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

Період проведення: 01.06.2021 р – 09.09.2021 року.

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

Публікація демонструє результати моніторингу дотримання прав людини на
місцевому рівні у м. 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
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кращі іноземні та вітчизняні практики моніторингу прав людини на місцевому рівні,
враховано специфіку розвитку повноважень місцевого самоврядування в процесі
реформи.

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

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

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

Маріуполь – одне з найбільших міст Донецької області, засноване у 1778 році. Місто
володіє потужним економічним, інтелектуальним потенціалом і міжнародним
авторитетом, є культурним центром регіону і віднесене до категорії історичних.

Маріуполь є одним з найбільших промислово розвинених міст Східного регіону, на
його території зосереджено близько 50 великих підприємств, на яких виробляється
широкий спектр промислової продукції. Середня чисельність населення міста
дорівнює 475,233 тис осіб, що відносить його до десяти найкрупніших міст України.
Соціальну інфраструктуру районів міста забезпечують: у сфері освіти – 6 вищих
навчальних закладів, 16 коледжів, технікумів, училищ і ліцеїв, 68 загальноосвітніх, 88
дошкільних, 2 приватні школи, 11 позашкільних навчальних закладів; у сфері охорони
здоров’я – 33 лікувально-профілактичні заклади, 54 приватні медичні установи, з них
19 – медичні та діагностичні центри, 4 санаторно-профілактичні заклади промислових
підприємств; система комунально-побутового господарства охоплює 80% населення
послугами тепло-, водо- та газопостачання на рівні, вищому, ніж за середній по країні;
у житлово-комунальній сфері – на одного мешканця приходиться 13,8 м2 площі, що є
нижчим на 10%, ніж загальноукраїнський показник, постійно розвивається мережа
прибудинкових зон відпочинку та об’єктів благоустрою міста; у сфері культури та
дозвілля – місто є культурною столицею Приазов'я, тут поєднується колорит різних
етнічних груп, культурних традицій і освітніх тенденцій.

Ключовою галуззю промисловості міста є металургія, питома вага експортної
продукції якої у зовнішньоторговельному обороті становить близько 70%.

Місто розташоване на Південному Сході України, на північному узбережжі
Азовського моря, в гирлі річок Кальміус і Кальчик.

Загальні дані про місто Маріуполь:
Площа: 0,244 тис. км2

Населення: 471,8 тис осіб
Містоутворюючих та великих підприємств: 25
Зайнятих у галузі малого та середнього бізнесу: 25,9%
Реалізованої продукції на рік: 2,83 млн

Код ЄДРПОУ: 33852448
Орган місцевого самоврядування: Маріупольська міська рада.
Адреса: вул. Митрополитська, 39, м. Маріуполь, Донецька область, 87500, Україна
Сайт: https://mariupolrada.gov.ua
E-mail: mar.v@dn.gov.ua
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Контактні телефони: (0629) 33-10-33, (0629) 33-12-14
Міський голова: Бойченко Вадим Сергійович.

Адміністративно-територіальні одиниці
Райони в місті  – 4 (Кальміуський, Центральний, Лівобережний, Приморський)
Селища міського типу – 3 (Сартана, Старий Крим, Талаківка)
Села – 3 (Виноградне, Піонерське, Приморське)

Маріупольська територіальна громада складається:

Маріупольська міська рада

місто Маріуполь

Старо-Кримська селищна рада

смт Старий Крим
Бердянська сільська рада

село Бердянське
село Агробаза
село Приазовське
село Приміське
село Шевченко

Покровська сільська рада

село Покровське
селище Рибацьке
село Червоне
село Широка Балка

До складу Маріупольського району входять 5 територіальних громад:

Кальчицька сільська громада
Мангушська селищна громада
Маріупольська міська громада
Нікольська селищна громада
Сартанська селищна громада.
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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.

Проаналізувавши інформацію, яка є відкритому доступі та враховуючи відповідь
на зазначене питання заступника міського голови керуючого справами виконкому А.В.
Мєшкова можна дійти наступних висновків:

У місті Маріуполь діють дві цільові програми, що стосуються стану безпеки
територіальної громади м. Маріуполь:

- міська цільова програма «Безпечне місто» на 2018-2022 роки»;
- міська цільова програма «Стоп наркотик» на 2019-2021 роки».
Програму «Безпечне місто» на 2018-2022 роки» було розроблено з огляду на

військові дії на Сході України. Обставини негативно позначилися на криміногенній
ситуації, про що свідчить збільшення кількості зареєстрованих кримінальних
правопорушень упродовж 2014-2016 років:
https://mariupolrada.gov.ua/city-council-solution-projects/pro-zatverdzhennja-miskoi-cilovo
i-programi-%C2%ABbezpechne-misto%C2%BB--na-2018---2022-roki

Завдяки реалізації заходів Програми «Безпечне місто 2016-2017», прийнятій
Маріупольською міською радою, з'явилася тенденція до зниження правопорушень у
місті. З метою недопущення погіршення криміногенної обстановки в місті та
реалізації Стратегії розвитку Маріуполя 2021,
(https://mariupolrada.gov.ua/page/strategija-rozvitku-2021) було впроваджено програму
«Безпечне місто 2018-2022».

Міська цільова програма «Безпечне місто – 2018-2022» розроблена
департаментом з питань безпеки, протидії корупції, оборонно-мобілізаційної роботи
та внутрішньої політики Маріупольської міської ради.
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Учасниками та співвиконавцями Програми є зокрема Головне управління
Національної поліції в Донецькій області, Центральний ВП ГУ НП в Донецькій
області, Управління патрульної поліції в місті Маріуполі, Управління Служби безпеки,
України в Донецькій області, військові частини Збройних Сил України, Національної
Гвардії України, Державної прикордонної служби України, департаменти, управління
та інші структурні підрозділи Маріупольської міської ради, комунальні підприємства,
організації, установи.

Метою програми «Безпечне місто» на 2018-2022 роки є створення умов власної
безпеки громадян; об'єднання зусиль правоохоронних органів, підрозділів СБУ, ЗСУ,
НГУ, ДПСУ, інших військових формувань, органів державної влади, міської ради,
громадськості у запобіганні загрозам публічній безпеці і порядку; підтримка
нормальної життєдіяльності міста; сприяння припиненню правопорушень; підвищенні
рівні розкриття правопорушень, захисту важливих об'єктів міста, комунального майна,
власності, посилення безпеки дорожнього руху; комплексне розв’язання проблеми
забезпечення охорони громадського порядку та громадської безпеки шляхом
встановлення сучасних систем безпеки, застосування засобів зовнішнього контролю
(спостереження) та організації швидкого реагування на правопорушення; підвищення
рівня правосвідомості та обізнаності населення щодо можливості отримання якісних
поліцейських послуг.

Основними завданням Програми є:
- підвищення ефективності реалізації превентивних і профілактичних заходів

поліції щодо забезпечення безпеки громадян, усунення причин і умов, що зумовили
вчинення правопорушень, захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних
осіб, шляхом фінансування з міського бюджету окремих напрямів і заходів, які
впливають на стан правопорядку в м. Маріуполь та потребують
матеріально-технічного забезпечення;

- підтримання мобілізаційної готовності у м. Маріуполі на належному рівні;
- підвищення значення роботи органів місцевого самоврядування в проведенні

військово-облікової роботи на території м. Маріуполя, залучення до комплектування
військ мобілізаційні ресурси міста в повному обсязі, якісне комплектування Збройних
Сил України та інших військових формувань молодим поповненням під час призовів
громадян на строкову військову службу та військовозобов’язаних для проходження
служби в Збройних Силах України та інших військових формуваннях;

- сприяння матеріально-технічному забезпеченню Збройних Сил України та
інших військових формувань;

- співпраці Маріупольської міської ради, військових комісаріатів міста, органів
освіти та охорони здоров’я, підприємств, установ, організацій щодо забезпечення
роботи призовних комісій та мобілізаційної підготовки.

Конкретні обсяги фінансування Програм визначаються рішеннями міської ради про
місцевий бюджет на відповідний рік. Видатки на виконання заходів Програм щороку
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передбачаються при формуванні показників міського бюджету з огляду на наявні
фінансові можливості.

Відповідно до «Звіту про виконання показників Стратегії 2021 за 2020 рік», робота
Департаменту з питань безпеки та запобігання корупції протягом 2020 року була
спрямована на реалізацію Програми (Безпека міста) щодо підвищення рівня
правопорядку, забезпечення безпеки населення міста Маріуполя, сприянню
подальшого стабільного соціально-економічному розвитку міста, покращенню
інвестиційного клімату та розвитку Маріупольської міської ланки на основі єдиної
державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та
природного характеру.
https://mariupolrada.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0
%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1
%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F%202021/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%
B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82
%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8%202020.pdf
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Рішенням Маріупольської міської ради № 7/48-4780 затверджено міську цільову
програму «Стоп-наркотик» до 2021 року.

Ініціатором та відповідальним виконавцем Програми виступив Департамент з
питань безпеки та запобігання корупції Маріупольської міської ради. Бюджетними
джерелами виконання вказаної програми є зокрема міський бюджет та позабюджетні
кошти, не заборонені законодавством.

Необхідність розробки та реалізації програми викликана необхідністю
збереження негативної тенденції у сфері розповсюдження та вживання наркотичних
засобів та психотропних речовин у місті Маріуполі, що призводить до підвищення
рівня захворюваності населення на особливо небезпечні хвороби, зокрема
ВІЛ-інфекцію/СНІД, туберкульоз, вірусні гепатити а також загострення
дорожньо-транспортних пригод, нещасних випадків на виробництві, зниження
продуктивності праці.

Програма визначає систему заходів, спрямованих на профілактику та протидію
поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів та
психотропних речовин, лікування і реабілітацію наркозалежних осіб.
https://mariupolrada.gov.ua/ru/city-council-solutions/pro-zatverdzhennja-miskoi-cilovoi-pro
grami-%C2%ABstop-narkotik-na-2019-2021-roki%C2%BB.
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Одним із напрямів реалізації програми є впровадження інструментів заохочення,
зокрема грошовими коштами, осіб, що входять до складу мобільних груп (соціальний
патруль) з протидії поширенню наркотичних засобів на території міста Маріуполя, а
також інших осіб, які будуть сприяти викриттю осіб, причетних до незаконного
розповсюдженню наркотиків і інших психотропних речовин, діяльності
наркопритонів, появі специфічних написів про місця (сайтів, інтернет-посилань), де
можна придбати наркотичні засоби. Тому рішенням сесії міської ради від 27.05.2020 р.
№ 7/52-5147 було затверджено Положення про надання грошової винагороди в межах
міської цільової програми «Стоп наркотик» на 2019-2021 роки:
https://mariupolrada.gov.ua/city-council-solution-projects/pro-vnesennja-zmin-do-rishennja-
-miskoi-radi-vid-27.05.2020---752-5147-%C2%ABpro-zatverdzhennja--polozhennja-pro-na
dannja-groshovoi--vinagorodi-u-mezhah-miskoi--cilovoi-programi-%C2%ABstop-narkotik
%C2%BB--na-2019-2021-roki%C2%BB

Завдяки реалізації програми «Стоп наркотик» у місті Маріуполь за 2020 рік
збільшився об’єм вилучення вміщуючих наркотики речовин. Підтримана
депутатським корпусом вказана програма боротьби з продажем наркотиків дала
можливість спостерігати на сьогоднішній день у Маріуполі найвищий рівень довіри
до Нацполіції. Це стало можливим завдяки злагодженій роботі правоохоронців та
міської влади:
https://mrpl.city/news/view/v-mariupole-pri-sodejstvii-gorodskoj-vlasti-uspeshno-realizuets
ya-programma-stop-narkotik

У місті створені та реалізуються місцеві дієві цільові програми у сфері
громадської безпеки та порядку. Бал зараховано.
______________________________________________________________________

Бал зараховано
______________________________________________________________________

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

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

Міська рада повідомила про проведення круглих столів спільно с БО «Клуб
«Майбутнє», структурними підрозділами Маріупольської міської ради, відділами
пробації м. Маріуполь, відділами поліції ГУНП в Донецькій області з питань вивчення
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стану громадської безпеки у місті. Однак інформації про проведення таких нарад у
відкритих джерелах немає.

Результати аналізу цього індикатора показали, що думка населення під час
розробки місцевих програм з питань громадської безпеки та громадського порядку не
враховується, або це робиться суто формально.
______________________________________________________________________

Бал не зараховано
______________________________________________________________________

3. Чи були впроваджені на час моніторингу місцевою владою сучасні
технічно-інформаційні системи, які допомагають реагувати на тривожні події в

місті?

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

У місті Маріуполь з 2017 року працює контактно-комунікаційний центр (служба
15-55). Це комплексна система управління по зверненням громадян, метою якої є
можливість мінімізувати час для вирішення проблем жителів міста.

Контактно-комунікаційний центр Маріуполя розвиває способи комунікації з
городянами. Для цього створено кілька каналів онлайн і офлайн зв'язку, які працюють
цілодобово. За їх допомоги щомісяця обробляють близько 20 тис повідомлень. Із них
70% – консультаційного характеру. Середній час вирішення питання – 1-4 дня.

На сьогоднішній день успішно працює мобільний додаток «Контакт-центр». За
його допомоги можна оперативно отримати консультацію з питань діяльності міської
ради, оформити звернення, побачити аварійні ситуації в місті і простежити за ходом їх
рішення.

Працює телеграм канал «15-55». Чат з оператором проходить в реальному часі.
Серед переваг месенджерів: доступність, швидкість обробки інформації і

отримання відповіді, комфорт користувача. Також важлива прозорість послуг, які
надає «Контакт-центр». Кожен може прикріпити до свого звернення фотографію і
вказати точне місце на геоінформаційній карті. Після вирішення питання оператори
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прикріплюють фотографії або звіт про виконану роботу:
https://mariupolrada.gov.ua/ru/news/mariupolskij-%C2%ABkontakt-centr-15-55%C2%BB-
pracjue-onlajn

Звернувшись до служби «15-55», маріупольці можуть в найкоротші терміни
вирішити хвилюючі їх проблеми або отримати консультації:
https://kkc-mariupol.bissoft.org/

https://www.facebook.com/kkc1555/

За допомоги мобільного додатку «Контакт-центр м. Маріуполь» можна:
- сформувати звернення через особистий кабінет після реєстрації;
- вказати місце проблеми на геоінформаційної карті;
- прикріпити фотографію до звернення;
- направити звернення, відстежити і проконтролювати його виконання;
- відслідковувати статистику звернень в «Контакт-Центру м. Маріуполь»;
- бачити інформацію про ремонтні роботи та аварійні ситуації в м. Маріуполь і

за власною адресою;
- переглядати їхню історію звернень;
- звернутися до фахівця за допомогою онлайн чату;
- брати участь в опитуваннях;
- отримувати важливу інформацію від Контакт-Центру.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bissoftmariupolkkc
У 2016 році в місті Маріуполь  запрацював сучасний сервісний центр UASC.
Відповідно до інформації, яку монітор отримав із відкритих джерел із запуском

Єдиного аналітичного сервісного центру (UASC), рівень злочинності в Донецькій
області знизився, а кількість звернень до поліції зросла вдвічі.

Сервісний центр UASC побудований на технологіях «смарт-сіті» в рамках
спільного проєкту поліції та громади «Безпечна Донеччина». На сьогодні цей проєкт є
одним із прикладів сукупності високотехнологічних програмно-апаратних засобів (з
можливістю підвищення їх функціонального потенціалу та збільшення потужності),
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які призначені для моніторингу, фіксації зображення, передавання інформації про стан
громадського порядку і громадської безпеки, що забезпечує невідкладне оповіщення
та швидке реагування на ситуації, пов’язані з вчиненням правопорушення або
виникненням надзвичайної події. Відео з камер, встановлених у місті та міському
транспорті, передається до Єдиного аналітичного сервісного центру та диспетчерської
служби КП «МТТУ».

Сьогодні до системи UASC підключені служба 102, диспетчерський центр,
система інтелектуального відеоспостереження та мобільні додатки «Поліція 102» і
«My Pol». На території області встановлені інтелектуальні відеокамери, які
розпізнають номер, марку, модель, колір автомобілів, а також вік, етнічне походження,
вираз обличчя і навіть колір одягу людини. Система здатна переслідувати автомобіль в
реальному часі:
http://umdpl.info/news/yak-zdijsnyuyetsya-videosposterezhennya-u-mariupoli-ekspertnyj-vi
zyt/

У 2020 році було створено Telegram-форум «Маріуполь – безпечне місто» який
функціонує на базі месенджера Тelegram. Проєкт ініційювало Головне управління
Нацполіції. Мета – удосконалити комунікацію та підвищити рівень безпеки зусиллями
населення і поліції, рятувальників, представників екстреної медичної допомоги,
органів місцевої влади та самоврядування, комунальних служб, громадських
організацій.

У групі задіяні працівники поліції, представники ДСНС, екстреної медичної
допомоги, органів місцевої влади та самоврядування, комунальних служб,
громадських організацій, небайдужі громадяни та журналісти. Чат у режимі онлайн
допомагає моніторити обстановку в місті і своєчасно виявляти події, які можуть
загрожувати життю громадян і громадській безпеці.
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На сайті Маріупольської міської ради розміщено номери телефонів першої
необхідності з усіх сфер життєдіяльності, зокрема телефони поліції та швидкої
допомоги: https://mariupolrada.gov.ua/page/telefoni-pershoi-neobhidnosti

Бал за індикатором зараховано.
______________________________________________________________________

Бал  зараховано
______________________________________________________________________

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

надзвичайних ситуаціях?

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

На офіційному сайті Маріупольської міської ради у розділі «Захист територій і
населення від надзвичайних ситуацій» розміщені матеріали щодо дій населення в
умовах різних надзвичайних ситуацій.

https://mariupolrada.gov.ua/page/zahist-teritorij-i-naselennja-vid-nadzvichajnih-situaci
j.

Місцеві ЗМІ дублюють та поширюють вказану інформацію для мешканців міста:
https://mrpl.city/news/view/ne-vyhodya-iz-doma-telefony-pervoj-neobhodimosti-dlya-mariu
poltsev-v-lokdaun
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Головне управління ДСНС України в Донецькій області проводить заняття для
дітей молодшого віку з пожежної безпеки:
https://dn.dsns.gov.ua/ua/Ostanni-novini/26194.html

Працівники сектору реагування патрульної поліції Маріуполя, Мангуша та
Нікольського разом з інспекторами ювенальної превенції роз’яснюють дітям правила
дорожнього руху, аби уберегти їх від травмувань:
http://mariupol-police.dn.ua/news/view/8578.

У рамках превентивної роботи поліцейські спільно з рятувальниками проводять
у закладах загальної середньої освіти інтерактивні уроки, роз’яснюють школярам
основні правила безпеки життя. http://mariupol-police.dn.ua/news/view/8624.

За результатами моніторингу встановлено, що міська рада проводить
інформаційно-просвітницькі кампанії, спрямовані на формування навичок поведінки
населення у надзвичайних  ситуаціях. Бал зараховано.
______________________________________________________________________

Бал зараховано
______________________________________________________________________

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

пробації?

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

У квітні 2021 року у Маріуполі було відкрито перший в Україні центр взаємодії
громади та поліції. Мета проєкта – прозоре партнерство між громадою та поліцією для
більш ефективного визначення, запобігання та розв’язання проблем злочинності,
подолання страху перед злочинністю та покращення якості життя всіх громадян:
https://mariupolrada.gov.ua/ru/news/606ef4a2b148f

Завданнями експертного центру є:
- проведення та публікація досліджень;
- вивчення, аналіз та адаптація міжнародного досвіду;
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- об’єднання науковців, поліції, організацій громадянського суспільства, місцевої
влади та інших зацікавлених осіб для обміну досвідом, генерації ідей та розробки
інноваційних рішень;

- формування міцної студентської спільноти лідерів змін;
- підтримка правоохоронної реформи та просування ефективних механізмів

реагування на проблеми безпеки;
- виховання нового покоління професійних поліцейських орієнтованих на

потреби громади.
Місія центру – стати провідним аналітичним центром у сфері реалізації

поліцейської діяльності, орієнтованої на громаду. Він забезпечуватиме експертну
підтримку та пропонуватиме інноваційні рішення для забезпечення суспільної безпеки
через посилення взаємодії поліції з населенням.

З початку 2018 року в місті реалізується проєкт «Поліна». Він спрямований на
протидію насильству в сім'ї. Проєкт реалізується спільними зусиллями поліції та
соціальних служб міста.
______________________________________________________________________

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.

На сайті Маріупольської міської ради у розділі «Захист територій і населення від
надзвичайних ситуацій» розміщено інформацію щодо дій населення при тимчасовій
евакуації з небезпечного району:
https://mariupolrada.gov.ua/page/zahist-teritorij-i-naselennja-vid-nadzvichajnih-situacij

На сайті департаменту освіти Маріупольської міської ради у розділі «Цивільний
захист» розміщено змістовну інформацію щодо цивільного захисту в закладах
загальної середньої освіти. Інформація вчасно оновлюється та доповнюється:
https://mariupolosvita.wixsite.com/0629/civilnij-zahtist

Враховуючи наявну інформацію, розміщену у відкритому доступі, монітор
вважає за можливе зарахувати бал за цим індикатором.
______________________________________________________________________

Бал зараховано
______________________________________________________________________
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Загальні висновки

Монітор при проведенні аналізу виявив, що місцева влада докладає достатньо
зусиль щодо забезпечення безпеки у місті Маріуполь. Досить ефективно продовжують
діяти програми та проєкти, націлені на формування позитивного відношення у
ставленні мешканців міста до поліції, поліпшення безпекової ситуації у громаді, також
впроваджуються нові проєкти.

Вочевидь, місцева влада намагається почути думку громади і приймає рішення
для реалізації безпекових ініціатив, враховуючи реальні потреби громади. Про це
свідчить впровадження сучасних технічно-інформаційних систем та проведення
заходів, націлених на профілактику правопорушень через заходи соціального
згуртування та неформального навчання разом із правоохоронними органами.

Проте необхідно зазначити, що пошук інформації про вказані заходи, проєкти та
виконання міських цільових безпекових програм ускладнюється тим, що контент щодо
безпеки міста не систематизовано, а відповідні структурні підрозділи Маріупольської
міської ради формально підходять до аналізу, оприлюднення та надання вказаної
інформації на запити.

РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ОКРЕМИМ ВЕРСТВАМ НАСЕЛЕННЯ

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.

Єдиною програмою, яка орієнтована на подолання бідності у місті, є «Маріуполь з
турботою про вас» на 2018-2022 роки (затверджена рішенням міської ради від
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23.05.2018 № 7/31-2785 (зі змінами):
https://mariupolrada.gov.ua/uploads/5/27853-7.31-2785.pdf.

Метою Програми є підвищення ефективності системи соціальної допомоги
Маріупольської міської територіальної громади шляхом здійснення додаткових заходів
та підвищення якості соціальних послуг, спрямованих на підвищення життєвого рівня
ветеранів війни та праці, малозабезпечених громадян, осіб з інвалідністю, одиноких
пенсіонерів, осіб, які потрапили у тривале скрутне становище.

Витяг із програми «Маріуполь з турботою про вас» на 2018-2022 роки.

На реалізацію заходів програми «Маріуполь з турботою про вас» на 2018-2022
роки з місцевого бюджету було виділено: 2020 рік – 109 113,02 тис грн, 2021 рік – 146
708,88 тис грн.

Щороку програму коригують з урахуванням показників її фактичного виконання
за попередній рік, актуалізують заходи програми:
https://mariupolrada.gov.ua/city-council-solutions/pro-vnesennja-zmin-do-rishennja-miskoi-
radi-vid-23.05.2018-731-2785-%C2%ABpro-zatverdzhennja-miskoi-cilovoi-programi-%C2
%ABmariupol-z-turbotoju-pro-vas%C2%BB-na-2018-2022-roki%C2%BB-zi-zminami

Одним із ключових заходів програми є надання матеріальної допомоги за
зверненнями громадян, які опинились у складній життєвій ситуації. Допомогу
надають відповідно до порядку, затвердженого Положенням про порядок надання
матеріальної допомоги мешканцям Маріупольської міської територіальної громади за
рахунок коштів бюджету Маріупольської міської територіальної громади
(https://mariupolrada.gov.ua/ru/city-council-solutions/pro-zatverdzhennja-polozhennja-pro-p
orjadok-nadannja-materialnoi-dopomogi--meshkancjam--mariupolskoi-miskoi-teritorialnoi-
gromadi-za-rahunok-koshtiv-bjudzhetu-mariupolskoi-miskoi-teritorialnoi-gromadi).

В рамках вищезазначених заходів у 2020 році надано матеріальну допомогу 230
особам на суму 6 720,75 тис грн:
https://mariupolrada.gov.ua/city-council-solutions?number=7%2F50-4983&daterange=&sea
rch
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https://mariupolrada.gov.ua/city-council-solutions?number=7%2F50-4983&daterange=&search


У 2021 році для надання матеріальної допомоги особам, які перебувають у
складних життєвих обставинах, у місцевому бюджеті передбачено понад 9 000,00 тис
грн: https://mariupolrada.gov.ua/ru/news/6082a0ba506a1.

Аналіз змісту програми показав, що строки, визначені програмою, не є
конкретними. У тексті програми також немає визначених результатів реалізації
програми.

Витяг із програми «Маріуполь з турботою про Вас» на 2018-2022 роки.

За підсумками комплексного аналіз складових програми монітори прийняли
рішення визнати програму дієвою. За результатами аналізу прийнято рішення
зарахувати бал.
______________________________________________________________________

Бал  зараховано
______________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Провести аналіз потреб осіб, які опинилися за межею бідності, та прийняти

комплексні заходи з надання таким особам підтримки.

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
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сайті контактної інформації суб’єктів, які надають соціальні послуги; 4) участь
представників ОМС у заходах центрів соціальних служб, центрів зайнятості
(спільний прийом громадян, участь у тренінгах для осіб, сімей, тощо); 5)
заслуховування щорічно ОМС звітів про роботу з особами, які за рівнем доходів,
внаслідок безробіття, стихійного лиха чи інших обставин потрапили за межу
бідності, та приведення у відповідність програмних документів ОМС (прийняття
нових або внесення змін до існуючих програм, передбачення фінансування в місцевому
бюджеті або внесення змін до бюджету на відповідний рік); 6) інше (визначається за
внутрішнім переконанням монітора).

На сайті міської ради розміщено номери телефонів, на які можна звернутися у
випадку виникнення надзвичайних ситуацій:
https://mariupolrada.gov.ua/page/pidtrimka-simej-i-gromadjan-jaki-opinilisja-v-skladnih-zhi
ttevih-obstavinah

Маріупольський міський центр соціальних служб відповідно до Положення
проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які належать до вразливих
груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах,  і надає наступні
соціальні послуги:
https://mariupolrada.gov.ua/page/mariupolskij-miskij-centr-socialnih-sluzhb

- соціальний супровід;
- соціальний супровід сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені

батьківського піклування;
- консультування;
- соціальна профілактика;
- соціальна інтеграція та реінтеграція;
- соціальна адаптація;
- кризове та екстрене втручання;
- представництво інтересів;
- посередництво (медіації);
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- інформування;
- транспортування.

Оцінку потреб здійснюють фахівці з соціальної роботи протягом 5 робочих днів
після звернення або надходження інформації про сім’ю. Оцінка включає візит до
родини за місцем фактичного проживання.

Під час роботи фахівці інформують отримувачів послуг про діючі програми
підтримки, установи та заклади, до яких можуть звернутися сім’ї, зокрема про
можливості, які надає Маріупольський центр зайнятості.

Також для отримувачів послуг на базі центрів соціальних служб створено
додаткові соціальні сервіси:

- Соціальне таксі (послуга з перевезення осіб, які не можуть самостійно
пересуватися або пересуваються за допомоги засобів реабілітації).

- Центри підтримки сім'ї: психологічна підтримка сімей з дітьми, сімейне
консультування, групові заняття з батьками з питань розвитку та виховання дітей,
дитячі групові заняття з використанням арт-терапії та інших методик.

-   Телефон довіри: анонімна телефонна психологічна та юридична підтримка.
Соціальну підтримку центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міської

ради протягом 2020 року отримали 17988 сімей, в яких виховуються 21540 дітей.
У 2020 році створена робоча група для створення алгоритму міжвідомчої

взаємодії з попередження, виявлення та подолання або мінімізації складних життєвих
обставин для сімей з дітьми.

За інформацією міської ради, управління «Служба у справах дітей» міської ради
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 585 «Про
забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих
обставинах» постійно виявляє сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах,
та працює з родинами щодо подолання таких обставин.

В місті функціонує комунальний заклад Маріупольський дитячий будинок
змішаного типу «Центр опіки для дітей дошкільного та шкільного віку
Маріупольської міської ради Донецької області», в якому за заявою батьків можуть
перебувати діти, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Підтвердження участі чотирьох фактів участі міської ради з виявлення і
підтримку сімей/осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, дає можливість
зарахувати бал.
______________________________________________________________________

Бал  зараховано
______________________________________________________________________
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3. Чи передбачає ОМС фінансування заходів соціальної допомоги з подолання
бідності?

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

На сьогодні у місті Маріуполь проживають близько 1700 ветеранів Другої
світової війни та 25000 людей похилого віку зі статусом «дитина війни». Для вказаних
категорій та ветеранів АТО програма «Маріуполь з турботою про вас» передбачає
надання матеріальної допомоги до свят: 9 Травня, Дня Незалежності України та Дня
захисника України. З нагоди святкувань для зазначених категорій організовують та
проводять святкові заходи.

Крім того, для людей похилого віку, які відзначили 90 та 100 років, передбачено
щомісячну матеріальну допомогу, їх вітають з ювілеями.

На реалізацію заходів програми «Маріуполь з турботою про вас» на 2018-2022
роки з місцевого бюджету було виділено: 2020 рік – 109 113,02 тис грн, 2021 рік – 146
708,88 тис грн.

Фахівці територіальних центрів соціального обслуговування надають соціальні
послуги людям похилого віку та всім потребуючим. За необхідності люди можуть
відвідати відділення денного догляду, а якщо не можуть цього зробити, працівники
соціальних центрів відвідують їх та надають допомогу на дому.

Також програма передбачає адресну допомогу, якщо людина звертається
безпосередньо до департаменту соціальної допомоги.
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Під час карантину люди похилого віку отримували особисту допомогу, а саме
продукти  та необхідні ліки: https://www.youtube.com/watch?v=hG-wK9KHF5A.

За результатами даного аналізу прийнято рішення зарахувати бал.
______________________________________________________________________

Бал зараховано
______________________________________________________________________

4. Чи надає ОМС допомогу в отриманні житла?

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

За інформацією міської ради, облік громадян, які потребують поліпшення
житлових умов, здійснюється на підставі Постанови Ради Міністрів Української РСР і
Української республіканської Ради професійних спілок від 11 грудня 1984 № 470 «Про
затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і
надання їм жилих приміщень в Українській РСР».

Рішенням Маріупольської міської ради від 30.06.2021 № 8/8-713 «Про
затвердження міської цільової Програми забезпечення житлом громадян в м.
Маріуполі «Доступне житло» в новій редакції», було затверджено нові напрямки
реалізації Програми, а саме:

1) оренда доступного житла – будівництво (придбання) для працівників
комунальних підприємств, установ, закладів Маріупольської міської територіальної
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громади з наданням підтримки за рахунок коштів бюджету Маріупольської міської
територіальної громади (у розмірі 40 % розрахункової вартості житла);

2) оренда доступного житла – будівництво (придбання) для молодих сімей та
одиноких молодих громадян, які мешкають на території Маріупольської міської
територіальної громади;

3) надання в тимчасове користування житла для висококваліфікованих
спеціалістів, фахівців.

На сьогодні в житловому фонді соціального призначення наявні 118 житлових
приміщень, 115 на цей час розподілені між особамами/родинами, які перебувають на
соціальному квартирному обліку. Із 118 житлових приміщень 18 придбали за цільовою
програмою за рахунок субвенції з державного бюджету, вони призначені для осіб з
числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на
соціальному квартирному обліку (15 житлових приміщень розподілені та заселені, 3
житлових приміщення звільнилися, їх розподілять між особами вказаної категорії у
2021 році).

Окрім того, в Маріуполі є соціальний гуртожиток на 33 кімнати для проживання
осіб, які перебувають на соціальному квартирному обліку.

Також зводиться багатоквартирний будинок на вул. Амурській 11 в
Приморському районі міста Маріуполя, в якому розподіляють житло між
висококваліфікованими спеціалістами, серед яких є внутрішньо переміщені особи.

Пріоритетність у наданні житла претендентам (сім’ям) з числа ВПО, які подали
заяви, визначають за більшою кількістю балів, що набере претендент відповідно до
системи нарахування балів надання житлових приміщень для тимчасового
проживання, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2019
№582 «Про затвердження порядку формування фондів житла для тимчасового
проживання внутрішньо переміщених осіб і Порядку надання в тимчасове
користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання
внутрішньо переміщених осіб».

Таким чином, за період дії Програми у період з 2018 по 2020 рік забезпечили
житлом 222 родини з числа ВПО.

Крім того, з 2018 року у м. Маріуполь реалізується постанова Кабінету Міністрів
України від 18.04.2018 №280 «Питання забезпечення житлом внутрішньо
переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність
України». За зазначений період у м. Маріуполь компенсацію для придбання житла
виплатили 14 особам на загальну суму 17 млн грн:
https://mariupolrada.gov.ua/news/svoe-zhitlo-u-mariupoli-ditjam-sirotam-vruchili-sertifikati
-na-vlasni-kvartiri

Громадяни, зацікавлені в отриманні у власність земельних ділянок, можуть
звернутися до Центру надання адміністративних послуг за адресою: м. Маріуполь,
просп. Миру, 107 або вул. Українського козацтва, 51 із відповідною заявою.
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За результатами аналізу монітор прийняв рішення зарахувати бал.
______________________________________________________________________

Бал  зараховано
______________________________________________________________________

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

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

У м. Маріуполь діє низка програм, спрямованих на покращення технічного стану
багатоквартирного житлового фонду, умов проживання жителів громади:

1. Програма підтримки ОСББ:
https://eefund.org.ua/v-mariupoli-pracyue-nova-programa-pidtrimki-energoefektivni
kh-zakhodiv-dlya-osbb.

2. 2021 року набуло чинності Положення про виконання заходів з підтримки
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на 2021-2026 роки (понад 50%
багатоквартирних будинків – це ОСББ та ЖБК). Кошти міського бюджету спрямовують
зокрема на виконання першого капітального ремонту одного конструктиву будинку
ОСББ, ЖБК; другий капітальний ремонт одного конструктиву на умовах
співфінансування (за умови подання заявки на виконання у відповідності з
положенням про Бюджет громадської участі в м. Маріуполі на кожен рік окремо),
комплекс заходів з облаштування прибудинкової території «Затишний двір»:
https://mariupolrada.gov.ua/en/city-council-solutions/pro-zatverdzhennja-polozhennja-pro-vi
konannja-zahodiv-schodo-pidtrimki-ob%E2%80%99ednan-spivvlasnikiv-bagatokvartirnih-b
udinkiv-na-2021-2026-roki

3. Програма капітального ремонту та реконструкції ліфтів багатоквартирних
житлових будинків на 2017-2021 роки за рахунок коштів міського бюджету.

4. Програма капітального ремонту з посилення несучих конструкцій
багатоквартирних житлових будинків на 2017-2021 роки за рахунок коштів міського
бюджету.

Із 2016 року на рівні муніципалітету реалізуються заходи, що сприяють
поступовому розвитку житлового фонду міста.
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Програма Захід 2017-2020
роки

У т.ч. 2020
рік

план на
2021 рік

кількість кількість кількість
Капітальний ремонт з

посилення несучих
будівельних конструкцій

багатоквартирних
житлових будинків на

2017-2021 роки

Капітальний
ремонт
несучих
конструкцій,
(буд.)

18 11 8

Капітальний ремонт та
реконструкція ліфтів
багатоквартирних
житлових будинків на
2017-2021 роки

Заміна ліфтів 57 4  6

Капітально-від
новлювальний
ремонт ліфтів
(од.)

81 21  16

Положення про
виконання заходів з
підтримки об’єднань
співвласників
багатоквартирних
будинків на 2021-2026
роки

Капітальний
ремонт
покрівель
ОСББ (буд.)

298 70  57

Капітальний
ремонт
інженерних
мереж (буд.)

57 29  32

Капітальний
ремонт
електричних
мереж, (буд.)

25 4  6

У рамках реалізації заходів Бюджету громадської участі в місті проводиться
міський конкурс міні-проєктів. Його пріоритетними напрямками є заходи з
покращення житлового фонду: заміна вікон, ремонт інженерних мереж, покрівель,
швів, відмосток, цоколів, електричних мереж та інше.

Програма Заходи 2017-2020 у т.ч. 2020 план на
2021

кількість кількість кількість
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Положення про Бюджет
громадської участі м.
Маріуполь

міні-проєкти
(од.)

1125 346  358

Рішенням Маріупольської міської ради від 01 грудня 2016 року № 7/13-912
прийнята Програма з відшкодування частини суми кредиту та частини відсоткових
ставок за цими кредитами на впровадження енергоефективних заходів для ОСББ та
ЖБК м. Маріуполя на 2017-2021 роки «Теплий дім» (зі змінами):
https://mariupolrada.gov.ua/en/city-council-solutions/pro-vnesennja-zmin-do-programi-z-vid
shkoduvannja-chastini-sumi-kreditu-ta-chastini-vidsotkovih-stavok-za-cimi-kreditami-na-ene
rgoefektivni-zahodi-dlja-ob%E2%80%99ednan-spivvlasnikiv-bagatokvartirnih-budinkiv-osb
b-ta-zhitlovo-budivelnih-ko6019198d99a6a

За період дії Програми з 2017 до 2020 року включно взяли участь 211 ОСББ та
ЖБК, які отримали 265 «теплих» кредитів для впровадження енергоефективних
заходів на загальну суму 74 130,85 тис грн, в рамках якої загальна компенсація з
міського бюджету в частині суми «тіла» кредитів та частині відсоткової банківської
ставки до них склала 30 112,70 тис грн. Протягом 2021 року з місцевого бюджету
щомісяця компенсують частини відсоткових ставок за «теплими кредитами»,
отриманими протягом 2019 та 2020 років.

Рішенням Маріупольської міської ради від 24 грудня 2019 року № 7/48-4798
була затверджена «Програма з відшкодування частини витрат на енергомодернізацію
багатоквартирних будинків та частини відсоткових ставок за кредитами на
енергоефективні заходи для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків
(ОСББ) м. Маріуполь на 2020-2023 роки («Енергоефективний дім»)»:
https://mariupolrada.gov.ua/en/city-council-solutions/pro-zatverdzhennja-programi-z-vidshk
oduvannja-chastini-vitrat-na-energomodernizaciju-bagatokvartirnih-budinkiv-ta-chastini-vids
otkovih-stavok-za-kreditami-na-energoefektivni-zahodi-dlja-ob%E2%80%99ednan-spivvlas
nikiv-bagatokvartirnih-budinkiv-osbb-m.-mariupo.

Наявність доказів впровадження системних місцевих заходів підтримки
технічного переоснащення житла дозволяє зарахувати бал за індикатором.

______________________________________________________________________
Бал  зараховано

______________________________________________________________________

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

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

У Маріуполі існує діє Маріупольський міський центр з обслуговування
громадян без визначеного місця проживання за адресою пров. Банний, 5:
https://mariupolrada.gov.ua/ru/page/mariupolskij-miskij-centr-z-obslugovuvannja-gromadja
n-bez-viznachenogo-miscja-prozhivannja

У Центрі ведуть облік бездомних громадян, які звертаються за допомогою. З
метою виявлення масштабів бездомності, у Маріуполі здійснюється соціальне
патрулювання у вечірні часи. У разі виявлення бездомного громадянина з ним
проводять співбесіду та за необхідності надають місце для ночівлі, вживаний одяг та
взуття, гарячий обід. Осіб, які потребують медичної допомоги, влаштовують до
медичних закладів, де проводять їх медичне обстеження та вирішують питання щодо
можливості оформлення групи інвалідності, влаштування до будинку-інтернату або
міського Центру з обслуговування осіб без визначеного місця проживання.

Маріупольський міський центр з обслуговування громадян без визначеного
місця проживання  за  І півріччя 2021 року  надав послуг 655 особам, зокрема:

- 568 особам – соціальні послуги (тимчасова реєстрація, консультативні
послуги);

- 87 особам – соціальна послуга притулку з харчуванням.
Для поліпшення умов тимчасового перебування бездомних осіб налагоджена

співпраця із МОМ (Міжнародна організація з міграції ООН). Протягом півріччя Центр
отримав гуманітарну допомогу у вигляді гігієнічних наборів, дезінфекційної камери та
сушильної машини від цієї організації.

Спільно з центром пробації вирішуються питання щодо осіб, які звільняються з
місць позбавлення волі та не мають можливості повернутися до родичів або сім’ї. Так,
у травні 2021 року двом особам, які звільнилися з місць позбавлення волі (до
засудження проживали у Волноваському районі та м. Вугледар Донецької обл.), за
зверненням центру пробації м. Маріуполь був наданий тимчасовий притулок та
реєстрація місця проживання за адресою центра.
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У 2021 році на базі вказаного центру і територіальних центрів соціального
обслуговування продовжили працювати пункти збору одягу та взуття для бездомних
осіб. Згідно з розпорядженням міського голови від 04.12.2020 № 433р, на зимовий
період 2020-2021 років у місті облаштували 17 пунктів обігріву. Для організації
гарячого харчування в пунктах обігріву з місцевого бюджету виділили 47,8 тис грн, на
2021 рік заплановано виділити 64,8 тис грн.

За інформацією департаменту взаємодії з депутатами та внутрішньої політики,
відповідно до даних перепису населення 2001 року, у м. Маріуполь мешкають 956
ромів (чоловіки – 120, жінки – 188 (зокрема люди похилого віку – 103), діти – 545
осіб).

Інтереси ромської діаспори представляє громадська організація ромів міста
Маріуполь «Новий Світ». Її діяльність направлена на захист правових, соціальних,
національних, суспільних прав та інтересів членів організації, сприяння консолідації
усіх народів, що мешкають в Україні та місті, збереження автентичних національних
звичаїв, освіти на національної культури.

Представники меншин беруть участь у реалізації міської політики у сфері
міжнаціональних відносин через громадські організації та депутатів міської ради.

Наявність доказів надання міською радою допомоги бездомним особам дає
можливість зарахувати бал.

_____________________________________________________________________
Бал зараховано

______________________________________________________________________

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).

У м. Маріуполь діє міська цільова програма «Розвиток житлово-комунальної
інфраструктури м. Маріуполя на 2018- 2022 роки»:
https://mariupolrada.gov.ua/en/city-council-solutions/pro-zatverdzhennja-miskoi-cilovoi-pro
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grami-%C2%ABrozvitok-zhitlovo-komunalnoi-infrastrukturi-m.-mariupolja-na-2018-%E2
%80%932022-roki%C2%BB.

Метою Програми є забезпечення підвищення ефективності та надійності
функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення,
поліпшення якості житлово-комунальних послуг з одночасним зниженням
нераціональних витрат, розвитку житлово-комунальних послуг для задоволення
потреб споживачів, підвищення впливу та відповідальності громади міста на
визначення та реалізацію пріоритетних проєктів, спрямованих на
соціально-економічний розвиток міста.

Програма передбачає здійснення капітальних та поточних ремонтів у житловому
фонді, зокрема на умовах співфінансування, облаштування прибудинкової території,
дитячих, спортивних майданчиків тощо, покращення стану ліфтового господарства,
створення умов підтримки співвласників багатоквартирних будинків в управлінні
спільним майном, технічне переоснащення комунальних підприємств, які надають
послуги з управління будинками, результатом чого має стати підвищення рівня
задоволеності наданням житлово-комунальних послуг (зокрема управлінням
багатоквартирними будинками).

Проте дослідити ефективність впровадження даної програми та її вплив на
поліпшення якості надання житлово-комунальних послуг у місті не вдалося через
відсутність інформації у відкритих джерелах інформації.

У місті прийнято Програму забезпечення якісних послуг теплопостачання
багатоквартирних будинків на 2019-2023 роки, яка затверджена рішенням
Маріупольської міської ради від 05.09.2019 №7/44-4251.

На підставі цієї Програми створена відповідна комісія з обстеження окремого
інженерного обладнання, встановленого в житлових будинках та
внутрішньобудинкової системи в цілому за участі представників комунальних
підприємств, житлових багатоквартирних будинків, виконавчих органів міської ради,
депутатів. За результатами обстеження приймають рішення щодо ремонтів будинків,
аналізу нарахувань за послуги теплопостачання, перерахунків за послуги.

З метою покращення якості послуг водопостачання та водовідведення за участі
керівництва міста та КП «Маріупольське ВКВКГ» заплановано впровадження
наступних інвестиційних проєктів:

- «Інвестиційний проєкт із постачання питної води в м. Маріуполь». Проєкт
передбачає за рахунок кредитних коштів Французької республіки розробити
генеральну схему управління водними ресурсами, проєкт альтернативної системи
водопостачання, будівництво фільтрувальних станцій, водозаборів та оновлення
мереж водопостачання. Вартість – 64 млн євро, строк реалізації – до 2025 року.

- «Реконструкція системи водопостачання та водовідведення м. Маріуполь».
Проєкт передбачає за рахунок кредитних коштів ЄІБ реконструкцію водопровідних,
каналізаційних насосних станцій, СБОС, заміну водоводів та колекторів. Вартість – 27
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млн євро, строк реалізації – до 2025 року. Однак поточний стан реалізації даних
проектів не вдалося через відсутність інформації про них на сайті міської ради.

Під час розгляду звернень мешканців міста до органів місцевого самоврядування
щодо надання комунальних послуг перевіряють розрахунки нарахувань, відповідність
та обсяг перерахунків за не надані зовсім та надані у неповному обсязі послуги. Також
проводять виїзні наради з метою обстеження та виявлення факту ненадання послуг та
відповідності їх нормативам, вирішують питання відновлення надання послуг.

Результати аналізу цього індикатора та відсутність доказів надання міською радою
не менше, ніж трьох напрямів участі у забезпеченні належного надання
житлово-комунальних послуг, не дає можливості зарахувати бал за індикатором.
______________________________________________________________________

Бал не зараховано
______________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Запровадити практику обговорення з населенням тарифів на

житлово-комунальні послуги, які надаються у громаді, та якості послуг.
2. Провести інформування населення про відповідність якості

житлово-комунальних послуг нормативам, нормам, стандартам та правилам за
результатами досліджень.

3. Реагувати на випадки надання послуг нижчої, ніж визначена
нормативами, нормами та стандартами, якості.

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

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

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

1. Департамент соціального захисту Маріупольської міської ради розміщується за
адресою: пр. Перемоги, 16. Відстань від центру міста – близько 7 км. З центру
міста дістатися до установи громадським транспортом можна, затративши
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близько 25 хвилин, без пересадок. Відстань від зупинки до будівлі, в якій
розміщено департамент соціального захисту, складає 110 м.

Варіанти проїзду з зупинки «Площа Визволення» до департаменту соціального
захисту населення: м. Маріуполь, пр. Перемоги, 16 (зупинка «Готель Азовсталь» ).

Автобус Тролейбус
28а 2

17
15
15

2. Центр надання адміністративних послуг розташовано за адресою: м.
Маріуполь, пр. Миру 107. Це вважається центром міста, тому дістатися до
ЦНАПу можна з найвіддаленіших куточків міста без пересадок.

Варіанти проїзду з площі Визволення до Центру надання  адміністративних
послуг: пр. Миру, 107

Автобус Тролейбус
28а 11

2
17
15
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Від зупинки (пр. Будівельників) до будівлі ЦНАПу можна дістатися за 8 хвилин
(800 м) (відповідно до карти) але в дійсності дорога через сквер «Лукоморьє» займає 3
хвилини.

У Центральному районі на вулиці Троїцькій, 46 розташоване «медичне
містечко», на території якого діє КНП «Обласна лікарня інтенсивного лікування в м.
Маріуполь» – багатопрофільний лікувально-профілактичний заклад, призначений для
надання стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги третинного рівня
жителям області та вторинної – населенню найбільшого центрального району
Маріуполя.

До вказаного «медичного містечка» з центру міста можна дістатися,
послуговуючись чотирма варіантами, які включають проїзд громадським транспортом
(тролейбус) та маршрутним таксі. Тривалість часу переміщення пішки від зупинки
громадського транспорту до вказаних медичних закладів складає близько 5-7 хвилин.

______________________________________________________________________
Бал  зараховано

______________________________________________________________________
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Загальні висновки
1. Місцева влада є відкритою для спілкування з представниками

громадськості, надає інформацію в передбачені законодавством строки та
систематично оновлює інформацію на офіційному сайті.

2. Перевірка інформації показала, що Маріупольська міська рада робить
достатньо зусиль для забезпечення гідного та комфортного проживання мешканців
міста.

3. Місцеві програми, що на теперішній час діють у Маріуполь, є доволі
дієвими, їх виконання підтверджується доказами.

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).

У м. Маріуполь діють комплексні цільові програми, спрямовані на соціальний
захист та підтримку населення. Зокрема міська цільова програма «Маріуполь з
турботою про вас» на 2018-2022 роки, затверджена рішенням міської ради від
23.05.2018 № 7/31-2785 (зі змінами):
https://mariupolrada.gov.ua/news/%C2%ABmariupol-z-turbotoju-pro-vas%C2%BB-u-misti
-realizuetsja-programa-socialnoi-pidtrimki та міська цільова програма підтримки,
адаптації та профорієнтації дітей та молоді з інвалідністю м. Маріуполя «Разом – ми
єдині» на 2018-2022 роки, затверджена рішенням міської ради від
22.08.2018№7/34-3016, міська цільова програма «Доступний Маріуполь» на 2018-2022
роки, затверджена рішенням міської ради від 25.04.2018 № 7/30-2616:
https://mariupolrada.gov.ua/page/dijuchi-programi-socialnogo-zahistu
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Програми мають на меті підвищення ефективності системи соціального захисту
мешканців міста, включають заходи, спрямовані на соціальну підтримку, допомогу
пільговим категоріям громадян, особам, які потребують додаткової підтримки.

Під час розробки вищезазначених програм збирали та виносили на обговорення
пропозиції громадських об’єднань ветеранів, осіб з інвалідністю та інших пільгових
категорій громадян, проводили робочі зустрічі з громадськими активістами щодо
наповнення програм заходами, враховували звернення громадян, що надходили до
міської ради:
https://mariupolrada.gov.ua/news/u-mariupoli-obgovorili-proekt-programi-%C2%ABrazom-
--mi-edini%C2%BB

При формуванні заходів на виконання міських цільових програм враховують
звернення та побажання громадян, на підтримку яких розроблені програми.
Наприклад, за результатами зустрічі міського голови з сім’ями загиблих учасників
АТО (протокол зустрічі від 01.11.2019) додатково запланували та організували заходи
щодо підтримки таких сімей (надання матеріальної допомоги, проведення екскурсій,
привітання зі святами); за зверненням голови Приазовської асоціації ветеранів
Афганістану, у 2021 році збільшили розмір матеріальної допомоги родинам загиблих в
Афганістані воїнів та особам з інвалідністю внаслідок участі у бойових діях на
територіях інших держав.

За зверненнями громадян та громадських об’єднань щорічно формують потреби
на підписку на періодичні видання, організовують літні вечори відпочинку для
громадян поважного віку, відвідування членів громадських організацій на дому тощо.

Крім того, щорічно при плануванні міського бюджету та заходів на наступний
рік громадські об’єднання ветеранів, осіб з інвалідністю в письмовій формі подають
свої пропозиції, кожна з яких виноситься на розгляд та може бути включена до
бюджетних запитів.

У місті функціонують постійно діючі комісії, комітети, дорадчі органи, до складу
яких обов’язково входять представники громадськості:
https://mariupolrada.gov.ua/news/5cf0fc93ddbe3/https://mariupolrada.gov.ua/news/5e62236
3506fe

Для забезпечення розвитку системи надання соціальних послуг щорічно
проводиться оцінка потреб громади у соціальних послугах, результати якої впливають
на впровадження соціальної політики міста.

Крім заходів, що організують органи місцевого самоврядування, підтримується
ініціатива громадських активістів з організації власних заходів, фестивалів за
підтримки міської ради:
https://mariupolrada.gov.ua/news/ponad-sotnja-uchasnikiv-vistavki-%C2%ABja-maju-mriju
%C2%BB-otrimali-nagorodi-vid-miskoi-radi

Також протягом року громадські об’єднання та містяни регулярно надають свої
пропозиції з питань соціального захисту населення, проводять зустрічі, круглі столи з
громадськими активістами, отримувачами послуг:
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https://mariupolrada.gov.ua/news/bez-bareriv-u-mariupoli-rozgljanuli-pitannja-stvorennja-d
ostupnih-prostoriv.

Підтвердження врахування потреб мешканців дає можливість зарахувати бал.
______________________________________________________________________

Бал  зараховано
______________________________________________________________________

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

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

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

Відповідно до інформації, отриманої від департаменту соціального захисту, у
місті приділяється увага особам похилого віку. Так, окремий пункт програми
«Маріуполь з турботою про вас» присвячено соціалізації громадян похилого віку.

На території міста діють три територіальні центри соціального обслуговування
(надання соціальних послуг): в Лівобережному, Кальміуському районах та об’єднаний
центр для мешканців Центрального та Приморського районів:
https://mariupolrada.gov.ua/page/teritorialni-centri-obslugovuvannja

У них надають наступні послуги:
- догляд вдома;
- денний догляд;
- соціальна адаптація;
- консультування;
- представництво інтересів;
- соціальна профілактика;
- соціально-економічні (у формі надання натуральної допомоги);
- соціально-побутові послуги (соціальне ательє, соціальна перукарня, пункт

прокату засобів реабілітації);
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- соціально-просвітницькі («Університет третього віку»);
- комплексне обслуговування вдома («Мультидисциплінарна команда»).

https://psih-mariupol.com.ua/services/mobilna-multidispanserna-komanda.php
На базі відділень денного перебування центрів діють клуби дозвілля для

громадян похилого віку та осіб з інвалідністю: «Клуб віртуальних подорожей»,
«Творча майстерня», «Школа активного довголіття», клуб фотографії «ФотоНова»,
«Кіноманія», «Музична шкатулка», «Світ позитиву», «Ігротека Стратег», «Літературна
вітальня», «Школи скандинавської ходьби», «Театральний сундучок», проходять
святкові заходи, заняття спортом, літературні вечори:
https://mariupolrada.gov.ua/ru/news/pensioneriv-mariupolja-zaproshujut-v-%C2%ABshkolu
-aktivnogo-dovgolittja%C2%BB

Для соціалізації літніх громадян та осіб з інвалідністю в територіальному центрі
соціального обслуговування діє «Університет третього віку», проводяться заняття за
факультетами: «Англійська мова», «Історія та культура народів світу», «Пенсіонер і
Закон», «Шлях до довголіття», «Домашнє господарство»:
https://tv7.ua/novosti/universitetu-tretqogo-viku-v-mariupoli-vipovnyuuetqsya-10-rokiv

Відповідно до Програми «Маріуполь з турботою про вас», з метою залучення до
культурного життя громадян похилого віку та осіб з інвалідністю з 2018 року центри
влітку проводять вечори відпочинку в місцевих парках з танцями та чаюванням:
https://mariupolrada.gov.ua/news/vik---ne-pereshkoda-dlja-mariupolskih-pensioneriv-organi
zuvali-litne-dozvillja

При територіальних центрах працюють пункти вторинного банку одягу,
безкоштовно надаються послуги перукаря, швачки, робітника з дрібного ремонту.

На виконання заходів програми «Маріуполь з турботою про вас», відповідно до
рішення міської ради від 26.02.2021 № 8/4-202 «Про затвердження соціальних
програм, порядків та положень на виконання заходів соціальної спрямованості»,
передбачені пільги громадянам похилого віку, які уклали з міською радою договір
довічного утримання:

- на сплату житлово-комунальних послуг (теплопостачання, водопостачання і
водовідведення, електроенергія, природний газ, квартирна плата, управління
багатоквартирним будинком, вивезення сміття) в розмірі 100%;

- 100% плати за надання послуг телефонного зв’язку;
- користування радіоточкою та кабельним телебаченням в розмірі 100%;
- проведення безоплатного поховання.

Крім того, з 2020 року передбачено надання щокварталу харчових наборів
самотнім власникам житла, надання адресної матеріальної допомоги на компенсацію
коштів за придбані медикаменти (на кожну особу – 4 861,00 грн на рік), надання
матеріальної допомоги на придбання побутової техніки (на кожну особу – 15 000,00
грн на період дії спадкового договору).
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З міського бюджету у 2020 році витратили коштів на проведення зазначених
заходів на загальну суму 174,5 (зокрема 8,6 тис грн на придбання продуктових
наборів), на 2021 рік заплановано витратити 271,21 тис грн.

Також програма «Маріуполь – з турботою про вас» передбачає щорічні заходи з
надання матеріальної допомоги ветеранам до пам’ятних дат.

До Дня визволення в’язнів нацистських концтаборів щорічно надається
матеріальна допомога колишнім в’язням гетто та концтаборів. У 2019 році надано
матеріальну допомогу на загальну суму 3,4 тис грн 17 особам (по 200 грн). В 2020
році надано матеріальну допомогу на загальну суму 4,5 тис грн 15 особам (по 300
грн.). В 2021 році надано матеріальну допомогу на загальну суму 3,6 тис грн 12
особам (по 300 грн.).

З нагоди Дня Конституції України міст щорічно надає адресну матеріальну
допомогу реабілітованим жертвам політичних репресій на Україні та особам,
депортованим за національною ознакою, у розмірі 600 грн (у 2019 році сума виплат
склала 4,2 тис грн, у 2020 – 3,6 тис грн, у 2021 році для надання допомоги спрямовано
3,6 тис грн).

Надається щомісячна матеріальна допомога мешканцям громади, які досягли
100-річного віку, у розмірі 500 грн. На ці цілі у 2020 році з коштів місцевого бюджету
виплачено 43,75 тис грн, у 2021 році заплановано 93,56 тис грн.

Надається одноразова матеріальна допомога до 90-річних ювілеїв у розмірі
300,00 грн та до 100-річних ювілеїв у розмірі 1000,00 грн. У 2020 році надано
матеріальну допомогу 486 особам на суму 152,51 тис грн. На ці цілі у бюджеті
громади на поточний рік заплановано 195,73 тис грн:
https://mariupolrada.gov.ua/ru/head-order/pro-napravlennja-koshtiv-dlja-provedennja-zahodi
v-socialnoi-sprjamovanosti-u-2020-roci

Крім заходів адресної підтримки громадян похилого віку, відповідно до
програми «Маріуполь – з турботою про вас» у місті здійснюються й інші заходи
соціальної підтримки, які охоплюють зокрема громадян старшого покоління.

Так, до Міжнародного дня пам’яті про Чорнобильську катастрофу за рахунок
коштів місцевого бюджету надано матеріальну допомогу в 2020 році – 446
ліквідаторам І категорії та вдовам/вдівцям ліквідаторів наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС у розмірі 1000,00 грн на одну особу на загальну суму 446,00 тис
грн, в 2021 році до 30-річчя з дня Чорнобильської аварії – 427 ліквідаторам 1 категорії
та вдовам/вдівцям ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у розмірі
2000,00 грн на одну особу на загальну суму 854,00 тис грн.

До зазначеної дати 200 ліквідаторів-чорнобильців у 2021 році відвідали на дому
та вручили їм  продуктові набори: https://mariupolrada.gov.ua/ru/news/6082e232ddb19

З метою соціальної підтримки сімей загиблих в Афганістані
воїнів-інтернаціоналістів та осіб з інвалідністю I та II груп внаслідок війни з числа
воїнів-інтернаціоналістів (більшість із них – це особи похилого віку) з міського
бюджету на 2020 рік виділено 140,5 тис грн, зокрема для надання матеріальної
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допомоги членам сімей загиблих в Афганістані воїнів-інтернаціоналістів та особам з
інвалідністю I та II групи внаслідок війни з числа воїнів-інтернаціоналістів – 113,9 тис
грн.

У 2021 році порівняно з 2020 роком збільшено розмір матеріальної допомоги
особам з інвалідністю ІІ групи з 2 до 3 тис грн, членам родин загиблих воїнів – з 1,5 до
2 тис грн на особу. Для надання матеріальної допомоги з місцевого бюджету виділено
174,1 тис грн.

З метою додаткової матеріальної підтримки в осінньо-зимовий період мешканців
громади, яким призначено житлову субсидію або пільгу на придбання твердого
палива, за рахунок коштів місцевого бюджету з 2017 року проводяться виплати
матеріальної допомоги на придбання твердого палива. У 2019 році надано матеріальну
допомогу з коштів місцевого бюджету на суму 3 751,64 тис грн, у 2020 році – на 3
267,76 тис грн:
https://mariupolrada.gov.ua/news/mariupolcjam-dopomozhut-pridbati-tverde-palivo.

За рахунок коштів місцевого бюджету також надається натуральна допомога у
вигляді продуктів харчування для соціально вразливих мешканців:

- продовольчі набори для осіб в рамках програми боротьби із захворюваністю на
туберкульоз (2019 – 219,50 тис грн, 2020 – 166,72 тис грн, 2021 – 298,26 тис
грн).

Рішенням міської від 26.02.2021 № 8/4-202 «Про затвердження соціальних
програм, порядків та положень на виконання заходів соціальної спрямованості» в
новій редакції затверджено Положення про порядок проведення безоплатного
поховання померлих учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції
Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни, самотніх батьків загиблих (померлих)
учасників бойових дій на територіях інших держав, Почесних громадян м. Маріуполь,
безрідних громадян. Зазначеним положенням передбачена компенсація з місцевого
бюджету вартості поховання самотніх батьків загиблих воїнів-інтернаціоналістів
особам, які здійснили поховання за власний кошт.

Результати аналізу індикатора дають можливість зарахувати бал.
______________________________________________________________________

Бал  зараховано
______________________________________________________________________

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

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

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

У місті Маріуполь діють три територіальні центри соціального обслуговування:
https://mariupolrada.gov.ua/ru/page/teritorialni-centri-socialnogo-obslugovuvannja.
- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних

послуг) Лівобережного району м. Маріуполя Донецької області. Адреса: 87541,
Донецька обл., місто Маріуполь, бульвар Меотиди, 20А. Директор – Степченко Мімоза
Давидівна;

- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) Центрального району м. Маріуполя Донецької області. Адреса: 87500,
Донецька обл., місто Маріуполь, проспект Миру, 80. Директор – Камаралі Ганна
Павлівна.

- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) Кальміуського району м. Маріуполя Донецької області. Адреса: 87524, вул
Сеченова, 84, Маріуполь Донецька область. Директор – Кирей Наталя Владленівна.

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
м. Маріуполя надають наступні послуги:

- догляд вдома – допомога у самообслуговуванні, пересуванні в побутових
умовах, у веденні домашнього господарства (закупівля продуктів харчування, ліків та
інших товарів, приготування їжі, прання, прибирання житла, оплата комунальних
платежів тощо);

- соціальна адаптація;
- консультування;
- представництво інтересів;
- соціальна профілактика;
- посередництво;
- соціально-економічні (надання натуральної, соціально-побутові сервіси:

соціальне ательє, соціальна перукарня, пункт прокату засобів реабілітації, банк одягу
речей, які були в користуванні);

- денний догляд (щоденне гаряче харчування, заняття на тренажерах, оздоровчі
процедури, оздоровча фізкультура, психологічне розвантаження, фізіотерапевтичні
процедури, лекції, культурно-масові заходи, консультації, арт-терапевтична майстерня
«Терра пластика 60+», проведення концертів, кімната аромотерапії та інше).
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https://mariupolrada.gov.ua/ru/news/mariupolskij-centr-socialnih-sluzhb-dopomagae-sim%E
2%80%99jam-u-skrutnih-obstavinah

У м. Маріуполь на базі КНП ММР «Маріупольська міська лікарня №9»
функціонує відділення медико-соціальної реабілітації та паліативної допомоги
(відповідно до рішення Маріупольської міської ради від 25.09.2019 №7/45-4412 «Про
реорганізацію (злиття) комунальної установи «Маріупольська міська лікарня №9 –
медико-санітарна частина працівників департаменту морського флоту», Комунального
закладу «Міська лікарня №10», комунального закладу «Міська лікарня №5 м.
Маріуполя», комунального заклад «Міський центр здоров’я» у комунальне
некомерційне підприємство Маріупольської міської ради «Маріупольська міська
лікарня №9»). На сьогодні у відділенні пербувають 11 осіб:
https://psih-mariupol.com.ua/services/mobilna-brigada.php

На сьогодні триває процес підписання договору з НСЗУ щодо фінансування
закладу за пакетами «Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям»
та «Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям». Питання знаходиться
на постійному контролі у КНП ММР «Маріупольська міська лікарня №9» та
департаменті охорони здоров’я Маріупольської міської ради.

Додатково за пакетами «Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та
дітям» та «Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям» паліативна
медична допомога населенню здійснюється у наступних закладах: КНП ММР
«Маріупольська міська лікарня №1» та КНП ММР «Маріупольське територіальне
медичне об’єднання здоров’я дитини та жінки».

Результати аналізу даного індикатора дають можливість зарахувати бал.
______________________________________________________________________

Бал зараховано
______________________________________________________________________

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

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

Приклади послуг:

- організація транспортного перевезення людей з інвалідністю: 1) або через
Територіальний центр, у якому наявний транспорт; 2) або адмініструється послуга,
надана приватним перевізником; 3) або фінансується громадська організація, яка
забезпечує послугу;
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- фізичний супровід людей з інвалідністю – здійснюється: 1) або шляхом
фінансування громадської організації, яка наймає фахівців, зокрема через механізм
громадських робіт; 2) або соціальними службами, які безпосередньо наймають
фахівців;

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

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

- інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).

З метою забезпечення доступу осіб, які мають порушення опорно-рухового
апарату, до послуг, створення умов для безпечного та комфортного пересування
громадян містом, в 2017 році в рамках програми «Доступний Маріуполь»
започатковано надання послуги «Соціальне таксі:
https://www.youtube.com/watch?v=TaYjys-nHjg

Для забезпечення надання послуги в 2017 році за кошти міського бюджету (1
495,00 тис грн) придбано обладнання, транспорт, впроваджено механізм надання
послуги; через засоби масової інформації, громадські об’єднання, соціальні та медичні
установи розповсюджено інформацію щодо можливості безоплатного користування
послугою. Протягом І півріччя 2021 року здійснено 257 виїздів, охоплено 103 особи:
https://mariupolrada.gov.ua/solution-executive-committee/pro-zatverdzhennja-polozhennja-
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pro-specializovane-formuvannja-mariupolskogo-miskogo-centru-socialnih-sluzhb-dlja-sim
%E2%80%99i-ditej-ta-molodi-%C2%ABsocialne-taksi%C2%BB

З метою забезпечення безбар’єрного доступу дітей з інвалідністю до
реабілітаційних послуг, в 2019 році в рамках програми «Разом – ми єдині» покращено
транспортні послуги Центрального районного центру соціальної реабілітації
дітей-інвалідів (з 01.06.2021 року – Маріупольський центр комплексної реабілітації
осіб з інвалідністю № 1), а саме за кошти міського бюджету придбано сучасний
автомобіль, обладнаний для осіб, що користуються кріслами-колісними, вартістю 1
329, 5 тис грн. В 2021 році спеціально обладнаний автомобіль для перевезення осіб з
інвалідністю вартістю 1 4593,9 тис грн за кошти міського бюджету було придбано для
Лівобережного районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів (з 01.06.2021
року – Маріупольський центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю №2).
Впровадження транспортних послуг у центрах комплексної реабілітації осіб з
інвалідністю дозволило забезпечити можливість отримання реабілітаційних послуг
дітям, у яких через стан здоров’я обмежена можливість вільного пересування:
https://mariupolskoe.tv/videos/view/na-novomu-avtomobili-peresuvannya-bez-pereshkod

У Приморському районі Маріуполя обладнано пляж, доступний і безпечний для
маломобільних груп населення. Для літнього оздоровлення дітей та дорослих з
інвалідністю в рамках програми «Маріуполь – з турботою про вас» за кошти міського
бюджету щорічно здійснюється перевезення осіб з інвалідністю на доступний пляж з
усіх районів міста низькопідлоговим транспортом, обладнаним елементами
доступності.

У 2020 році на реалізацію заходу з коштів міського бюджету засвоєно 38,04 тис
грн, на 2021 рік заплановано 141,33 тис грн:
https://mariupolrada.gov.ua/news/na-pljazhi-dlja-ljudej-z-invalidnistju-vidkrito-kupalnij-sez
on

Соціальний офіс «Мультицентр» обладнано нормативними пандусами (при
входах до будівлі та до тервідділу); є тактильні таблички з інформацією шрифтом
Брайля; є санвузол, доступний та обладнаний для потреб маломобільних груп
населення; вхід до будівлі, сходи всередині будівлі обладнано огорожею з поручнями
та попереджувальним маркуванням; є спеціалізовані паркувальні місця для
автотранспорту, позначені спеціальними дорожніми знаками та розміткою:
https://mariupolrada.gov.ua/ru/news/u-novomu-%C2%ABmulticentri%C2%BB-mariupolcja
m-dostupni-ponad-400-poslug

З метою забезпечення доступу до послуг та інформації особам, які мають
порушення слуху, в Маріуполі за кошти міського бюджету впроваджують послуги
дистанційного (онлайн) перекладу на жестову мову. З 2019 році послуга діє у Центрі
надання адміністративних послуг та «Соціальному офісі «Мультицентр»:
https://mariupolrada.gov.ua/news/mariupolskij-centr-nadannja-administrativnih-poslug-nacil
enij-na-rozvitok-inkljuzivno-privitnogo-servisu
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Із вересня 2020 року в територіальних відділах по роботі з громадянами
департаменту соціального захисту населення міської ради впроваджено послуги
дистанційного (онлайн) перекладу жестовою мовою. Послуга жестового перекладу
надається за допомогою додатку «Connect PRO» за кошти місцевого бюджету. В 2020
році на реалізацію заходу спрямовано 38,40 тис грн. У 2021 році бюджетом громади на
виконання заходу передбачено 162,00 тис грн.

В липні 2021 року Маріупольський міський центр соціальних служб приєднався
до публічного договору про надання послуг доступу до сервісу системи відеозв'язку з
перекладачем жестової мови «Сервіс УТОГ Всеукраїнської громадської організації
інвалідів «Українське товариство глухих» з метою створення безперешкодного
доступу  до отримання соціальних послуг для осіб з вадами  слуху.

Станом на 01.07.2021 за цільовою програмою «Доступний Маріуполь»
розроблена проєктно-кошторисна документація для виконання капітального ремонту
житлових будинків з оснащенням засобами для поліпшення пересування людей з
інвалідністю для 17-ти житлових будинків. На 01.07.2021 реалізовано заходи
(облаштування пандусів та підйомних платформ) для 7-ми з них за адресами: вул. П.
Орлика, 75-102; вул. Санаторна, 25-21; вул. Бахмутська, 12-85; вул. Грушевського,
1-19; пр. Будівельників, 154-41; пр. Металургів, 83-137; вул. Бахчиванджи, 27а-108. У
поточному році заплановано встановити пандуси для будинку за адресою: 25 квартал,
3.

Результати аналізу індикатора дають можливість зарахувати бал.
______________________________________________________________________

Бал  зараховано
______________________________________________________________________

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

Бал зараховується при наданні доказів вжиття ОМС упродовж останнього
календарного року перед моніторингом фінансово підкріплених системних заходів з
реабілітації осіб з порушеннями здоров’я. У великих містах вважається достатнім
мати не менше чотирьох, в інших населених пунктах – трьох напрямів. Фінансова
підкріпленість означає наявність фінансового плану такої форми соціального захисту
у місцевому бюджеті, системність – планування таких заходів на рік. Приклади
реабілітаційних послуг: створення реабілітаційних установ або спрямування до
установ в інших населених пунктах чи установ вищого рівня; надання послуг у
медичних закладах; виїзд фахівців за місцем проживання особи; надання фінансової
підтримки громадським організаціям, що надають реабілітаційні послуги;
забезпечення за рахунок місцевого бюджету технічними та іншими засобами
реабілітації, засобами медичного призначення; інше (визначається за внутрішнім
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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 м. Маріуполь створені та функціонують два комунальних реабілітаційних
центри для дітей з інвалідністю в Лівобережному та Центральному районах.

Призначенням закладів є здійснення комплексу реабілітаційних заходів для дітей
з інвалідністю від народження до 18 років, а також для дітей віком до 4 років, які
мають ризик отримати інвалідність, спрямованих на попередження, зменшення або
подолання фізичних, психічних розладів, коригування порушень розвитку дитини з
інвалідністю, навчання основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток
здібностей, створення передумов для їх інтеграції у суспільство, засвоєння ними
знань, умінь, навичок, досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності,
фізичних, розумових, соціальних, здібностей з метою максимальної реалізації
особистого потенціалу. Завдяки міській програмі «Разом ми єдині» в Центрах
проводять заняття з каніс- та іпотерапії, придбали обладнання для облаштування
тренажерних залів ЛФК: http://www.golos.com.ua/news/141852

Проєкти капітального ремонту центрів реабілітації передбачають наступні види
робіт щодо безперешкодного простору для осіб з інвалідністю:

- облаштування будівлі сучасними пандусами та ремонт існуючих;
- облаштування туалетних кімнат для осіб з інвалідністю;
- облаштування безпорогового простору;
- встановлення тактильних табличок, пристінних поручнів з конусоподібним

рифленням;
- встановлення підйомників (зовнішній – у Маріупольському центрі комплексної

реабілітації осіб з інвалідністю № 1, два внутрішніх – у Маріупольський центр
комплексної реабілітації осіб з інвалідністю № 2)

- благоустрій території: стоянка автотранспорту для людей з інвалідністю, зона
відпочинку з альтанками і зеленими насадженнями, тренажери для осіб з
інвалідністю;

- встановлення елементів благоустрою, обладнання ігрових та спортивних
майданчиків для дітей з інвалідністю.

Реабілітаційні послуги населенню міста надають у КНП ММР «Маріупольська
міська лікарня №8», при якій функціонує відділення медичної реабілітації в
стаціонарних і амбулаторних умовах немовлят, дорослих та дітей з ураженням
опорно-рухового апарату та з ураженням нервової системи. Заклад підписав договори
з НСЗУ на наступні пакети:
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- «Медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах (профілактика,
спостереження, діагностика, лікування та медичне реабілітація)»;

- «Медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими,
упродовж перших трьох років життя»;

- «Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням
опорно-рухового апарату»;

- «Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової
системи».

Протягом І півріччя 2021 року у КНП ММР «Маріупольська міська лікарня №8»
пролікували 2 071 особу.

Осіб та дітей з інвалідністю за бажанням також направляють до державних
реабілітаційних установ. Направлення до реабілітаційних установ відбувається
відповідно до норм чинного законодавства.

Результати аналізу індикатора дають можливість зарахувати бал.
______________________________________________________________________

Бал  зараховано
_____________________________________________________________________

6. Чи здійснює ОМС заходи підтримки  сімей з дітьми?

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

Приклади заходів:

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

- ваучери на оплату лікарських засобів та медичних послуг;
- харчування для немовлят та надання засобів гігієни для немовлят;
- безкоштовне харчування учнів 1-4 класів та учнів вразливих груп;
- пільговий проїзд учнів до місця навчання і додому;
- 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).

Станом на 13.07.2021 року за кошти місцевого бюджету оздоровлено 202 дитини
у ДЗОВ СТ «Факел» (Бердянськ), які потребують особливої соціальної уваги та

Місцевий індекс прав людини м. Маріуполь Донецької області: Звіт моніторингу

Сторінка 47 з 69



підтримки:
https://mariupolrada.gov.ua/ru/news/u-mariupoli-670-ditej-pilgovih-kategorij-ozdorovljatsja
-na-uzberezhzhi
У рамках Програми «Разом – ми єдині» на 2018-2022 роки для підтримки родин, в
яких виховуються діти з інвалідністю, місцевим бюджетом передбачені кошти для
виплати матеріальної допомоги на придбання підгузників родинам, в яких
виховуються діти з інвалідністю, які відповідно до індивідуальних програм
реабілітації потребують постійного забезпечення підгузниками. У 2019 році надано
матеріальну допомогу 109 родинам на суму 979,13 тис грн, у 2020 році – 128 родинам
на суму 948,77 тис грн. Протягом І півріччя 2021 року надано допомогу 118 родинам
на суму 1 268,22 тис грн:
https://mariupolrada.gov.ua/news/programa-%C2%ABrazom-mi-edini%C2%BB-rozshirjue-
socialnu-dopomogu-

До Дня захисту дітей та до Новорічних свят передбачено надання солодких
подарунків дітям з інвалідністю за кошти міського бюджету. У 2020 році 1400 дітей
отримали подарунки до Дня захисту дітей на загальну суму 147,7 тис грн; до
Різдвяних та Новорічних свят – 1400 дітей, на суму 142,8 тис грн. У 2021 році 1400
дітей отримали подарунки до Дня захисту дітей на загальну суму 204,7 тис грн,
запланували вручення стандартних та діабетичних наборів 1400 дітям на суму 216,0
тис грн до Новорічних та Різдвяних свят.

До Новорічних свят 2020 року служба у справах дітей було видала 184
подарунки дітям (у віці 3-14 років) демобілізованих/ звільнених зі служби учасників
АТО та/або ООС.

У 2021 році проведено захід до Дня сім’ї України в КЗ ПКВ «Екстрім-парк» –
катання для 900 дітей із багатодітних сімей на атракціонах на загальну суму 211,5 тис
грн.

На катання 250 дітей з багатодітних сімей на новорічній каруселі у 2019 році з
міського бюджету було виділено 7,5 тис грн, у 2020 році – для 235 осіб, на загальну
суму 14,1 тис грн.

У 2019 році організували урочисте привітання 5 жінок з присвоєнням почесного
звання України «Мати-героїня», вручили пам’ятні подарунки на загальну суму 10,5
тис грн., у 2020 році – 13 жінкам, на загальну суму 25,4 тис грн, у 2021 році – 1 жінці,
на суму 2,0 тис грн:
https://mariupolrada.gov.ua/ru/news/devjat-mariupolchanok-otrimali-zvannja-%C2%ABmat
i-geroinja%C2%BB

Діти у віці до 18 років з родин загиблих учасників АТО/ООС отримують
щомісячну матеріальну допомогу з місцевого бюджету у розмірі 2500 грн. У
2019-2021 роках щорічно для надання матеріальної допомоги 12 дітям з місцевого
бюджету виділяють 360 тис грн.

З метою забезпечення альтернативного догляду за дітьми, які перебувають у
складних життєвих обставинах, в Маріуполі протягом 2020 року функціонувало 3
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патронатні родини, в яких перебували 12 дітей:
https://mariupolrada.gov.ua/ru/news/patronatni-sim%E2%80%99i-dopomagajut-ditjam-u-skl
adnih-zhittevih-obstavinah.

Результати аналізу індикатора надають можливість зарахувати бал.
_____________________________________________________________________

Бал зараховано
_____________________________________________________________________

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

насильства?

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

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

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

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

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

- організація надання послуг у Соціальному центрі матері та дитини;
- організація соціальних послуг із ресоціалізації наркозалежної молоді;
- інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).

У 2017 році за фінансової підтримки УВКБ ООН створений Центр
соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від насильства або
жорстокого поводження, зокрема гендерно зумовленого (наразі Притулок для осіб, які
постраждали від домашнього насилля та/або насильства за ознакою статі). З 2018 року
забезпечено його функціонування за підтримки Фонду ООН в області
народонаселення. Протягом 2020 року в Центрі мешкали 38 осіб, з початку 2021 року
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– 26 осіб. З початку відкриття притулку безпечне місце було надано 212 особам:
https://www.youtube.com/watch?v=ywm3C7bTIV4

Завдяки ефективному алгоритму взаємодії, повідомлення про всі підтверджені
випадки домашнього насильства надходять від поліції до відділу у справах сім'ї
департаменту соціального захисту населення міської ради та звідти потрапляють до
центру соціальних служб. У разі необхідності мобільна бригада екстреного реагування
поліції на виклики з приводу домашнього насилля доставляє жінок до Притулку для
осіб, які постраждали від домашнього насилля та/або насилля за ознакою статі:
https://mariupolrada.gov.ua/ru/committee-decisions-project/pro-zatverdzhennja-polozhennja
-pro-specializovane-formuvannja-livoberezhnogo-rajonnogo-centru-socialnih-sluzhb-dlja-si
m%E2%80%99i-ditej-ta-molodi-%C2%ABcentr-socialno-psihologichnoi-dopomogi-osoba
m-jaki-postrazhdali-vid-nasillja-abo-zhorstokogo-povodzhennja%C2%BB

З метою забезпечення доступності для осіб, які пережили насильство, до служб і
соціально-психологічної, правової, медичної допомоги в Маріуполі за фінансової та
методичної підтримки Фонду народонаселення ООН в рамках проєкту «Комплексний
підхід до вирішення проблеми насильства по відношенню до жінок і дівчат в Україні»
створена мобільна бригада з виявлення і надання соціально-психологічної допомоги.
Придбано автомобіль для організації роботи мобільної бригади за фінансової
підтримки GIZ. Фахівці центру соціальних служб проводиться оцінка потреб сім'ї,
надають необхідні соціальні послуги, зокрема психологічні консультації. За період
функціонування мобільна бригада здійснила 463 виїздів. Протягом 2020 року – 246
виїздів, у 2021 році – 95.

В рамках роботи мобільної бригади функціонує також гаряча телефонна лінія, на
яку протягом 2020 року надійшло 30 дзвінків, всього з початку функціонування – 44
дзвінки.

17 вересня 2020 року розпочав свою діяльність Денний центр
соціально-психологічної допомоги, особам які постраждали від домашнього
насильства та/або насильства за ознакою статі. Центр відкритий в рамках програми
UNFPA, Фонда ООН в області народонаселення та протидії та запобіганню
домашнього насилля при підтримці уряду Великобританії та Естонії співпраці з
громадської організації «Рада жінок Донеччини». Із 2020 року послуги центру
отримали близько 128 осіб, у 2021 році – 305 осіб. У денному центрі особам,
постраждалим від домашнього насилля, надають підтримку фахівці з соціальної
роботи, юрист та психологи, які проводять індивідуальні та групові заняття для
дорослих і дітей. Ведеться соціально-профілактична робота, спрямована на
запобігання повторним випадкам насильства щодо постраждалих осіб та формування
нульової толерантності до його проявів у суспільстві.

Щороку центр соціальних служб бере участь у проведенні Всесвітньої акції «16
днів проти насильства», аби привернути увагу мешканців міста до проблеми
домашнього насилля, до його профілактики.
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Соціальну підтримку протягом 2021 року отримали 682 родини, в яких існує
проблема насилля або жорстокого поводження. За результатами проведених оцінок
потреб 81 родина отримала послугу соціального супроводу, 615 – консультування, 143
– соціальної профілактики, 2 – кризового та екстреного втручання, 30 –
представництва інтересів, 18 – інформування:
https://mrpl.city/news/view/dlya-mariupoltsev-postradavshih-ot-domashnego-nasiliya-rabota
et-mobilnaya-brigada-pomoshhi-foto.

Відповідно до наказу МОЗ України від 01.02.2019 №278, постійно проводять
медичні обстеження постраждалих осіб від домашнього насильства або осіб, які
ймовірно постраждали від домашнього насильства, та надають їм відповідну медичну
допомогу. Медичні працівники документують результати та своєчасно передають
інформацію про виявлені випадки до підрозділів органів Національної поліції та
службу у справах дітей.

Протягом 2020 року управління «Служба у справах дітей» Маріупольської
міської ради провело 10 перевірок організації виховної роботи в загальноосвітніх
школах Маріуполя. Упродовж 2020 року в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти
насильства» в навчальних закладах міста проведено 35 профілактичних заходів
(охоплено 256 осіб): бесіди, лекції з учнями про їхні права та обов’язки, види
правопорушень, запобігання та протидію домашньому насиллю. Також у класах з
урахуванням умов карантину пройшли навчальні заняття, лекції, та інші заходи з
використанням відеороликів, буклетів, матеріалів, які підготували та адаптували в
межах проєкту Ради Європи «Боротьба з насильством щодо дітей в Україні».

З метою координації роботи відомств та служб щодо попередження злочинності
та правопорушень, інших негативних явищ серед дітей, насилля в сім’ї та за її
межами, служба у справах дітей міської ради за 6 місяців 2021 року у 50 закладах
загальної середньої освіти провела заходи (бесіди, виховні години, тренінги) для
22100 учнів, 10886 батьків та 1570 педагогів.

Результати аналізу цього індикатора дають можливість зарахувати бал.
______________________________________________________________________

Бал  зараховано
______________________________________________________________________

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

Бал зараховується при наданні доказів вжиття ОМС упродовж останнього
календарного року перед моніторингом заходів із забезпечення прав дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування. У великих містах вважається

Місцевий індекс прав людини м. Маріуполь Донецької області: Звіт моніторингу

Сторінка 51 з 69

https://mrpl.city/news/view/dlya-mariupoltsev-postradavshih-ot-domashnego-nasiliya-rabotaet-mobilnaya-brigada-pomoshhi-foto
https://mrpl.city/news/view/dlya-mariupoltsev-postradavshih-ot-domashnego-nasiliya-rabotaet-mobilnaya-brigada-pomoshhi-foto


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

У місті на 30.06.2021 функціонує 16 дитячих будинків сімейного типу та 21
прийомна сім'я, в яких виховується 155 дітей, комунальний заклад Маріупольський
дитячий будинок змішаного типу «Центр опіки для дітей дошкільного та шкільного
віку Маріупольської міської ради Донецької області», в який можуть бути влаштовані
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. На даний час в заклад
влаштовано 47 дітей, які перебувають на первинному обліку в управлінні.

Для забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа (віком від 18 до 23 років) на умовах співфінансування
(50/50) з обласного бюджету та бюджету міста на 2020 рік було виділено 16 млн грн
для придбання впорядкованого житла на вторинному ринку. Витрачено 13 565 827,00
грн, придбано 32 квартири.
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В м. Маріуполь затверджена та діє міська Цільова Програма «Велика родина» на
2018-2022 роки: https://mariupolrada.gov.ua/uploads/10/54935-7.43-4127.pdf.

Метою Програми є реалізація прав дітей на сім’ю, підвищення ефективності
системи соціального захисту дітей у місті шляхом включення додаткових заходів та
підвищення якості надання соціальних послуг; забезпечення соціального захисту
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, прийомних родин та
дитячих будинків сімейного типу, зокрема переміщених із тимчасово окупованої
території України або району проведення антитерористичної операції; сприяння
родинам, які перебувають у складних життєвих обставинах, шляхом вирішення
соціально-побутових питань, надання адресної матеріальної цільової допомоги
дитячим будинкам сімейного типу, послуг та виконання окремих робіт за рахунок
коштів бюджету міста, а також інших залучених коштів; залучення до співробітництва
громадських організацій, поліпшення становища дітей, які опинились без
батьківського піклування.

У Маріуполі функціонує соціальний гуртожиток для осіб з числа дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування (пров. Київський, 10а, 1-й корпус КЗ
«Маріупольський міський соціальний гуртожиток»). Протягом І півріччя 2021 року
тимчасовим житлом забезпечено 41 особу з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування: https://mariupolrada.gov.ua/uploads/0/1354-7.17-1440.pdf.

Результати аналізу цього індикатора дають можливість зарахувати бал.
______________________________________________________________________

Бал  зараховано
______________________________________________________________________

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

Бал зараховується при наданні ОМС наступних доказів:

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

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

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

На базі Лівобережного районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів
(з 01.06.2021 – Маріупольський центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю
№ 2) Центр заключив договір з громадською організацією «Всеукраїнська Асоціація
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каністерапевтів» щодо проведення занять з реабілітації дітей з інвалідністю за
методом каністерапії. Упродовж 2019 року для дітей з інвалідністю проведено 900
занять з каністерапії.

З метою надання соціальних послуг відповідно до потреб населення, Центри
комплексної реабілітації осіб з інвалідністю в рамках міської цільової програми «Разом
– ми єдині» закуповують послуги з анімалотерапії через систему «PROZORRO».

Зокрема, здійснено закупівлі з надання послуг:
- із проведення занять з реабілітації дітей лікувальною верховою їздою та

соціальної реабілітації методом іпотерапії – обсяги закупівлі визначено відповідно до
кількості анкет-заяв батьків дітей з інвалідністю та виявленої індивідуальної потреби
у послузі за рішеннями реабілітаційних комісій центрів:
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-27-000816-a

- із проведення занять з реабілітації дітей з інвалідністю методом каністерапії –
обсяги закупівлі визначено відповідно до кількості анкет-заяв батьків дітей з
інвалідністю та виявленої індивідуальної потреби у послузі за рішеннями
реабілітаційних комісій центрів: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-27-004805-a

На виконання міської цільової програми «Маріуполь – з турботою про вас» на
2018-2022 роки, з метою забезпечення рівних прав та можливостей громадян, зокрема
прав осіб з порушенням слуху на отримання послуг, безбар`єрний доступ до послуг та
інформації, з 2020 року департамент соціального захисту населення Маріупольської
міської ради закуповує послуги дистанційного (онлайн) перекладу жестовою мовою:
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-03-000133-c

Результати аналізу цього індикатора дають можливість зарахувати бал.
______________________________________________________________________

Бал зараховано
______________________________________________________________________

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

Місцевий індекс прав людини м. Маріуполь Донецької області: Звіт моніторингу

Сторінка 54 з 69

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-27-000816-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-27-004805-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-03-000133-c


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.

Для зручності мешканців у Маріуполі діють три територіальні відділи по роботі
з громадянами департаменту соціального захисту населення міської ради, розташовані
за адресами:

- Лівобережний район – вул. Українського Козацтва, 51;
- Кальміуський район – вул. Чукаріна, 17;
- Приморський та Центральний район – пр. Металургів, 35.
Надання послуг територіальними відділами організоване таким чином, щоб

забезпечити максимальну доступність мешканців до цих послуг.
Послуги громадянам надають за місцем розташування приміщень

територіальних відділів (зокрема за попереднім записом), однак маломобільним
особам за зверненням послуги можуть надавати за їх місцем проживання.

Також маломобільні особи мають можливість скористатися послугою
соціального таксі.

Прийом документів у віддалених селах здійснюється двічі на тиждень за
графіком, за допомоги мобільного офісу, у зв’язку з чим жителі віддалених сіл мають
можливість отримати консультації або подати заяви для призначення різних видів
соціальних допомог, компенсацій, пільг та житлової субсидії без необхідності виїздити
до міста. Інформацію про порядок надання послуг та графік прийому громадян можна
отримати телефоном.

Доступ маломобільних груп до приміщень тер відділів є безперешкодним, всі
тервідділи розташовані не перших поверхах будівель, оснащені елементами
доступності. З метою усунення перешкод у доступності для осіб з порушенням слуху
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права на отримання якісних послуг спеціалістами територіального відділу
використовується спеціальні технічні засоби, а саме планшет із додатком Connect Pro,
який забезпечує онлайн переклад жестовою мовою.

Прийом громадян здійснюється протягом шести днів на тиждень, за наступним
графіком: понеділок, середа, п’ятниця, субота – з 8.00 до 17.00, вівторок, четвер – з
8.00 до 20.00 без перерви, що дає можливість особам із різним графіком роботи
отримати послуги у зручний для них час.

Інформація про роботу територіальних відділів для громадян є у вільному
доступі.

https://mariupolrada.gov.ua/ru/department/teritorialnij-viddil-po-roboti-z-gromadjana
mi-kalmiuskogo-rajonu

Всі спеціалісти відділів мають ідентифікаційні бейджі.
Громадяни мають вільний доступ до бланків заяв для отримання послуги,

спеціалісти надають допомогу при заповненні заяв особам, які через порушення
здоров’я самостійно не можуть заповнити бланки. У приміщеннях територіальних
відділів є туалетні кімнаті для осіб з інвалідністю.

Холи облаштовані достатньою кількістю місць для сидіння та інформаційними
стендами, є окрема єдина приймальня зі столами, в якій люди мають можливість
заповнити заяви до прийому спеціалістів.

У ЦНАПі та «Соціальному офісі «Мультицентр» передбачені:
- якісна організація послуг за місцем проживання маломобільних груп;
- прийом документів уповноваженими особами (фахівцями з соціальної роботи);
- у зв'язку з карантином передбачено роботу в дистанційному режимі

(Skype-связь за контактом Mariupol_cnap, відеодзвінок у додатку Viber за номерами
0951061237, 095 64 99 889);

- інформування про режим роботи на сайті та в будівлях;
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- попередній запис через портал ЦНАПу;
- зручний графік роботи: понеділок, середа, п’ятниця з 8.00 до 16.00, вівторок,

четвер – з 8.00 до 20.00;

-  у приміщенні надається вільний доступ до бланків та заяв через працівника.
- особам, які через порушення здоров’я самостійно та не можуть заповнити

бланки, працівники надають допомогу;
- у будівлях облаштовано достатньо зручних місць для очікування в черзі;
- є дитячий куточок;
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- створено умови  для приватних співбесід під час прийняття заяв;
- є відкритий доступ відвідувачам до вбиралень.
Забезпечено безперешкодний доступ до будівлі маломобільних груп населення:

пологий вхід, наявний пандус, тактильна плитка та гучномовець на вулиці для осіб з
вадами зору. Є автомобільна стоянка з місцями для осіб з інвалідністю.

Підлога у приміщенні обладнана спеціальними тактильними сигналізаторами
для людей з вадами зору. Є мнемосхема «Мультицентр».

Для людей з вадами слуху в «Мультицентрі» передбачено спеціальний планшет з
програмою для комунікації з такими людьми.

Наявна інформація про працівників: є вивіска на дверях, на кожному столі –
інформація про особу, яка веде прийом; у працівників є бейджи.

Результати аналізу цього індикатора дають можливість зарахувати бал.
______________________________________________________________________

Бал зараховано
______________________________________________________________________
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Загальні висновки
1. Місцева влада є відкритою для спілкування з представниками

громадськості, надає інформацію у передбачені законодавством строки та
систематично оновлює інформацію на офіційному сайті.

2. Перевірка інформації показала, що Маріупольська міська рада визначає
потреби та планує діяльність системи соціального захисту, аби соціальні послуги були
якісними та доступними.

НАПРЯМОК МОНІТОРИНГУ: ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ

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

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

За інформацією директора юридичного Департаменту Маріупольської міської
ради Ф.Ю. Цапій, станом на час проведення моніторингу у м. Маріуполь відсутня
міська цільова програма, яка б забезпечувала доступ жителів міста до правосуддя.

Відсутність дієвої програми по доступу до правосуддя у місті не дає можливості
зарахувати бал.
______________________________________________________________________

Бал не зараховано
______________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Маріупольській міській ради варто проаналізувати потреби громади щодо

правової освіти населення, розробити та затвердити нову програму, 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)
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взаємодії із вказаними органами. Приклади: надання в оренду/користування
комунальних приміщень на пільгових умовах, сприяння у вдосконаленні
матеріально-технічної бази (виділення коштів або передача майна), створення
спільних дієвих консультативно-дорадчих органів.

За інформацією директора юридичного Департаменту Маріупольської міської
ради Ф.Ю. Цапій, з органами Національної поліції, органами Державної судової
адміністрації, територіальним управлінням юстиції укладено 62 договори оренди
нежитлових приміщень міської комунальної власності зі встановленням орендної
плати у розмірі 1 (одна) гривня на рік.

Районні адміністрації міської ради взаємодіють із правоохоронними органами з
питань здійснення спільних рейдів щодо ліквідації стихійної торгівлі та перевірки
закладів, які здійснюють торгівлю підакцизними товарами, проведення спільних нарад
та зустрічей з комітетами самоорганізації населення та об’єднаннями співвласників
багатоквартирних будинків.

Задля консолідації зусиль, спрямованих на захист, дотримання та забезпечення
гарантій державного захисту конституційних прав і свобод громадян на безоплатну
правову допомогу, Маріупольська міська рада налагодила співпрацю з
Маріупольським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової
допомоги щодо перенаправлення осіб, які потребують безоплатної вторинної правової
допомоги:
https://www.legalaid.gov.ua/tsentry/kramatorskyj-mistsevyj-tsentr-z-nadannya-bezoplatnoyi-
vtorynnoyi-pravovoyi-dopomogy/about-center

Інформацією, яка б свідчила про взаємодію ОМС м. Маріуполь з центром
безоплатної правової допомоги в м. Маріуполь, є розміщення на офіційному сайті
Маріупольської міської ради оголошення про дистанційне отримання безоплатної
правової допомоги та відомості про роботу Маріупольського міського управління
юстиції Донецької областіі:
https://mariupolrada.gov.ua/ru/news/bezoplatnu-pravovu-dopomogu-nadajut-distancijno

З огляду на підтвердження фактів взаємодії міської ради з іншими органами
влади бал зараховано.
______________________________________________________________________

Бал зараховано
______________________________________________________________________

3. Чи бере участь ОМС у формуванні суду присяжних?

Бал зараховується у разі надання доказів (фактів) залучення органу місцевого
самоврядування до формування суду присяжних. Індикатор оцінюється шляхом
аналізу документів органу місцевого самоврядування про відбір та призначення суду
присяжних за останні три календарні роки.
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Рішенням Маріупольської міської ради від 19.10.2020 р. №7/58-5775 «Про
затвердження списків присяжних» строком на 3 (три) роки затверджено список
присяжних в місцевих загальних судах міста Маріуполь:
https://mariupolrada.gov.ua/ru/city-council-solutions/pro-zatverdzhennja-spiskiv-prisjazhnih

Вказаним рішенням строком на 3 (три) роки затверджено списки присяжних для
Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя Донецької області (у кількості 13
осіб), Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області (у кількості 25
осіб), Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області (у кількості 40 осіб)
та Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області (у кількості 15 осіб).

26.05.2021 рішенням Маріупольської міської ради «Про внесення змін до
рішення Маріупольської міської ради від 19.10.2020 р. № 7/58-5775 «Про
затвердження списків присяжних» №8/7-589 додатково затверджено список
присяжних для Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області у
кількості 10 осіб:
https://mariupolrada.gov.ua/ru/city-council-solutions/pro-vnesennja-zmin-do-rishennja-mari
upolskoi-miskoi-radi-vid-19.10.2020-758-5775-%C2%ABpro-zatverdzhennja-spiskiv-prisja
zhnih%C2%BB

Участь міської ради у формуванні суду присяжних дає право монітору
зарахувати бал.
______________________________________________________________________

Бал  зараховано
______________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Маріупольській міській раді розробити Положення про формування та роботу

конкурсної комісії з відбору присяжних.

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

управліннями юстиції, центрами з надання безоплатної вторинної правової
допомоги

Бал зараховується у випадку надання не менше п'яти (чотирьох – для ОТГ та
районних центрів) підтверджених доказів (фактів) проведення за останній
календарний рік органами місцевого самоврядування спільних з місцевими
державними адміністраціями, органами поліції, судами, територіальними
управліннями юстиції, центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги
правопросвітницьких заходів для населення.
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При проведенні контент-аналізу сайту міської ради https://mariupolrada.gov.ua та
інших відкритих джерел, інформації про проведення спільних заходів право
просвітницького характеру з місцевими державними адміністраціями, судами,
територіальними управліннями юстиції, центрами з надання безоплатної вторинної
правової допомоги не виявлено. Вказане підтверджується відповіддю міської ради.

Непідтвердження проведення заходів не дає можливості зарахувати бал.
______________________________________________________________________

Бал не зараховано
______________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Провести аналіз потреб громади щодо потреби в інформації правового

характеру та скласти план правопросвітницьких заходів з місцевими
державними адміністраціями, органами поліції, судами, територіальними
управліннями юстиції, центрами з надання безоплатної вторинної правової
допомоги.

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

Бал зараховується при встановленні факту зручності транспортного сполучення
до кожного з таких органів: поліція, суд, юстиція.
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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 місті Маріуполь працюють чотири районі суди та Донецький апеляційний суд
у місті Маріуполь.

Всі суди розміщені на головних вулицях міста поруч із зупинками громадського
транспорту, тому до будівлі кожного з суду можна дістатися без пересадок з центру
міста.

1. Приморський районний суд м Маріуполь: проспект Будівельників, 52А,
Маріуполь, Донецька область, 87500.

2. Жовтневий районний суд м. Маріуполь: проспект Металургів, 31, Маріуполь,
Донецька область, 87500.

Жовтневий районний суд розташовано в центрі міста (Центральний район), куди
можна дістати майже з будь-якого куточка міста.

3. Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполь (Лівобережний район): проспект
Перемоги, 6, Маріуполь, Донецька область, 87500.
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Тривалість проїзду до Орджонікідзевського районного суду – близько 30 хвилин.
Зупинку розташовано за 200-300 м від будівлі суду.

4. Іллічівський районний суд м. Маріуполь Донецької області (Кальміуський
район): проспект Металургів, 231, Маріуполь, Донецька область, 87500.

Тривалість проїзду до Іллічівського районного суду – близько 30 хвилин.
Зупинку розташовано за 200-300 м від будівлі суду.

Центральний відділ поліції розташований безпосередньо в центральній частині
міста (м. Маріуполь, вул. Фонтанна, 87).

Тривалість проїзду від центра міста до Центрального ВП складає близько 12
хвилин. Зупинку розташовано 200-300 м від будівлі (2 хвилини пішки).
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Центральний відділ державної виконавчої служби у м. Маріуполь Східного
міжрегіонального управління Міністерства юстиції розташований за адресою: м.
Маріуполь, вулиця Грецька, 19.

Центральний ВДВС у м. Маріуполь знаходиться у центральному районі міста.
Від будівлі ВС від найближчої зупинки громадського транспорту – близько 10 хвилин
пішки.

Зручність транспортного сполучення до органів поліції, суду та юстиції дає
можливість зарахувати бал.
______________________________________________________________________

Бал  зараховано
______________________________________________________________________

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

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

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

Приклади заходів:

1. Організація транспортного перевезення осіб з інвалідністю до органів влади.
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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.

Із 2016 року весь новий рухомий склад (автобуси, тролейбуси), який
придбавається для комунального підприємства «Маріупольське
трамвайно-тролейбусне управління», має всі необхідні елементи для доступу
маломобільних груп населення.

З метою надання безперешкодного доступу маломобільним групам населення,
біля входів у приміщення правоохоронних органів та органів юстиції в Приморському
районі міста встановлено пандуси:

- на вході до будівлі Головного управління національної поліції в Донецькій
області за адресою пр. Нахімова, 86;

- на вході до будівлі Приморського районного суду м. Маріуполя за адресою пр.
Будівельників, 52А.

Директор Маріупольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги Н.Є. Сікора повідомила, що Маріупольська міська рада сприяє
безперешкодному доступу маломобільних груп населення до отримання правових
послуг – організовує транспортне перевезення осіб з інвалідністю, надає фізичний
супровід та послугу перекладу з жестової мови.
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У Маріуполі працює послуга «Соціальне таксі». Люди з інвалідністю мають
можливість замовити соціальне таксі для проїзду до поліції, суду чи органів юстиції.

Вхід до приміщень, у яких розташовані поліція, територіальне управління
юстиції, центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги облаштовані
пандусами та іншими засобами доступності.

Враховуючи наявність трьох доказів сприяння безперешкодному доступу
маломобільних груп населення до отримання правових послуг у місті, бал
зараховується.
______________________________________________________________________

Бал  зараховано
______________________________________________________________________

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

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

1. Надання таких послуг безпосередньо співробітниками органу місцевого
самоврядування.

2. Утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової
допомоги.

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

Юридичний департамент міської ради надає безоплатну первинну допомогу
громадянам – щоп’ятниці в Центрі надання адміністративних послуг в м. Маріуполі
можна отримати юридичні консультації:
https://mariupolrada.gov.ua/department/juridichnij-departament

Кожного понеділка та четверга надають юридичні консультації спеціалісти
юридичного департаменту в Центрі надання соціальної допомоги учасникам АТО та
членам їх сімей. Громадянам, зокрема внутрішньо переміщеним особам, які
звернулися за правовою допомогою, надавали інформацію щодо призначення
субсидій, приватизації кімнат у гуртожитках, визначення меж земельних ділянок,
сприяння у поверненні коштів, по вкладам в установах банка.

Наявність доказів забезпечення органом місцевого самоврядування надання
безоплатної первинної правової допомоги дає підстави зарахувати бал.

______________________________________________________________________
Бал зараховано

______________________________________________________________________

Загальні висновки

За результатами отриманої інформації по запитах на доступ до публічної
інформації та інформації, яка є у відкритому доступі, Маріупольська міська рада
приділяє недостатньо уваги питанням доступу до правосуддя мешканцями.

Рекомендації
1. Маріупольській міській ради проаналізувати потреби громади щодо правової
освіти населення, розробити та затвердити нову програму, що стосується сфери
доступу до правосуддя.
2. Вивчити наявні потреби та впровадити заходи сприяння 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.
3. Провести аналіз потреб громади щодо потреби в інформації правового
характеру та скласти план правопросвітницьких заходів з місцевими державними
адміністраціями, органами поліції, судами, територіальними управліннями юстиції,
центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
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Загальні результати моніторингу
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