ради у м. Лисичанськ монітор отримав відповідь, що
фізичний супровід людей з інвалідністю здійснюють соціальні служби, які безпосередньо
наймають фахівців. Організують транспортне перевезення людей з інвалідністю через
Територіальний центр, який має транспорт, але не має фахівця з перекладу жестовою
мовою.
Перевезення людей з інвалідністю у разі необхідності відвідування ними підрозділу
соціального захисту населення та медичних закладів організовано спеціалізованим
автомобілем, який надає обласна влада.
Також у Лисичанську відкрито інклюзивне відділення «Ощадбанку», адаптоване для
комфортного обслуговування всіх клієнтів, у тому числі з порушеннями зору, слуху та
опорно-рухового апарату.
Відповідно до вимог інклюзії, створено сучасні умови для доступу людей з інвалідністю.
Це зокрема пандус, тактильна плитка, кнопка виклику менеджера, розсувні двері, каса з
пониженим касовим вікном, робоче місце менеджера для обслуговування клієнтів з
інвалідністю – зі збільшеним простором та обладнане поручнями.
Важливо, що відділення розташоване на одній із центральних вулиць міста, на якій
знаходяться адміністративні, торгові, розважальні установи, об’єкти громадської
інфраструктури.
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У рамках проєктної діяльності місцеві ОГС проводять адвокаційну роботу з інклюзії. Під
час співпраці та активностей протягом останнього часу в місті відбулися помітні зміни,
також планують переобладнати певні місця: https://gurt.org.ua/recipes_success/68504/ .
Монітор вважає, що такої кількості заходів достатньо для позитивної оцінки напряму.
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Організувати надання послуг перекладу жестовою мовою – переважно надається
через фінансування громадської організації, яка наймає фахівців.

5. Чи вживає ОМС заходи з надання реабілітаційних послуг особам з порушеннями
здоров’я?
Бал зараховується при наданні доказів вжиття ОМС упродовж останнього
календарного року перед моніторингом фінансово підкріплених системних заходів з
реабілітації осіб з порушеннями здоров’я. У великих містах вважається достатнім мати
не менше чотирьох, в інших населених пунктах – трьох напрямів. Фінансова
підкріпленість означає наявність фінансового плану такої форми соціального захисту у
місцевому бюджеті, системність – планування таких заходів на рік. Приклади
реабілітаційних послуг: створення реабілітаційних установ або спрямування до установ в
інших населених пунктах чи установ вищого рівня; надання послуг у медичних закладах;
виїзд фахівців за місцем проживання особи; надання фінансової підтримки громадським
організаціям, що надають реабілітаційні послуги; забезпечення за рахунок місцевого
бюджету технічними та іншими засобами реабілітації, засобами медичного призначення;
інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора). Ці заходи можуть бути
реалізовані як у самій громаді, так і шляхом вирішення питань надання послуг
реабілітації для її жителів у інших населених пунктах або установах іншого рівня
підпорядкування. У цьому разі вжиті заходи оцінюються фактами (функціонування,
створення, надання послуг тощо) та документами, що свідчать про спрямування осіб з
порушеннями здоров’я до установ за останній календарний рік, що передує моніторингу.
У місті Лисичанськ діє Комплексна міська програма соціального захисту і реабілітації осіб
з обмеженими фізичними можливостями на 2019-2021 роки. Попередньо було виконано
програму соціального захисту і реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями
на 2016-2018 роки, що свідчить про сталість цієї діяльності.
Виконуються такі завдання:
- надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю,
необхідної для здійснення їхньої статутної діяльності, а саме громадській
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організації ЛМОІ «Джерело» та Лисичанській територіально-виробничій
організації УТОС;
- організація роботи щодо забезпечення санаторно-курортним оздоровленням та
лікуванням;
- організація роботи щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;
- сприяння працевлаштуванню осіб з обмеженими фізичними можливостями;
- організація та проведення для осіб з обмеженими фізичними можливостями
культурно-мистецьких заходів.
Обсяг ресурсів, які залучені на виконання Програми, складають 12185,63 тис грн.
Програма про затвердження Комплексної міської програми соціальної підтримки
учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил та членів їхніх сімей на
2020-2022 роки має наступне планування:

У
Лисичанську
надають
реабілітаційні послуги дітям з
інвалідністю: укладають договір про
здійснення
для
дитини
реабілітаційних заходів, наприклад, у
таких установах, як ТОВ «ЦФР
«Крок за Кроком до Мети», Одеський
обласний
благодійний
фонд
реабілітації
дітей-інвалідів
«Майбутнє»,
Товариство
з
обмеженою
відповідальністю
«Міжнародна реабілітаційна клініка
Козявкіна», Товариство з обмеженою
відповідальністю «Центр Пріоритет». Також є Реєстр надання реабілітаційних послуг
дітям з інвалідністю.
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Управління соціального захисту населення періодично розміщує інформацію про
можливість
отримання
реабілітаційних
послуг:
https://lis.gov.ua/uszn/novini/26172-shchodo-otrimannya-poslug-iz-psikhologichnoji-reabilitatsij
i-postrazhdalikh-uchasnikiv-revolyutsiji-gidnosti-uchasnikiv-ato-oos-chleniv-jikh-simej-ta-chlen
iv-simej-zagiblikh-pomerlikh-takikh-osib-u-2021-rotsi-2406.html.
Монітор вважає доцільним поставити позитивну оцінку за цим напрямом.
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Вивчити потреби місцевих мешканців різних категорій, зокрема ВПО щодо
необхідності реабілітації здоров’я.

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

надання за кошти місцевого бюджету фінансової допомоги сім’ям у зв’язку з
народженням дитини;
ваучери на оплату лікарських засобів та медичних послуг;
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-

-

харчування для немовлят та надання засобів гігієни для немовлят;
безкоштовне харчування учнів 1-4 класів та учнів вразливих груп;
пільговий проїзд учнів до місця навчання і додому;
влаштування дітей внутрішньо переміщених осіб у дошкільні та загальноосвітні
навчальні заклади (оцінюється у громадах, де проживають діти з внутрішньо
переміщених родин);
інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).

Відповідно до звіту про роботу КЗ «Лисичанський міський центр соціальних служб», 01
квітня 2021 року до ЦСС із різних питань, які належать до компетенції центру, звернулися
265 сімей (374 дорослих і 473 дитини).
Під час проведеної роботи задоволено потреби щодо психологічної допомоги – 55 сімей;
юридичної допомоги – 135; вирішення житлово-побутових проблем – 50; налагодження
зв’язків із членами родини, громадою – 71; отримання гуманітарної допомоги – 113,
сприяння в оформленні (відновленні документів), зокрема для призначення соціальних
виплат – 93; влаштування до закладів освіти – 2; організації лікування - 4.
Крім того, отримали послуги з консультування члени 265 сімей, соціальної профілактики –
80; соціальної адаптації – 58; соціальної інтеграції та реінтеграції - 27; кризового та
екстреного втручання – 8; представництва інтересів – 6, догляду та виховання дітей,
наближених до сімейних – 1, натуральної допомоги – 39.
Рішенням виконкому Лисичанської міської ради «Про організацію харчування школярів у І
півріччі 2021 року» включили у список категорій дітей, які харчуються безкоштовно, за
бюджетний рахунок, дітей із сімей учасників бойових дій, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в
антитерористичній операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи
безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів.
Під час проведення інтерв’ю з робітниками УПСЗН монітор отримаав таку інформацію:
станом на 01 серпня поточного року 120 багатодітних малозабезпечених сімей, в яких
виховуються 305 дітей віком від 6 до 18 років, перебувають на обліку в управлінні
соціального захисту населення Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації, які
є одержувачами державної соціальної допомоги.
На офіційному сайті Лисичанської ВЦА оприлюднено
адміністративних
послуг,
ознайомитись
можна
https://lis.gov.ua/uszn/administrativni-poslugi/podkategoriji.html

інформаційні картки
за
посиланням:

_________________________________________________________________________
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Бал зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Проаналізувати потреби родин з дітьми у громаді та визначити, якої підтримки
вони потребують.
2. Вчасно оприлюднювати звіти з виконання соціальних заходів та проводити
доступну інформаційну кампанію із зазначенням усіх послуг, які можуть отримати
сім’ї 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
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).

Згідно зі звітом про виконання бюджету Лисичанської міської територіальної громади,
станом на 13.08.2021 субвенція з місцевого бюджету на утримання центрів
соціально-психологічної реабілітації дітей складає 2 335,256 тис грн.
Відповідно до звіту про роботу КЗ «Лисичанський міський центр соціальних служб»,
соціальною роботою охоплено 7 сімей, члени яких перебувають у конфлікті із законом,
зокрема 1 молода особа, звільнена з місць позбавлення волі, та 2 дитини, які за рішенням
суду звільнені від відбування покарання з випробуванням. Результатами надання послуг
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цим особам стало налагодження (відновлення) соціальних зв’язків, надання доступу до
більш освітніх можливостей або соціальної активності, навчання навичкам безпечного
способу життя щодо інфікування ВІЛ, сприяння у зміцненні родинних та суспільно
корисних зв’язків тощо. Також спільно з Лисичанським міським відділом філії Державної
установи «Центр пробації» проведено для осіб зазначеної категорії 3 групові заходи,
якими було охоплено 29 осіб: лекції з питань формування здорового способу життя,
навчання навичкам недопущення зараження ВІЛ, формування негативного ставлення до
вживання наркотичних і психотропних речовин, попередження насильства в сім’ї.
Станом на 1 квітня 2021 року на обліку знаходяться 614 сімей сімей, які перебувають у
складних життєвих обставинах, у них виховуються 1157 дітей.
Протягом звітного періоду фахівці з соціальної роботи здійснили 265 соціальних
інспектувань та склали відповідну кількість оцінок потреб дітей та їхніх сімей. За
результатами оцінок, з метою подолання складних життєвих обставин та мінімізації їх
наслідків сім’ям надавали соціальні послуги. Протягом звітного періоду 49 сімей із дітьми
перебували під соціальним супроводом. Соціальний супровід – це вид соціального
обслуговування, який передбачає надання комплексу соціальних послуг, спрямованих на
подолання життєвих труднощів, збереження та підвищення соціального статусу особи чи
сім'ї. У результаті проведеної роботи завершено 20 соціальних супроводів із досягненням
позитивного результату, 1 – без досягнення позитивного результату, з 2 сімʼями роботу
припинено з інших причин.
Задля підвищення компетенції батьків із сімей, які перебувають у складних життєвих
обставинах, проведено 2 тренінги на базі мультимедійної кімнати УСЗН.
Також надавали послуги 3 сімʼям, у яких 3 дітей постраждали від домашнього насильства,
з них – 1 від фізичного насильства, 2 – від психологічного. Допомогу також надали 1 жінці
– жертві насильства.
Серед жителів міста в рамках здійснення соціальної роботи розповсюджено 100 листівок
та буклетів з питань формувань засад здорового способу життя.
Також у 2021 році затвердили розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали
від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Розмір субвенції для міста
Лисичанська – 2,4 млн грн.
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________

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

-

-

перевірка дотримання прав дітей у закладах або сім’ях та реагування на випадки
порушень прав;
участь представників органів опіки та піклування у судових слуханнях у справах,
що стосуються прав дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського
піклування;
передавання дитині-сироті або дитині, позбавленій батьківського піклування, при
досягненні нею повноліття житла, яке перебуває у її власності;
функціонування соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування;
надання фінансової підтримки внутрішньо переміщеним прийомним сім’ям,
дитячим будинкам сімейного типу (оцінюється у громадах, де наявні такі сім’ї);
надання житла дитячим будинкам сімейного типу, які вимушено або самостійно
залишили місце проживання на тимчасово окупованих територіях та території
проведення АТО (оцінюється у громадах, де є такі дитячі будинки сімейного
типу);
поліпшення матеріально-технічних умов закладів, де перебувають діти-сироти та
діти, позбавлені батьківського піклування;
інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).

Заходи можуть бути реалізовані як у самій громаді, так і шляхом вирішення питань їх
забезпечення мешканцям громади в інших населених пунктах. У цьому разі вжиті заходи
оцінюються за документами, що передбачають передачу коштів на фінансування
зазначених заходів за останній календарний рік, що передує моніторингу.
Відповідно до звіту про роботу КЗ «Лисичанський міський центр соціальних служб»,
протягом звітного періоду велася соціальна робота щодо профілактики відібрання дитини
від батьків. Фахівці центру працювали із 7 сім’ями (26 дітей), у яких є ризик соціального
сирітства або позбавлення батьківських прав. У результаті проведеної роботи в усіх сім’ях
діти залишилися в родинах.
У громаді проходять засідання комісії з питань захисту прав дитини, які розглядають
нагальні питання, зокрема ті, що стосуються дітей-сиріт:
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Згідно з рішенням виконкому Лисичанської міської ради, безкоштовне харчування для
учнів закладів загальної середньої освіти забезпечується для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
Ведеться облік дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа,
які мають житло на праві власності або на праві користування і потребують житла. З 292
дітей цієї категорії, які перебувають на обліку у службі у справах дітей, 169 дітей мають
закріплене житло, у 109 житла немає. Із 176 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, які
залишилися без батьківського піклування, які перебувають на обліку в комунальному
закладі «Лисичанський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді», у 111 є
закріплене житло, у 65 житла немає. Дітей та особи цієї категорії, які не мають житла, або
якщо повернення в нього є неможливим, включають до списків позачергового отримання
житла.
На сторінці у соцмережі оприлюднено інформацію для населення щодо направлення на
оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та
підтримки, до дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія». Направлення відбувається
відповідно до Положень, затверджених Наказами Мінсоцполітики від 02.06.2020 №№ 358,
359, за рахунок державних коштів або з частковою оплатою у розмірі 20%, 30% та 50%
вартості путівки, яку сплачують батьки (особи, які їх замінюють).
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____________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________
9. Чи залучає ОМС недержавних учасників до надання соціальних послуг?
Бал зараховується при наданні ОМС наступних доказів:
-

залучення недержавних надавачів соціальних послуг (як приклад, соціальне
замовлення);
закупівля соціальних послуг у недержавних надавачів (громадські об‘єднання,
приватні особи) за рік, що передує моніторингу.

Заходи можуть бути реалізовані як у самій громаді, так і шляхом вирішення питань їх
забезпечення мешканцям громади в інших населених пунктах. У цьому разі вжиті заходи
оцінюються за документами, що передбачають передачу коштів на фінансування
зазначених заходів за останній календарний рік, що передує моніторингу.
Лисичанський міський відділ філії ДУ «Центр пробації» в Луганській області співпрацює
з ГО «Збудуй себе сам», зокрема з питань організації та проведення психологічних
тренінгів:
https://lis.gov.ua/organy-gosudarstvennoj-vlasti/dlya-nalogoplatelshchikov-2/24081-skazhi-ni-ag
resivnij-povedintsi.htmlта
з
Товариством
Червоного
хреста
України:
https://lis.gov.ua/organy-gosudarstvennoj-vlasti/dlya-nalogoplatelshchikov-2/23563-zakhist-i-be
zpeka-ochima-ditej.html .
ВЦА м. Лисичанськ співпрацює з ГО «Ветерани Чорнобиля м. Лисичанська» в напрямі
захисту прав та соціальної підтримки постраждалих внаслідок аваріі на ЧАЕС:
https://lis.gov.ua/novosti/2011-04-12-08-34-48/24418-u-lisichansku-obgovorili-pitannya-spivpra
tsi-mizh-vtsa-ta-go-veterani-chornobilya-m-lisichanska.html.
У місті Лисичанськ відкрили три молодіжних платформи «Мій FOX HUB». Це мережа з
трьох просторiв: BIBLIOHUB у центральній бібліотеці Лисичанської централізованої
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бібліотечної системи, FREEDOMHUB в ПК ім. В. Сосюри та GENERATION CENTRHUB
у Міському палаці культури.
Завдяки Агентству США з Міжнародного розвитку та проєкту USAID «Демократичне
врядування у Східній
Україні»,
простори отримали сучасні
меблі та
інформаційно-комунікаційну техніку, офісне, медійне та музичне обладнання для
проведення навчальних, соціальних та культурних заходів. А Лисичанська ВЦА зі свого
боку надала приміщення, забезпечила їх сучасний ремонт та створила додатковi робочi
мiсця для забезпечення якісної діяльності молодіжних платформ. Загальна вартість
проєкту складає понад три мільйони гривень.

У молодіжному хабі GC-HUB Лисичанського міського ПК відбулась церемонія передачі 75
книжок шрифтом Брайля до філіалу Лисичанської централізованої бібліотечної системи за
ініціативи ГО «Східна варта». На заході були присутні заступник керівника Лисичанської
міської військово-цивільної адміністрації Олег Калінін та представники Лисичанської
організації товариства сліпих. Олег Калінін від імені керівника Лисичанської міської ВЦА
подякував ГО «Східна Варта»: «Впевнений, що наша співпраця буде і надалі плідною та
корисною для міста».

Громадські організації мають співпрацю з ВЦА, монітор виявив залучення недержавних
учасників до надання соціальних послуг.
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_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_____________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Розглянути можливість впровадження соціального замовлення (послуги допомоги
жертвами домашнього насильства, психологічної підтримки населення,
постраждалого внаслідок конфлікту, правова допомога тощо).

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

Організація надання послуг органом
соціального
захисту
населення
є
зручною,
оскільки
є
можливість
телефоном отримати інформацію про
порядок отримання послуги та графік
прийому громадян; зручне інформування
про графік прийому громадян та місця
розташування секторів прийому; зручний
графік прийому громадян. Забезпечено
безперешкодний доступ до приміщення
маломобільних груп населення, вільний доступ до туалетної кімнати з урахуванням потреб
Місцевий індекс прав людини м. Лисичанськ Луганської області: Звіт моніторингу
Сторінка 46 з 58

маломобільних груп населення, що підтвердилося під час особистого візиту монітора, а
саме нахил пандуса відповідає нормам, є бильця з обох сторін, кнопка виклику для
отримання допомоги від працівників установи, немає високих порогів, ширина дверей
дозволяє відвідувати установу маломобільним групам населення, також є спеціальні місця
на стоянці. Співробітники мають бейджі з необхідними даними.

Крім того, є інформація про орган
соціального
захисту,
зручні
умови
реєстрації, вільний доступ до бланків заяв
для отримання послуг, можливість надання
допомоги особам, які через порушення
здоров’я самостійно не можуть заповнити
бланки.

Монітор відвідав правління соцзахисту під
час проведення дослідження декілька разів та
вважає за потрібне зарахувати бал за цим
індикатором.
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________
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Ключові враження від моніторингу
Лисичанськ є містом, де нечасто апробуються різноманітні інноваційні практики.
Питання забезпечення прав людини на місцевому рівні для місцевої влади, без сумніву, є
актуальними. Працівники соціальної сфери готові усіляко сприяти проведенню
моніторингу, інформаційний простір м. Лисичанськ є достатньо відкритим, що дозволило
підготувати частину відповідей на запитання індикаторів, керуючись відкритими
джерелами.
Базові рекомендації
1. Розглянути можливість проведення більш активного аналізу потреб мешканців
громади, зокрема тих, хто знаходиться у складних життєвих обставинах та не має
доступу до інтернету.
2. Залучення додаткового фінансування щодо реалізації заходів соціального
спрямування.
3. ВЦА більш активно залучати до співпраці громадські організації під час реалізації
суспільно-важливих проектів, зокрема розглянути можливість впровадження
соціального замовлення (послуги з допомоги жертвам домашнього насильства,
психологічної підтримки населення, постраждалого внаслідок конфлікту, правова
допомога тощо).

НАПРЯМОК МОНІТОРИНГУ: ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ

1. Чи є дієвим місцевий стратегічний документ, що стосується сфери доступу до
правосуддя?
Бал зараховується за наявності затвердженого стратегічного документа такого
спрямування, що оцінюється як дієвий. Спрямованість і дієвість документа визначається
аналізом тексту документу на предмет: мети та завдань, спрямованості заходів та
підбором методів їх реалізації, зазначенням виконавців, строків виконання; виділенням
фінансування з місцевого бюджету; визначенням очікуваних результатів виконання;
встановленням контролю та визначенням способів оцінки ефективності реалізації
завдань.
Згідно з офіційною відповіддю, яку надала у 2020 році на інформаційний запит
Військово-цивільна адміністрація м. Лисичанськ, окремого стратегічного документу, який
стосується сфери доступу до правосуддя, не було створено, наразі ситуація не змінилася.
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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.
Влада м. Лисичанськ взаємодіє з органами поліції, судами, юстиції. Передані в оренду
приміщення таким установам (відповідно до офіційної відповіді на інформаційний запит):
Східному міжрегіональному управлінню юстиції Міністерства юстиції (три приміщення),
державній установі «Центр пробації», головному управлінню Національної поліції в
Луганській області (7 приміщень), безкоштовно передано у державну власність в особі
Територіального управління Державної судової адміністрації в Луганській області,
будівлю, в якій розміщено Лисичанський міський суд.
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Вже рік як Лисичанський міський суд Луганської області перейшов під охорону
Територіального управління Служби судової охорони в Луганській області.
Так, упродовж 12 місяців співробітники Служби судової охорони Луганщини забезпечили
громадський порядок під час розгляду понад 13000 судових справ, здійснили перевірку та
пропуск майже 19000 відвідувачів, попередили пронесення понад 400 заборонених
предметів. У необхідних випадках охоронці Феміди
забезпечили надання первинної медичної допомоги
учасникам судових процесів.
З метою попередження можливих небезпечних
ситуацій співробітники Територіального управління
Служби судової охорони у Луганській області разом
із представниками Національної поліції та ДСНС
провели спільне тактико-спеціальне навчання із
забезпечення охорони установ системи правосуддя
на базі Лисичанського міського суду.
Можна зробити висновок, що у м. Лисичанськ ОМС взаємодіє з органами поліції, судами,
управліннями юстиції у сфері доступу до правосуддя, тому оцінка монітора позитивна.
__________________________________________________________________________
Бал зараховано
__________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Виділити кошти на вдосконалення матеріально-технічної бази працівників поліції,
які несуть службу у громаді.
2. Створити консультативно-дорадчий орган при міській раді з питань безпеки та
доступу до правосуддя у громаді.

3. Чи бере участь ОМС у формуванні суду присяжних?
Бал зараховується у разі надання доказів (фактів) залучення органу місцевого
самоврядування до формування суду присяжних. Індикатор оцінюється шляхом аналізу
документів органу місцевого самоврядування про відбір та призначення суду присяжних
за останні три календарні роки.
Згідно з відповіддю ВЦА на запит про отримання
публічної інформації, відповідно до Закону
України «Про судоустрій та статус суддів», саме
до
повноважень
органів
місцевого
самоврядування віднесені повноваження щодо
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формування та затвердження списку присяжних, за рішенням Лисичанської міської ради
№75/1106 від 24.10.2019 р. сформовано та затверджено список присяжних.
Рішення можна знайти на сайти ВЦА, тож, монітор робить висновок, що ОМС м.
Лисичанськ бере участь у формуванні суду присяжних. Оцінка монітора позитивна.
__________________________________________________________________________
Бал зараховано
__________________________________________________________________________
4. Чи здійснює ОМС заходи правопросвітницького характеру спільно з місцевими
державними адміністраціями, органами поліції, судами, територіальними
управліннями юстиції, центрами з надання безоплатної вторинної правової
допомоги?
Бал зараховується у випадку надання не менше п'яти (чотирьох – для ОТГ та
районних центрів) підтверджених доказів (фактів) проведення за останній календарний
рік органами місцевого самоврядування спільних з місцевими державними
адміністраціями, органами поліції, судами, територіальними управліннями юстиції,
центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги правопросвітницьких
заходів для населення.
Під час зустрічей, аналізу сайтів та сторінок у соціальних мережах монітори отримали
докази проведення заходів.
Програмою передбачено заходи, які проводять у взаємодії з представниками Національної
поліції України. Регулярно представники місцевої влади беруть участь у звітуванні
начальника Лисичанського відділу поліції ГУНП в Луганській області перед громадою.
Міська влада співпрацює з Лисичанським міським відділом пробації Філії «Центр
пробації» в Луганській області в рамках роботи Спостережної комісії при ВЦА. З
учасниками програми пробації регулярно проводять заходи працівники Комунального
закладу «Лисичанський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді».
Інформація
міститься
на
сайті
ВЦА:
https://lis.gov.ua/organy-gosudarstvennoj-vlasti/dlya-nalogoplatelshchikov-2.html .
Також 18 лютого 2021 року в Лисичанській місцевій
прокуратурі
пройшла
координаційна нарада
керівників правоохоронних органів м. Лисичанська
за участі в.о. голови Лисичанського міського суду
Луганської області, під час якої обговорили стан
боротьби зі злочинністю за 2020 рік на території
міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля та заходи
щодо подальшого зміцнення законності та
правопорядку. За результатами роботи наради
визначено напрями щодо підвищення ефективності
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спільних заходів з профілактики та протидії правопорушенням.
Майже шість місяців тому Лисичанський міський суд Луганської області приєднався до
реалізації Проєкту «Впровадження відновного правосуддя в Україні», в рамках якого
створено Координаційну Раду за участі представників Верховного Суду, Офісу
Генерального прокурора, Міністерства юстиції та інших експертів у галузі кримінальної
юстиції з метою зміцнення стійкості українських громад шляхом застосування відновного
правосуддя для попередження злочинності, врегулювання конфліктів та підтримки
примирення потерпілого та обвинуваченого у кримінальному провадженні:
https://www.facebook.com/100027761388279/videos/759992481602791/
Крім того, ВЦА м. Лисичанськ здійснює інформаційну кампанію на офіційному сайті ОМС
щодо взаємодії з органами поліції та судами: Безпека правосуддя - основне завдання
Служби судової охорони.
Інформація стосовно надання безоплатної вторинної правової допомоги розміщена на
сайті
Лисичанської
ВЦА:
https://lis.gov.ua/zhitelyam-goroda/pervichnaya-pravovaya-pomoshch/10212-vtorinna-pravova-d
opomoga.html.
На сайті ВЦА Лисичанська оголошено про проведення відбору адвокатів, яких залучають
для
надання
безоплатної
вторинної
правової
допомоги:
https://lis.gov.ua/zhitelyam-goroda/pervichnaya-pravovaya-pomoshch/22800-ogolosheno-xii-kon
kurs-z-vidboru-advokativ-yaki-zaluchayutsya-dlya-nadannya-bezoplatnoji-vtorinnoji-pravovoji-d
opomogi.html
01.11.2021 р. в Лисичанському міському суді відбулася презентація проєкту «Покращення
доступності до правосуддя шляхом створення безпечного та комфортного середовища». В
заході взяв участь заступник керівника Лисичанської міської військово-цивільної
адміністрації Олег Калінін, представники Лисичанського міського суду, Судової охорони та
громадськості. Основними завданнями проєкту є підвищення рівня громадської безпеки,
створення зручних та комфортних умов перебування у приміщенні суду різних соціальних
груп
населення,
зокрема
людей
з
особливими
потребами:
https://lis.gov.ua/novosti/2011-04-12-08-34-48/27187-v-lisichansku-prezentuvali-proekt-pokrash
chennya-dostupnosti-do-pravosuddya-shlyakhom-stvorennya-bezpechnogo-ta-komfortnogo-sered
ovishcha.html)
__________________________________________________________________________
Бал зараховано
__________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Скласти план проведення спільних заходів правопросвітницького характеру
громади з місцевими державними адміністраціями, судами, територіальними
управліннями юстиції, центрами з надання безоплатної вторинної правової
допомоги на 2021 рік. Більш системно інформувати громаду про проведені заходи.
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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.
У м. Лисичанськ ОМС здійснюються заходи, спрямовані на забезпечення доступу до
правосуддя, шляхом організації зручного для громадян транспортного сполучення, є
декілька маршрутів, які є зручними для громадян. Наприклад, маршрут 105 проходить повз
поліцію, у пішій доступності від зупинок ВЦА та її структурних підрозділів та суду. З
віддалених районів міста без пересадки можна дістатися до поліції, ВЦА, суду, органів
державної реєстрації актів цивільного стану.
Управління патрульної поліції в Луганській області Департаменту патрульної поліції
знаходиться за адресою: вул. Штейгерська 8, відстань від територіального центру міста –
близько 2 км. До установи можна доїхати без пересадок з найвіддаленіших районів міста.
Найближча зупинка до управління знаходиться на вулиці Володимира Сосюри, відстань
від зупинки до управління сягає 750 м, що більше за критерій у 500 м, але це відхилення є
незначним від встановленого критерію у 750 м.
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Відстань від зупинки до поліції.
Лисичанський міський суд Луганської області знаходиться за адресою: вул. Штейгерська,
38, відстань від територіального центру міста – близько 2 км. До суду можна доїхати без
пересадок із найвіддаленіших районів міста. Найближча зупинка до управління
знаходиться на вулиці Володимира Сосюри, відстань від зупинки до управління сягає 800
м, що більше, ніж критерій у 500м.

Відстань від зупинки до суду.
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До закладів правосуддя у місті Лисичанськ від найбільш віддаленої вулиці можна
дістатися без пересадки громадським транспортом. Якщо дослідити відстань до зупинок
від найвіддаленішої точки в місті, то вона у деяких випадках перевищуватиме 500 м, але це
незначні відхилення. Враховуючи зручність транспортного сполучення до обраних двох
закладів, оцінка цього пункту є позитивною.
__________________________________________________________________________
Бал зараховано
__________________________________________________________________________

6. Чи сприяє ОМС безперешкодному доступу маломобільних груп населення до
отримання правових послуг у місцевій державній адміністрації, органах поліції,
судах, територіальних управліннях юстиції, центрах з надання безоплатної
вторинної правової допомоги?
Бал зараховується при наданні доказів (фактів) організації органом місцевого
самоврядування упродовж останнього календарного року не менше трьох (двох – для
ОТГ та районних центрів) заходів сприяння безперешкодному доступу до зазначених
органів.
Приклади заходів:
1. Організація транспортного перевезення осіб з інвалідністю до органів влади.
2. Фізичний супровід людей з інвалідністю (здійснюється шляхом: 1) або
фінансуванням громадської організації, яка наймає фахівців, в тому числі, через
механізм громадських робіт; 2) або соціальними службами, які безпосередньо
залучають фахівців).
3. Послуга перекладу з жестової мови в органах влади (переважно надається через
фінансування громадської організації, яка залучає фахівців).
4. Облаштування будівель пандусами, поручнями та світловідбиваючими
елементами.
5. Облаштування тактильною плиткою пішохідних доріжок поблизу будівель.
6. Встановлення звукових світлофорів поблизу будівель.
7. Встановлення засобів орієнтування про місцезнаходження органів влади.
У м. Лисичанськ – 7 транспортних одиниць, що пристосовані для перевезення інвалідів та
інших маломобільних груп. Лисичанський територіальний центр соціального
обслуговування надає транспортні послуги та супровід осіб з інвалідністю, осіб похилого
віку до будівель органів влади, зокрема органів поліції та суду. Будівлі облаштовано
пандусами, поручнями, але поблизу них немає пішохідних доріжок з тактильною плиткою,
не встановлено звукові світлофори, немає засобів орієнтування про місцезнаходження
органів влади.
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Діяльність ОМС м. Лисичанськ за цим напрямком проводиться частково, тому монітор
вважає його недієвим.
__________________________________________________________________________
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.
У м. Лисичанськ безоплатну правову допомогу надають безпосередньо працівники
відділу юридичної та кадрової роботи ВЦА. Графік особистого прийому осіб, які
потребують безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до
компетенції Лисичанської міської ради та її виконавчих органів є на сайті:
https://lis.gov.ua/zhitelyam-goroda/pervichnaya-pravovaya-pomoshch/15763-grafik-osobistogoprijomu-osib-yaki-potrebuyut-bezoplatnoji-pervinnoji-pravovoji-dopomogi-z-pitan-shcho-nalezh
at-do-kompetentsiji-lisichanskoji-miskoji-radi-ta-jiji-vikonavchikh-organiv-05-07-2017.html .
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Також у місті діє Лисичанське бюро з надання безоплатної правової допомоги,
представник якого входить до Координаційної ради при ВЦА з питань сім’ї, гендерної
рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі
людьми. Інформація про можливість отримати безоплатну правову допомогу також є на
сайті
ВЦА:
https://lis.gov.ua/zhitelyam-goroda/pervichnaya-pravovaya-pomoshch/22692-shcho-take-bezopla
tna-pravova-dopomoga.html.
У січні 2021 р. Управління адміністративних послуг військово-цивільної адміністрації
міста Лисичанськ Луганської області та Сєвєродонецький місцевий центр з надання
безоплатної вторинної правової допомоги підписали меморандум про співпрацю.
Скористатися послугами досвідченого юриста з надання безоплатної правової допомоги
можна у приміщенні ЦНАП згідно з затвердженим графіком.
Монітор
провів
експеримент
та
отримав
юридичну
консультацію
в
Лисичанському бюро з
надання безоплатної
правової допомоги на
тему
оформлення
спадщини.

_________________________________________________________________________
Бал зараховано
__________________________________________________________________________

Ключові враження від моніторингу
У м. Лисичанськ немає стратегічного документа, що стосується сфери доступу до
правосуддя. Заходи правопросвітницького характеру регулярно проводять органи місцевого
самоврядування спільно з місцевими державними адміністраціями, органами поліції,
судами, територіальними управліннями юстиції, центрами з надання безоплатної вторинної
правової допомоги, але варто мати окреме планування у цій сфері.
Базові рекомендації
1. Необхідно розробити та затвердити місцевий документ, що стосується сфери
доступу до правосуддя.
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2. Провести аналіз можливості збільшення 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.
ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ
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