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

Період проведення: 01.07.2021 – 09.09.2021 р.

Управлінська команда проекту: Євген Полтенко, Тарас Щербатюк, Наталія Єсіна.
Робоча група моніторингової місії: Катерина Соловйова.

Публікація демонструє результати моніторингу дотримання прав людини на місцевому
рівні у Новопсковській ОТГ за інноваційним інструментом Місцевий індекс прав людини.

Місцевий індекс прав людини розроблений Українською Гельсінською спілкою з прав
людини та допрацьований для адаптації до місцевого контексту Мережею правового
розвитку для підтримки і ефективного розвитку реформи місцевого самоврядування та
адміністративно-територіального устрою в Україні. Критерієм ефективності визнано такий
розвиток, що базується на засадах пріоритету прав людини в усіх сферах її взаємин із
державою.

Моніторинги населених пунктів проводять представники місцевих громадських об’єднань
за координації та навчальної підтримки експертів Мережі правового розвитку та
Української Гельсінської спілки з прав людини. Моніторинг передбачає виставлення
бальної та відсоткової оцінки зусиллям місцевої влади з забезпечення прав людини у
кожному напрямі оцінювання. За результатами кожного моніторингу місцева влада має
перелік рекомендацій для покращення власної діяльності.

Розробка методології Місцевого індексу прав людини була реалізована за участі експертів
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, спільнот експертів науковців та
практиків місцевого самоврядування різних галузей прав людини. Було опрацьовано
сучасні міжнародні моделі прав людини і їх оцінювання, узагальнено кращі іноземні та
вітчизняні практики моніторингу прав людини на місцевому рівні, враховано специфіку
розвитку повноважень місцевого самоврядування в процесі реформи.
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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

Із 25.10.2020 року до загального складу громади входить 21 населений пункт, в яких
мешкають 24800 жителів, зокрема:

1) у смт Новопсков  проживають 9619 осіб,
2) у с. Осинове  проживають 1869 осіб,
3) у с. Новорозсош проживають 1800 осіб,
4) у с. Піски проживають 1392 особи,
5) у с. Заайдарівка  проживають 1327 осіб,
6) у с. Риб’янцеве проживають 1306 осіб,
7) у с. Закотне проживають 1269 осіб,
8) у с. Кам’янка проживають  1230 осіб,
9) у с. Донцівка проживають 1180 осіб,
10) у с. Булавинівка проживають 856 осіб,
11) у с. Писарівка проживають 740 осіб,
12) у с. Рогове проживають 706 осіб,
13) у с. Лисогорівка проживає 421 особа,
14) у с. Макартетине  проживають 323 особи,
15) у с. Ганусівка проживають 298 осіб,
16) у с. Пантюхіне проживають 146 осіб,
17) у с. Степне проживає 133 особи,
18) у с. Ікове  проживають 110 осіб,
19) у с. Хворостяне  проживають 36 осіб,
20) у с. Солоне проживає 21 особа,
21) у с.Тев’яшеве проживають 18 осіб.

Адміністративний центр об’єднаної територіальної громади: смт Новопсков
КОАТУУ: 4423355100
Код ЄДРПОУ:04335594
Адреса: Луганська обл., Старобільський район, смт Новопсков, провулок Історичний,
буд.1
Поштовий індекс: 92301
Сайт: https://novopskovrada.gov.ua/
E-mail: info@novopskovrada.gov.ua
Контактний телефон: 06263-21840
Голова ОТГ: Гаєв Вадим Вікторович

На території громади функціонують:
•   школи – 18
•   музей – 1
•   дитячі садки – 19
•   спортивні заклади – 20

•   будинки культури – 19
•   відділення поштового зв’язку – 16
•   бібліотеки – 19
•   аптеки – 10
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•   конфесійні заклади (церкви) – 8
•   магазини – 49
•   місця громадського харчування – 15
•   промислові підприємства – 38
•   станція швидкої меддопомоги – 1
•   комунальні підприємства – 45
•   амбулаторії – 4
•   підприємства недержавної
власності – 30
•   фельдшерсько-акушерські пункти (ФАП,

ФП) – 18
•   фермерські господарства – 24
•   ОСББ – 1
•   сільськогосподарські
підприємства – 6
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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.

Відповідно до інформації з відкритих джерел в мережі Інтернет, розміщеної на
офіційному сайті Новопсковської селищної ради та на сторінках селищної ради в
соціальних мережах, а також на основі інтерв’ю з працівниками селищної ради та згідно з
офіційною відповіддю на запит до Новопсковської селищної ради за №1799 від 02.07.2021
року, монітор з’ясував наступне.

У період з І півріччя 2020 року по І півріччя 2021 року на території Новопсковської
селищної територіальної громади діяли дві програми, направлені на підвищення рівня
громадської безпеки та громадського правопорядку: «Безпечна громада» на 2021 рік та
програма «Поліцейський офіцер громади» Новопсковської селищної територіальної
громади на 2020-2022 роки».

Програма «Безпечна громада» на 2021 рік» розміщена у відкритому доступі за
посиланням: https://novopskovrada.gov.ua/docs/568969/. Її завданнями є забезпечити:

- ефективну співпрацю між селищною радою, виконавчим комітетом та органами
внутрішніх справ, спрямовану на реалізацію проєкту «Поліцейський офіцер
громади»;

- подальше підвищення загального рівня правопорядку в населених пунктах
Новопсковської селищної територіальної громади,

- захист життя, здоров’я, честі та гідності населення;
- цілодобову охорону громадського порядку в населених пунктах;
- профілактичну роботу з попередження злочинності;
- комплексний підхід до вирішення проблем, пов’язаних з питанням безпеки

населених пунктів на території громади.
Програмою передбачені лише два напрямки роботи. Перший – забезпечення

матеріально-технічної бази для функціонування та організації діяльності поліцейського
офіцера громади. В рамках цього напрямку заплановані наступні заходи:

- оплата оренди приміщення, в якому працює поліцейський офіцер громади (12 тис
грн на рік, площа приміщення – 28,6 м2);

- оплата комунальних послуг у приміщенні, в якому працює офіцер громади (24
тис грн на рік, площа приміщення – 28,6 м2);
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- виділення коштів на придбання канцелярських товарів (папір, ручки, олівці,
скріпки тощо – 1 800 грн на рік);

- виділення коштів на виготовлення та розміщення наочних
агітаційно-профілактичних, інформаційних матеріалів (1 500 грн на рік);

- забезпечення доступу до мережі Інтернет (тарифи провайдера) – 1 800 грн на
рік);

- придбання службового автотранспорту (480 тис грн на рік);
- придбання паливно-мастильних матеріалів та запасних частин для службового

автотранспорту поліцейського офіцера громади (67 200 грн на рік);
- оплата послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту автотранспорту,

встановлення та обслуговування додаткового обладнання на службовий автотранспорт
поліцейського офіцера громади, придбання зимової резини (15 900 грн на рік).

Другим напрямом роботи в рамках «Безпечна громада» на 2021 рік» посилення
взаємодії правоохоронних органів, селищної ради та жителів громади щодо охорони
громадського правопорядку та боротьби зі злочинністю на території громади, який
передбачає наступні заходи, які за рішенням Новопсковської селищної ради не потребують
фінансування:

- організація ефективної взаємодії та співпраці селищної ради та поліцейського
офіцера громади через постійні зустрічі, участь поліцейського офіцера громади в
нарадах, обговоренні проблемних питань безпеки, запрошення його до участі в
заходах (ярмарках, спортивних та благодійних заходах тощо) для охорони
громадського правопорядку – без фінансування;

- спільна реалізація проєктів, спрямованих на протидію правопорушенням,
негативним явищам та забезпечення безпеки громадян – без фінансування;

- забезпечення попередження правопорушень шляхом створення умов, які є
некомфортними та небезпечними для правопорушників – без фінансування;

- організація протидії порушенням правил дорожнього руху – без фінансування.

Проте важливим індикатором дієвості та результативності будь-якої Програми є її
матеріально-ресурсне забезпечення. На фінансування зазначених заходів Програми на
2021 рік Програмою було передбачено фінансування з місцевого бюджету в наступних
розмірах: https://novopskovrada.gov.ua/docs/568969/
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Проте, відповідно до п.3 відповіді Новопсковської селищної ради за №1799 від
02.07.2021 року, Програма «Безпечна громада» на 2021 рік» в 2021 році не фінансувалась.
Таким чином, можна зробити висновок, що без матеріально-фінансового забезпечення
заходи Програми є формальними. А за результатами моніторингу відкритих джерел
мережі Інтернет, сайту Новопсковської селищної ради та особистих зустрічей з особами
місцевого самоврядування та поліцейськими монітор з’ясував, що заходи в рамках
реалізації інших проєктів громадськими організаціями на території Новопсковської
територіальної громади проектні заходи звітуються в рамках виконання заходів Програми
«Безпечна громада» на 2021 рік».

Для прикладу можна розглянути наступні заходи задля забезпечення безпеки в
громаді, що проходять у рамках реалізації проєктів на території громади:

За результатами аналізу оприлюдненої на сайті селищної ради інформації, відповідно
до опрацьованих відповідей на запити на публічну інформацію, монітори дійшли висновку
про недієвість роботи селищної ради в напрямку формування програм та заходів, які б
гарантували безпеку громади Новопсковської  ОТГ на місцевому рівні.
__________________________________________________________________________

Бал не зараховано
__________________________________________________________________________
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Рекомендації:
1. Переглянути заходи Програм «Безпечна громада» на 2021 рік на предмет їх низької

ефективності.
2. Розглянути можливість прийняття змін до місцевих довгострокових програм щодо

підвищення рівня громадської безпеки та громадського порядку в питанні
виділення фінансування з місцевого бюджету для матеріально-ресурсного
забезпечення  заходів Програми «Безпечна громада».

3. Оприлюднити результати реалізації заходів Програми «Безпечна громада» на 2021
рік за період, на який було передбачене фінансування.

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).

Згідно з офіційною відповіддю Новопсковської селищної ради за №1837 від
05.07.2021року на запит монітора, для врахування думки жителів громади з січня по
лютий 2021 року Новопсковська селищна рада провела опитування громадської думки на
сторінках друкованого видання Інформаційного бюлетеня «Вісник Новопсковської
громади», в якому містилася анкета щодо виявлення проблем та потенціалу громади. Дані
анкети в кількості примірників видання (а це 2150 примірників) жителі громади через
старост та соціальних працівників передавали до Новопсковської селищної ради.
Результати опитування містяться на Фейсбук-сторінці селищної ради і є публічно
доступними: https://www.facebook.com/npsrada/posts/1595915517269558
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Також опитування жителів громади проводять у форматі заповнення відповідних
гул-форм:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTcpKH1yo0YE3H3YQGmJKN16ghGjJFPlpHIw
4bSc2zy743xg/viewform

Проте варто зазначити, що питання анкети спрямовані на виявлення комплексних
проблеми інфраструктури у громаді, а не на вирішення безпекових питань. Окрім того, з
2150 примірників анкет лише 185 анкет були заповнені та передані до селищної ради для
опрацювання, а це складає лише 8% від усіх, хто взяв участь в анкетуванні, тобто 0,7% від
усіх жителів громади.

__________________________________________________________________________

Бал не зараховано
__________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Періодично проводити громадські слухання та опитування щодо стану

безпеки у громаді, відчуття безпеки та проблемних моментів у цій сфері.
2. Оприлюднювати результати досліджень у місцевих ЗМІ та на інформаційних

ресурсах громади з приводу безпечного проживання у громаді.

3. Чи впровадила на час моніторингу місцева влада сучасні технічно-інформаційні
системи, які допомагають реагувати на тривожні події в місті?
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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.

Відповідно до офіційних відповідей Новопсковської селищної ради, відділу освіти
та відділу соціального захисту населення,  монітори з’ясували наступне.

На території Новопсковської громади впроваджено систему розумного освітлення
вулиць – загалом 1915 ліхтарів. У ІІ півріччі 2020 року також було пофінансовано 1 млн
877 тисяч для будівництва нового вуличного освітлення у селах громади. За ІІ півріччя
2020 року за використану ними електроенергію сплачено 64 тис грн, за І півріччя 2021
року – 239 тис грн. Витрати на поточний ремонт та обслуговування вуличного освітлення
за ІІ півріччя 2020 року   склали 45 тис грн, за І півріччя 2021 року – також 45 тис грн.

У громадських місцях Новопсковської ТГ встановлено 39 камер
відеоспостереження, з яких лише 6 перебувають на балансі селищної ради. Фінансування
видатків на ремонт та обслуговування цих відеокамер ні в 2020, ні в 2021 роках не
здійснювалося та не передбачено.

Важливо зазначити, що під час проведення моніторингу було з’ясовано, що з 2018
року в рамках всеукраїнської акції громадська організація «SaveEcoBot» з м. Дніпро
безкоштовно надала новопсковській громаді станцію моніторингу рівня забруднення
атмосферного повітря. Ця станція діє, можна переглядати її показання на спеціальному
сайті https://www.saveecobot.com/maps/novopskov та спостерігати за станом забрудненості у
відкритому доступі на сайті SaveEcoBot:
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На платформі електронної демократії «Відкрите місто» за посиланням
https://opencity.e-dem.ua/map/UA4423355100 відкрито доступ жителям громади до
безпекового ресурсу Новопсковської ТГ:
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За посиланням на цьому порталі, у вкладці «Безпека і правопорядок»
https://opencity.e-dem.ua/map/UA4423355100 міститься доступ до повідомлень щодо
пожежної безпеки, бездомних собак та інших тварин, небезпечного використання
приміщення, місць громадських правопорушень, спалювання листя, місць незаконного
проживання/перебування осіб без реєстрації, покинутих будівель, незаконних прибудов
споруд/перепланування приміщень, порушення прав людини.

Для цього на сайті є 2 розділи:
1) «Проблеми» – дає можливість створювати повідомлення про проблему, яке

направлять у відповідну організацію для вирішення.
2) «Корисні об’єкти» – карта міста, на яку користувачі порталу можуть наносити різні

корисні об’єкти: лікарні, школи, парковки, туристичні об’єкти, зони безкоштовного
Wi-Fi, пункти прийому вживаних батарейок та інше.
Щоб повідомити про проблему, слід дотримуватися наступного алгоритму:

«Обрати місто», натиснути кнопку «Повідомити», «Обрати категорію проблеми»,
«Поставити точку на карті, де знаходиться проблема», «Коротко описати проблему»,
«Додати фото та/або відео» та «Натиснути «Повідомити»: https://opencity.e-dem.ua/about

Як з’ясувалося за результатами моніторингу, до цієї платформи в 2021 році
підключили всі населенні пункти Новопсковської ОТГ.

Враховуючи системність та наочність роботи Новопсковської селищної ради із
введення сучасних технічно-інформаційних систем, які гарантують безпеку у громаді,
зарахування балу за індикатором є доцільним.

__________________________________________________________________________

Бал  зараховано
__________________________________________________________________________
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Рекомендації:
1. Відновити діяльність другої станції з моніторингу забрудненості атмосферного

повітря, яка діяла в Новопсковській ТГ до 2021 року.

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).

Як повідомив моніторам начальник відділу будівництва, архітектури,
інфраструктури та житлово-комунального господарства Новопсковської селищної ради, для
впровадження сучасних технічно-інформаційних систем, які допомагають реагувати на
тривожні та небезпечні події у громаді, 2021 року розпочали роботу щодо створення на
території громади консультаційних пунктів для навчання населення в питаннях захисту та
дій у надзвичайних ситуаціях. Проте фінансування на відповідні заходи відсутнє (письмова
відповідь від 02.07.2021 року за №259).

Також у рамках моніторингу стало відомо, що заходи, спрямовані на формування у
дорослого населення громади навичок з фізичної безпеки, не здійснювалися.

Протягом пожежонебезпечного періоду серед населення проводили
інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо дотримання правил пожежної безпеки.

Також з офіційної відповіді Новопсковської селищної ради стало відомо, що робота
з формування у дорослого населення громади навичок безпеки на дорогах не проводилася.

Важливо також зазначити, що на електронному інформаційному екрані,
встановленому в парку «Айдар» селища Новопсков, постійно транслюють відео,
спрямовані на інформаційно-просвітницьку роботу щодо формування навичок поведінки у
надзвичайних ситуаціях, пожежної безпеки, безпеки людей похилого віку та безпеки в
мережі Інтернет.

Комплексний аналіз організації роботи Новопсковської селищної ради щодо
організації інформаційно-просвітницьких кампаній, спрямованих на формування у людей
навичок поведінки у надзвичайних ситуаціях, не дає підстав зарахувати бал за
індикатором.
__________________________________________________________________________

Бал  не зараховано
__________________________________________________________________________
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Рекомендації:
1. Забезпечити фінансування створення та діяльності консультаційних пунктів для

навчання населення громади з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях.

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

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

За результатами проведеного моніторингу було з’ясовано, що з метою профілактики
правопорушень посадові особи Новопсковської селищної ради спільно з працівниками
поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, духовенства та лісництва організували
три спільних рейди:

Інформація про рейди міститься на сайті Новопсковської селищної ради:
https://novopskovrada.gov.ua/news/1619506356/ ,
https://novopskovrada.gov.ua/news/1624542720/
https://novopskovrada.gov.ua/news/1622201567/
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У травні 2021 року відділ  комунікацій  з  громадськістю  Новопсковської
селищної ради спільно з працівниками поліції оприлюднив відеозвернення до жителів
громади про інтернет-шахрайство:
https://www.youtube.com/watch?v=TWKopyx4WuE&ab_channel=%D0%9D%D0%BE%D0%B
2%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D
0%B0%D0%9E%D0%A2%D0%93 )
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За результатами моніторингу з’ясовано, що упродовж І півріччя 2021 року на сайті
Новопсковської селищної ради, на її сторінках у соцмережах та Ютуб-каналі, а також у
старостатах та у друкованому виданні «Вісник громади» загалом було оприлюднено 16
матеріалів щодо профілактики правопорушень. Теми публікацій – запобігання
Інтернет-шахрайству, правила протипожежної поведінки, правила перебування на льоду,
вакцинація від сказу, правила безпечного купання, дослідження «Стоп. Фальсифікат» щодо
діяльності нелегальних автозаправних та газозаправних станцій та безпека у громаді. Ця
іформаційна робота селищної ради носить системний характер, що, на думку моніторів,
позитивно впливає на  рівень організації безпеки у громаді.

Проте за результатами моніторингу публічної інформації в даному напрямку в
мережі Інтернет та відповідно до письмових відповідей з Новопсковської селищної ради
виявилося , що жодного спільного зі службою пробації заходу у громаді не проходило.

Враховуючи системність та наочність роботи Новопсковської селищної ради в
напрямку проведення заходів щодо запобігання правопорушень у взаємодії з поліцією
(community policing) та органами пробації, зарахування балу за даним індикатором є
доцільним.
__________________________________________________________________________

Бал  зараховано
__________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Розробити та впровадити спільні заходи Новопсковської селищної ради та

органів пробації.

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.

Монітор з'ясував, що розпорядженням Новопсковського селищного голови від
31.10.2018 року №128 затверджено План евакуації населення, матеріальних та культурних
цінностей у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій на території
Новопсковської територіальної громади. У зв’язку з приєднанням до ОТГ нових населених
пунктів, цей План евакуації втратив свою актуальність та потребує корегування.
Фінансування на проведення евакуаційних заходів у Новопсковській селищній раді не
передбачено.

Також у Новопсковській селищній раді ведеться робота лише в напрямку підготовки
до пропуску весняного льодоходу, повені чи паводка, а в інших напрямках системна та
дієва підготовча робота відсутня.
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Проте територією Новопсковської громади проходить газопровід із Росії в Європу,
що в умовах окупації частини Луганської області та підривної діяльності незаконних
військових формувань може стати причиною масштабної техногенної катастрофи.

У сукупності комплексний аналіз організації роботи Новопсковської селищної ради
щодо наявності актуальних планів евакуації, тимчасового переселення мешканців у разі
виникнення надзвичайних ситуацій дає підстави вважати роботу органу місцевого
самоврядування в цьому напрямку недієвою, тому зарахування балу за даним індикатором
на переконання моніторів є недоцільним.

__________________________________________________________________________

Бал не зараховано
__________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Проводити роботу з місцевим населенням на випадок необхідності термінової

евакуації.
2. При плануванні роботи врахувати можливі заходи з інформування мешканців

громади, створити алгоритм дій під час надзвичайних ситуацій.
3. Оновити План евакуації населення, матеріальних та культурних цінностей

відповідно до потреб громади.
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Ключові враження від моніторингу

Враховуючи неможливість отримати повну інформацію про діяльність
Новопсковської ОТГ за напрямом «Безпека у громаді» на офіційному сайті громади,
результати моніторингу щодо роботи місцевої влади формувалися на основі наявної
інформації, розміщеної на вищезгаданому сайті; інформації, отриманої в результаті
безпосереднього спілкування з керівниками та працівниками структурних підрозділів
селищної ради, особистого відвідування монітором Новопсковської селищної ради; на
основі 6 запитів монітора на публічну інформацію та отриманих від структурних
підрозділів селищної ради відповідей на ці запити, а також відповідної інформації, що
міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі.

Базові рекомендації
1. Розглянути можливість забезпечення фінансування місцевих довгострокових

програм щодо підвищення рівня громадської безпеки та громадського порядку.
2. Створити вкладку «Безпека у громаді» на офіційному сайті Новопсковської

селищної ради.
3. Оновити інформацію у напрямку забезпечення таких базових потреб людини, як

«Безпека у громаді» на всіх інформаційних ресурсах, якими послуговується
селищна рада.

4. Проводити роботу з місцевим населенням на випадок необхідності термінової
евакуації.

5. Залучати громадськість до планування, впровадження та моніторингу заходів з
громадської безпеки.

РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: БАЗОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ

НАПРЯМОК МОНІТОРИНГУ: ГІДНИЙ РІВЕНЬ ЖИТТЯ

1. Чи є дієвими місцеві програми (проєкти) подолання бідності?

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

Бідність та соціальне відчуження залишаються одним із найвідчутніших викликів
серед населення Новопсковської об’єднаної територіальної громади. Відповідно до
офіційної відповіді на запит монітора Новопсковської селищної ради за №344 від
02.07.2021 року, у громаді відсутня Програма подолання бідності.

З метою поліпшення соціального, побутового, медичного обслуговування соціально
вразливих верств населення об’єднаної територіальної громади, забезпечення гідного
рівня життя, відповідно до рішення Новопсковської селищної ради №2/6 від 23.12.2020
року затверджено Програму «Матеріальна допомога населенню Новопсковської
об’єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки». Рішення та сама Програма
містяться на офіційному сайті селищної ради за посиланням:
https://novopskovrada.gov.ua/docs/580089/

Основним завданням Програми є забезпечення реалізації механізму надання
соціальної допомоги за принципами адресності, індивідуального підходу, відкритості та
добровільності, рівності та недискримінації. Контролює виконання Програми постійна
комісія селищної ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення.

Проаналізувати, яким саме категоріям соціально незахищених громадян і скільки
саме було виплачено, неможливо, оскільки звіту постійної комісії селищної ради з питань
охорони здоров’я та соціального захисту населення, яка відповідає за виконання
Програми, на офіційному сайті селищної ради немає.

Окрім того, на офіційному сайті Новопсковської селищної ради відсутня вкладка
«Матеріальна допомога».
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__________________________________________________________________________

Бал не зараховано
__________________________________________________________________________

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

комплексні заходи з надання таким особам підтримки.
2. Оприлюднити звіт про виконання Програми «Матеріальна допомога населенню

Новопсковської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки» у більш
доступний для мешканців спосіб.

3. Створити на офіційному сайті Новопсковської селищної ради вкладку
«Матеріальна допомога» та наповнити її доступною, відкритою інформацією для
забезпечення потреб жителів громади.

2. Чи дбає ОМС про виявлення і підтримку сімей/осіб, які опинились у складних
життєвих обставинах?

Бал зараховується у разі підтвердження здійснення ОМС не менше чотирьох заходів
цього спрямування.

Приклади: 1) наявність гарячої лінії для осіб, які за рівнем доходів, внаслідок
безробіття, стихійного лиха чи інших обставин потрапили за межу бідності; 2)
проведення ОМС інформаційної кампанії (на офіційному сайті, стендах, у ЗМІ, буклетах)
про соціальні послуги, які може отримати сім’я, особа, яка за рівнем доходів, внаслідок
різних обставин потрапили за межу бідності; 3) розміщення на сайті контактної
інформації суб’єктів, які надають соціальні послуги; 4) участь представників ОМС у
заходах центрів соціальних служб, центрів зайнятості (спільний прийом громадян,
участь у тренінгах для осіб, сімей, тощо); 5) заслуховування щорічно ОМС звітів про
роботу з особами, які за рівнем доходів, внаслідок безробіття, стихійного лиха чи інших
обставин потрапили за межу бідності, та приведення у відповідність програмних
документів ОМС (прийняття нових або внесення змін до існуючих програм, передбачення
фінансування в місцевому бюджеті або внесення змін до бюджету на відповідний рік); 6)
інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).

Виявляє та підтримує сімей/осіб, які опинилася у складних життєвих обставинах,
комунальна установа «Центр надання соціальних послуг Новопсковської селищної ради»:
https://novopskovrada.gov.ua/komunalna-ustanova-centr-nadannya-socialnih-poslug-novopskovs
koi-selischnoi-radi-16-10-14-24-03-2020/

Інформації щодо існування гарячої лінії для осіб, які за рівнем доходів, внаслідок
безробіття, стихійного лиха чи інших обставин потрапили за межу бідності, монітори не
виявили. Як з’ясувалося, громадяни, які мають низькі доходи; безробітні; особи, які
внаслідок стихійного лиха чи за інших обставин потрапили за межу бідності і мають
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потребу у матеріальній допомозі, можуть оперативно повідомити про це Новопсковську
селищну раду і зокрема особисто голову селищної ради, заповнивши на сайті селищної
ради «Форму електронного звернення» за посиланням:
https://novopskovrada.gov.ua/news/1631864583/ .

Такі звернення опрацьовують та оперативно передають відповідним структурним
підрозділам селищної ради для виконання. Під час моніторингу два звернення до голови
селищної ради монітор подав у якості перевірки дієвості такого способу реагування на
звернення громадян. За результатами цих звернень за вказаним монітором телефоном
зателефонували посадові особи селищної ради, аби оцінити потреби та визначити, яка
саме допомога необхідна.

Новопсковська селищна рада постійно веде інформаційну кампанію щодо
підтримки та виявлення сімей/осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах,
зокрема тих, хто за рівнем доходів та різних обставин потрапили за межу бідності. Для
цього використовують такі інформаційні канали: сайт селищної ради, сторінки в
соціальних мережах, інформаційні куточки при старостатах. Також інформація з цієї
тематики висвітлена на інформаційному стенді при КЗ «Центр надання соціальних послуг
Новопсковської селищної ради».

У бесіді з начальником відділу соціального захисту Новопсковської селищної ради
монітор з’ясував, що в селищній раді щороку заслуховують звіти про роботу з особами, які
за рівнем доходів, внаслідок безробіття, стихійного лиха чи інших обставин потрапили за
межу бідності.

У соціальній мережі Фейсбук є сторінка комунальної установи «Центр надання
соціальних послуг Новопсковської селищної ради»: https://www.facebook.com/tnspnsr/

Під час моніторингу цієї сторінки монітор з’ясував, що Центр надання соціальних
послуг на постійній основі проводить індивідуальну роботу щодо матеріальної допомоги
конкретним сім’ям та особам: https://www.facebook.com/tnspnsr/

__________________________________________________________________________
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Бал  зараховано
__________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Провести інформаційну кампанію (на офіційному сайті громади, стендах, у ЗМІ, у

форматі буклетів) про послуги, які може отримати сім’я/особа, які за рівнем
доходів, внаслідок різних обставин потрапили за межу бідності.

2. Забезпечити вкладку про послуги, які може отримати сім’я/особа, які за рівнем
доходів, внаслідок різних обставин потрапили за межу бідності, на офіційному
сайті Новопсковської селищної ради.

3. Результати щорічного звіту ОМС щодо роботи з особами, які за рівнем доходів,
внаслідок безробіття, стихійного лиха чи інших обставин потрапили за межу
бідності,  оприлюднити для всієї громади.

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).

Монітор направив запит на публічну інформацію і за результатами отриманої від
селищної ради відповіді №344 від 02.07.2021 року з’ясував, що єдиним джерелом
фінансування заходів соціальної допомоги з подолання бідності у громаді є Програма
«Матеріальна допомога населенню Новопсковської об’єднаної територіальної громади на
2021-2023 роки».
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Окрім того, згідно з письмовою відповіддю начальника відділу соціального захисту
населення Новопсковської селищної ради проводилися наступні заходи, які не потребують
фінансування:

1) розвиток у громадах патронату над дитиною як інноваційної послуги для сімей з
дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах;

2) утворення центрів надання адміністративних послуг, у тому числі соціального
характеру, в об’єднаних територіальних громадах, виконання старостами функцій прийому
документів;

3) поширення інформаційних матеріалів для потенційних учасників соціальних
програм щодо соціальної підтримки та базових послуг, гарантованих державою;

4) розроблення пропозицій щодо виявлення соціальних потреб населення на рівні
територіальних громад;

5) забезпечення надання соціальних послуг, зокрема соціального супроводу, сім’ям,
які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до їхніх потреб;

6) впровадження інтегрованої системи соціального захисту населення, надання
соціальних послуг за принципом «ведення випадку».

За переконанням монітора, системна робота з фінансування заходів соціальної
допомоги з подолання бідності в Новопсковській селищній раді та залучення додаткових
ресурсів в цьому напрямі не ведеться, водночас її висвітлення у публічному просторі та
забезпечення системності є формальним та потребує вдосконалення.

_________________________________________________________________________

Бал не зараховано
__________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Здійснити аналіз потреб мешканців громади та врахувати дані при формуванні

бюджету громади на наступний рік.
2. Передбачити фінансування заходів соціальної допомоги з подолання бідності в

Новопсковській територіальній об’єднаній громаді.

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;
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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.

Згідно з відповіддю на запит на публічну інформацію, отриманою монітором від
селищної ради за №1826 від 05.07.2021 року, «Новопсковська селищна рада повідомляє,
що в Новопсковській селищній ОТГ немає діючих інвестиційних програм із
підприємствами та організаціями, які здійснюють будівництво житлових будівель, зокрема
через виділення житла або заходів із сприяння його придбання (або надання земельних
ділянок для будівництва житла) мешканцям громади, які потребують поліпшення
житлових умов». Також монітор з'ясував, що в Новопсковській селищній раді фонд
тимчасового житла та перелік вільних земельних ділянок під житлове будівництво
відсутні, оскільки у громаді триває процедура інвентаризації комунального майна.

Проте в Новопсковській селищній раді ведеться облік осіб, які потребують
поліпшення житлових умов. Згідно з отриманою на запит монітора відповіддю, «особи
ставляться на квартирний облік згідно з поданими заявами, які розглядаються на житловій
комісії. Рішення житлової комісії направляється на виконавчий комітет, в результаті чого
виконавчий комітет селищної ради бере на квартирний облік або відмовляє».

Рішенням Виконавчого комітету
Новопсковської селищної ради за період з І
півріччя 2021 року на квартирний облік
взяли 13 осіб. Але списків цих осіб ні на
сайті селищної ради, ні в мережі Інтернет
немає. А останнє рішення з цього питання
оприлюднено ще в 2018 році:
https://novopskovrada.gov.ua/docs/57801/

У відповіді Новопсковської селищної ради за №1829 від 05.07.2021 року зазначено,
що у 2020 році 2 особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
та одна особа з числа ВПО та учасників АТО забезпечені житлом за рахунок державної
субвенції.
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За результатами детального моніторингу за цим критерієм монітор вирішив, що
зарахування балу є недоцільним.

_________________________________________________________________________

Бал не зараховано
__________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Розглянути можливість прийняття інвестиційні програми з підприємствами та

організаціями, що здійснюють будівництво житлових будівель, зокрема через
виділення житла або заходів зі сприяння його придбанню.

2. Створити фонд тимчасового житла (або переліку земельних ділянок під житлове
будівництво), що може надаватись у користування тим, хто цього потребує.

3. Забезпечити публічний доступ до списку осіб, які взяті на квартирний облік в
Новопсковській селищній раді та процедури постановки на квартирний облік для
всіх потребуючих громадян.

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 відповіді на запит на публічну інформацію за №257 від 02.07.2021 року, яку монітор
отримав від селищної ради, визначено, що інформація щодо технологічного покращення
умов проживання мешканців громади за період з І півріччя 2020 року по І півріччя 2021
року відсутня.

Рішенням селищної ради від 11.12.2020 року затверджена Програма
«Відшкодування частини кредиту на енергозберігаючі заходи на 2021 рік» з обсягом
ресурсного забезпечення на виконання заходів Програми у сумі 250 тис грн:
https://novopskovrada.gov.ua/docs/565665/.

Основними заходами Програми були наступні: «1. Укладання договору про
співробітництво між уповноваженими банками відповідно до пункту п’ятого Порядку
(публічними акціонерними товариствами «Державний ощадний банк України», публічним
акціонерним товариством акціонерний банк «Укргазбанк») та відповідальним виконавцем
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Програми. 2. Відшкодування з бюджету Новопсковської селищної територіальної громади
частини суми «тіла» за пільговими кредитами, які отримало населення. 3. Проведення
семінарів-презентацій з енергоефективності та енергозбереження на рівні місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування».

Під час ретельного моніторингу за цим критерієм оцінювання було з’ясовано, що
затверджена Програма «Відшкодування частини кредиту на енергозберігаючі заходи на
2021 рік» у відкритому доступі відсутня, звіти за результатами аналогічних Програм за
2018, 2019 та 2020 роки відсутні, інформація про відшкодування коштів за програмами у
відкритому доступі не оприлюднена.

Монітор прийняв рішення, що зараховувати бал за цим критерієм є недоцільним.
__________________________________________________________________________

Бал не зараховано
__________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Провести аналіз потреб мешканців громади в опалювальних матеріалах,

необхідному опалювальному обладнанні.
2. Оприлюднити звітування з програм з енергозбереження для можливості оцінити

ефективність дій місцевої влади.
3. Забезпечити публічний доступ до Програми «Відшкодування частини кредиту на

енергозберігаючі заходи в Новопсковській селищній раді»

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

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

У відповіді на запит за №344/1 від 02.07.2021 року, отриманій монітором від
селищної ради зазначено, що «на території Новопсковської селищної ради бездомні
громадяни відсутні, повідомлень про наявність таких громадян не надходило.
Новопсковською селищною радою створено умови для надання соціальних послуг
бездомним громадянам та їх соціального захисту. В рамках співпраці Новопсковська
селищна рада взаємодіє з релігійною організацією Євангельських християн-баптистів з
метою надання тимчасового притулку бездомним особам. Для підтримки бездомних осіб
та подальшого подолання складних життєвих обставин, а також відновлення втрачених
документів, на території громади свою діяльність здійснює комунальна установа «Центр
надання соціальних послуг Новопсковської селищної ради». Звернень та повідомлень
щодо осіб, які належать до національних меншин, не надходила, і в разі потреби таким
громадянам будуть надані всі необхідні соціальні послуги відповідно до чинного
законодавства України».

Рішенням Новопсковської селищної ради №77/8 затверджена Програма «Поховання
померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від
поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів по Новопсковській
територіальній громаді на 2020-2022 роки». Рішення міститься у відкритому доступі на
сайті селищної ради: https://novopskovrada.gov.ua/docs/348474/

Відповідними заходами щодо стабілізації стану і подальшого розвитку поховання
померлих одиноких громадян в Програмі є:

- періодичне (не менше одного разу на рік) проведення перегляду вартості
ритуальних послуг, згідно з мінімальним переліком, у зв’язку з підвищенням
мінімальної заробітної плати, вартості матеріалів та пально-мастильних матеріалів;

- виділення додаткових місць для поховання померлих одиноких громадян.
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Хоча у Програмі і зазначено, що фінансування її заходів уточнюється в процесі
формування селищного бюджету на відповідний рік, проте заплановані обсяги
фінансування на 2020, 2021 та 2022 роки є однаковими і складають по 15 тис грн на кожен
рік.
Заплановані обсяги фінансування, тис грн

№
п/п

Джерело
фінансування

Обсяги фінансування за роками
2020 2021 2022 ВСЬОГО:

1. Селищний бюджет 15,00 15,00 15,00 45,0

Монітор виявив, що на території Новопсковської селищної ради немає об’єктів
тимчасового розміщення бездомних громадян, також відсутні на постійній основі власні чи
організовані іншими інституціями осередки забезпечення продуктами харчування, одягом
тих, хто цього потребує. Тому монітор вирішив, що зараховувати бал за цим критерієм є
недоцільним.
__________________________________________________________________________

Бал зараховано
__________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Розглянути можливість створення центру тимчасового розміщення бездомних

громадян, в якому передбачити можливість обігріву у холодну пору року,
здійснення особистої гігієни, забезпечення продуктами харчування та одягом тих,
хто цього потребує, отримання необхідних документів.

7. Чи сприяє ОМС якісному отриманню громадою послуг, що надають підприємства
житлово-комунального господарства?

Бал зараховується у разі отримання доказів здійснення не менше трьох напрямів
участі ОМС у забезпеченні належного надання житлово-комунальних послуг. Приклади:
1) реагування ОМС на випадки надання послуг нижчої, визначеного нормативами,
нормами та стандартами якості; 2) здійснення переговорів ОМС із підприємствами
ЖКГ щодо відновлення послуг, у разі їх припинення; 3) участь ОМС у визначенні
підприємствами справедливих тарифів на водопостачання та водовідведення, утримання
будинків, вивозу побутового сміття; 4) інформування населення про відповідність якості
житлово-комунальних послуг нормативам, нормам, стандартам та правилам за
результатами досліджень; 5) інше (визначається за внутрішнім переконанням
монітора).

На сайті Новопсковської селищної ради за посиланням
https://novopskovrada.gov.ua/komunalne-pidpriemstvo-novopskovzhitlo-10-21-43-23-03-2020/
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міститься інформація лише щодо створеного в громаді комунального підприємства
«НОВОПСКОВЖИТЛО».

Що стосується встановлених тарифів за житлово-комунальні послуги, у публічному
доступі міститься лише одна інформація про тарифи на послугу з вивезення твердих
побутових відходів, які надає КП «Новопсковжитло»:
https://novopskovrada.gov.ua/komunalne-pidpriemstvo-novopskovzhitlo-10-21-43-23-03-2020/
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Проте оприлюднена лише інформація про тарифи за 2019 рік.
Послуги з водопостачання мешканцям смт Новопсков надає Новопсковська дільниця

РКП «Старобільськвода», яка обслуговує 1,8 тис абонентів. Довжина вуличних
водопровідних мереж становить 34,1 км, з яких зношені та аварійні – 23,9 км (70%).

Протяжність каналізаційної мережі складає 18,6 км, з яких зношені та аварійні – 7,4
км (40%). Станом на початок 2021 року 99% абонентів мали встановлені лічильники.

Сільські населені пункти Новопсковської громади не мають спеціалізованих
підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, централізоване водопостачання
в них не здійснюється.

Під час проведення моніторингу не виявлено активних дій ОМС для встановлення
справедливих тарифів ЖКГ для населення.
__________________________________________________________________________

Бал не зараховано
__________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Забезпечити оприлюднення інформації про всі діючі тарифи з

житлово-комунальних послуг у громаді.

Місцевий індекс прав людини в Новопсковській ОТГ Луганської області. Звіт моніторингу

Сторінка 33 з 64



2. Запровадити практику обговорення з населенням тарифів на житлово-комунальні
послуги, які надають у громаді, та якості послуг.

3. При узгодженні тарифів ЖКГ місцевій владі відстоювати інтереси громади,
враховуючи матеріальні можливості людей, які мають низькі доходи.

4. Оновити інформацію про житлово-комунальні послуги на сайті Новопсковської
селищної ради.

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.

Для задоволення потреб населення Новопсковської ТГ у пасажирських перевезеннях
сформована мережа автобусних маршрутів. Через смт Новопсков організовано 4
приміських, 6 міжміських автобусних маршрутів загального користування, 3 міжобласні
автобусні маршрути, схеми руху яких проходять через переважну більшість населених
пунктів громади. Крім того, територією громади проходять 2 міжнародних автобусних
маршрути до Російської Федерації.

За результатами отриманої від селищної ради відповіді за на запит №254 від
01.07.2021 р. монітор з’ясував, що питання організації транспортного сполучення між
населеними пунктами Новопсковської територіальної громади в селищній раді системно
не ведеться, а діючі договори з перевізниками, які забезпечують перевезення населення за
встановленими маршрутами, укладені ще Новопсковською райдержадміністрації до її
реорганізації у 2020 році.

За результатом дослідження монітор прийняв рішення, що зараховувати бал за цим
критерієм є недоцільним.
__________________________________________________________________________

Бал не зараховано
_________________________________________________________________________
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Ключові враження від моніторингу

Новопсковська селищна рада відкрита та готова до взаємодії з представниками
громадськості. У громаді відсутні дієві програми соціального спрямування, а існуючі
програми не покривають потреби усіх соціально незахищених категорій, недостатньо
приділяється уваги особам, які опинилися чи мають ризик опинитися за межею бідності
(бездомні, ВПО тощо). Недостатньою є також діяльність влади громади в напрямку
забезпечення тимчасовим житлом осіб, які цього потребують.

Базові рекомендації
1. Провести аналіз потреб осіб, які опинилися за межею бідності, та прийняти

комплексні заходи з надання таким особам підтримки.
2. Забезпечувати звітність за заходами соціального спрямування.
3. Розглянути можливість створення центру тимчасового розміщення бездомних

громадян, в якому передбачити можливість обігріву у холодну пору року,
здійснення особистої гігієни, забезпечення продуктами харчування та одягом тих,
хто цього потребує, отримання необхідних документів.

4. Запровадити практику обговорення з населенням тарифів на житлово-комунальні
послуги, які надають у громаді, якості таких послуг та системного висвітлення на
сайті селищної ради повної інформації про житлово-комунальні послуги в громаді.

5. Забезпечити діяльність телефонної гарячої лінії для підтримки осіб, які внаслідок
складних життєвих обставин (зокрема внаслідок  стихійного лиха) потрапили за
межу бідності у зв’язку з падінням рівня доходів.

6. Залучати громадськість до планування, впровадження та моніторингу заходів із
подолання бідності.

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

НАПРЯМОК МОНІТОРИНГУ:СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ВРАЗЛИВИХ КАТЕГОРІЙ

1. Чи враховано потреби громади під час формування програм/заходів
соціального захисту?

Бал зараховується при наданні доказів проведення не менше трьох – у великих містах
та двох – в інших населених пунктах способів вираження громадської думки та
врахування їх результатів щодо формування програм/заходів соціального захисту.

Заходи можуть передбачати таке: громадські слухання; експертні обговорення;
анкетні опитування; фокус-групи з цільовими аудиторіями; електронне опитування (на
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офіційному веб-сайті, у соціальних мережах); інше (визначається за внутрішнім
переконанням монітора).

За час проведення моніторингу встановлено п’ять діючих програм соціального
спрямування, виконавцем яких є Новопсковська селищна рада:
https://novopskovrada.gov.ua/strategiya-14-48-50-05-05-2020/
https://novopskovrada.gov.ua/programi-rozvitku-10-37-58-30-03-2020/.

За результатами отриманої від Новопсковської селищної ради відповіді за №344/2
від 02.07.2021 року з’ясовано, що для врахування потреб громади під час формування
вищезазначених програм/заходів соціального захисту використовувалося 267
анкет-опитувальників.

Проте суттєвим здобутком у забезпеченні способів вираження громадської думки в
Новопсковській ОТГ слід відмітити забезпечення права мешканців громади на електронні
консультації та опитування, які проводить Новопсковська селищна рада. Рішенням
виконавчого комітету Новопсковської селищної ради від 25.02.2019 №4/56 затверджено
«Положення про електронні консультації та опитування в Новопсковській селищній
територіальній громаді», яке міститься у відкритому доступі на сайті селищної ради:
https://novopskovrada.gov.ua/docs/162531/
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Також для ефективності проведення процедури електронних консультацій з
мешканцями громади Новопсковська селищна рада активно використовує Платформу
електронної демократії «DEM: консультації з громадськістю»:
https://consult.e-dem.ua/npas/133, розділ «Оголошення» на сайті селищної ради:
https://novopskovrada.gov.ua/more_news/) та сторінку селищної ради в соціальній мережі
Фейсбук: https://m.facebook.com/npsrada/posts/1236821839845596.

Також для висловлення думки мешканців громади передбачено процедуру надання
своїх пропозицій на електронну пошту Новопсковської селищної ради:
info@novopskovrada.gov.ua з позначкою Е-консультація:
https://novopskovrada.gov.ua/news/1585125789/

Для тих мешканців громади, які не мають доступу до Інтернету, але бажають взяти
участь в обговореннях та опитуваннях, передбачено такий механізм: у громадських
будівлях всіх населених пунктів громади розставляють скриньки, і бажаючі висловити
свою пропозицію чи думку можуть кинути до них листи відповідного спрямування. Лист
передають безпосередньо посадовим особам селищної ради, які збирають громадські
думки щодо виставлених на обговорення питань.

Також з’ясовано, що в лютому 2020 року в Новопсковській громаді затверджено
Програму «Розвитку соціальних послуг в Новопсковській селищній територіальній
громаді на 2020-2022 роки»:
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Додатковий аналіз доступних в Інтернеті джерел інформації показав, що
Новопсковська селищна рада регулярно та системно проводить електронні консультації з
мешканцями громади, організовує опитування, розглядає електронні петиції громадян.
Результати громадської думки враховують під час прийняття рішень в Новопсковській
селищній раді. Окрім того, результати таких консультацій, опитувань та петицій своєчасно
оприлюднюють на всіх доступних ресурсах селищної ради і активно обговорюють у
соціальних мережах, ЗМІ, на засіданнях постійних комісії та сесій ради.
_________________________________________________________________________

Бал зараховано
_________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Переглядати та змінювати місцеві програми соціальної підтримки та забезпечення

прав людей згідно з потребами та очікуваннями мешканців ТГ.
2. Забезпечити оприлюднення всіх місцевих програм соціальної підтримки на

офіційному сайті Новопсковської селищної ради у логічному доступі, а також
впровадити зрозумілий оціночний інструмент ефективності таких програм.

3. Оприлюднювати детальні звіти про виконання програм соціального спрямування та
визначити процедури оперативного внесення змін до таких програм у разі
необхідності.

4. Впровадити нові форми громадської участі у прийнятті рішень, що стосуються
соціального захисту населення Новопсковської селищної ради.

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

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

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).

На сайті Новопсковської селищної ради відсутня окрема інформація відносно
соціальної підтримки малозабезпечених осіб похилого віку. Для з’ясування бюджетних
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видатків, які були витрачені протягом ІІ півріччя 2020 року та у І півріччі 2021 року в
Новопсковській селищній раді для підтримки осіб похилого віку, монітор направив запит
на публічну інформацію. Відповідно до отриманої відповіді за №344 від 02.07.2021 року,
Новопсковська селищна рада протягом запитуваного періоду профінансувала комунальну
установу «Центр надання соціальних послуг Новопсковської селищної ради» для
підтримки та забезпечення надання адресних соціальних послуг особам похилого віку на 5
млн 750 тис грн.

Також особам похилого віку було виділено 86 тис грн матеріальної допомоги в
рамках Програми «Матеріальна допомога населенню Новопсковської селищної
територіальної громади на 2018-2020 роки» та 189 тис грн у рамках Програми
«Матеріальна допомога населенню Новопсковської селищної територіальної громади на
2021-2023 роки». Фінансування програми матеріальної підтримки осіб, які опинилися у
складних життєвих обставинах, в 2021 році було збільшено вдвічі і становить майже 200
тис грн на бюджетний рік.

Позабюджетні кошти для підтримки осіб похилого віку, які мешкають на території
Новопсковської ОТГ, Новопсковська селищна рада не залучала.

За результатами зустрічі ментора з громадськими активістами громади з’ясувалося,
що громадська організація «Джерело Закам’янки» неодноразово піднімала перед
посадовими особами Новопсковської селищної ради питання щодо необхідності
забезпечення малозабезпечених осіб похилого віку дровами та опалювальними
матеріалами в зимовий період. Проте це питання в Новопсковській ОТГ з 2019 року так і
не вирішується.

Таким чином, доказів, які б свідчили про системну, якісну підтримку
малозабезпечених осіб похилого віку в Новопсковській об’єднаній територіальній громаді,
за результатами моніторингу виявити не вдалося, а інформація, яка б свідчила про
наявність такої підтримки, у відкритих Інтернет-джерелах відсутня.

Зарахування балу в напрямку підтримки малозабезпечених осіб похилого віку у
громаді є недоцільним.
_________________________________________________________________________

Бал не зараховано
_________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Під час планування місцевого бюджету враховувати необхідність системної

підтримки осіб похилого віку, які мають низькі доходи, зокрема надання їм
продуктів харчування, забезпечення опаленням у зимовий період.

2. Забезпечити публічний доступ на сайті селищної ради до результатів виконання
програми «Матеріальна допомога населенню Новопсковської селищної
територіальної громади».
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3. Чи сприяє ОМС наданню послуг із догляду особам, які цього потребують?

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

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

З метою проведення заходів щодо забезпечення осіб, які потребують стороннього
догляду, як-от догляду вдома, денний догляд, підтримане проживання,
паліативний/хоспісний догляд, стаціонарний догляд, при Новопсковській селищній раді
створений відділ соціального захисту.

Також Новопсковська селищна рада створила комунальну установу «Центр надання
соціальних послуг Новопсковської селищної ради»:
https://novopskovrada.gov.ua/komunalna-ustanova-centr-nadannya-socialnih-poslug-novopskovs
koi-selischnoi-radi-16-10-14-24-03-2020/ .

При комунальній установі працюють 4 відділи: відділення обслуговування вдома,
відділ соціальної роботи, мобільна бригада соціально-психологічної допомоги та служба
перевезення. Відділи забезпечують якісну соціальну підтримку наступного спрямування:
догляд вдома, денний догляд, підтримане проживання. Послуги щодо
паліативного/хоспісного догляду та догляду стаціонарного забезпечують у рамках
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функціонування стаціонарного відділення постійного проживання Новопсковського
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), що
розташований за адресою: вул.Чернишової, 1-б, селище Білолуцьк Новопсковського
району Луганської області.

За результатами моніторингу в напрямку забезпечення осіб, які потребують
стороннього догляду, з’ясовано, що в Новопсковській ОТГ розроблені якісні алгоритми
надання такої підтримки особам, які її потребують, та налагоджений дієвий механізм
співпраці з соціальними установами, що забезпечують надання таких послуг і
територіально не перебувають у складі Новопсковської ОТГ.
_________________________________________________________________________

Бал зараховано
_________________________________________________________________________

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

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

Приклади послуг:

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

- фізичний супровід людей з інвалідністю – здійснюється: 1) або шляхом
фінансування громадської організації, яка наймає фахівців, зокрема через механізм
громадських робіт; 2) або соціальними службами, які безпосередньо наймають
фахівців;

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

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

- інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).

За результатами робочої зустрічі з начальником відділу соціального захисту
Новопсковської селищної ради В. І. Слюсарєвим з’ясовано, що послуги з фізичного
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супроводу осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та
пересуваються на колісних кріслах, людей з інтелектуальними, сенсорними, фізичними,
моторними, психічними та поведінковими порушеннями, в Новопсковській об’єднаній
територіальній громаді забезпечуються в рамках функціонування відділу «Служба
перевезення» КУ «Центр надання соціальних послуг Новопсковської селищної ради».
Упродовж моніторингового періоду послугу надали 39 особам, які мають порушення
опорно-рухового апарату та пересуваються на колісних кріслах.

У двох закладах середньої освіти та трьох дошкільних закладах ОТГ створені
інклюзивні класи, які забезпечені всім необхідним для соціальної адаптації та
безперешкодного доступу осіб з інвалідністю:
https://novopskovrada.gov.ua/news/1569850561/.

Також важливо відзначити, що сайт Новопсковської селищної ради має можливість
налаштувати опції  для користування особами, які мають порушення зору:

Щодо покращення забезпечення безбар’єрного доступу осіб з інвалідністю до
об’єктів інфраструктури в громаді, цікавим є досвід Новопсковської селищної ради, яка
винесла питання покращення вільного доступу в заходи за тематикою «Соціальний
захист (забезпечення вільного доступу осіб з інвалідністю до об’єктів, закладів, тощо або
безбар'єрний доступ осіб з інвалідністю для відвідування спортивних майданчиків,
архітектурних приміщень, будівель тощо)» для фінансування Бюджету участі на 2021 рік:
https://novopskovrada.gov.ua/news/1597058409/?fbclid=IwAR0eANKQadAMV-ye5dMA1Lvtc
ZSs3eHUpxeHAFB5pNMizyZsoRwUrth-zvE

За результатами моніторингу в напрямку забезпечення осіб, які потребують
стороннього догляду, з’ясовано, що в Новопсковській ОТГ розроблені якісні алгоритми
надання такої підтримки особам, які її потребують. Налагоджений дієвий механізм
співпраці з соціальними установами, які забезпечують надання таких послуг і
територіально не перебувають у складі Новопсковської ОТГ.
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Органи місцевого самоврядування сприяють безперешкодному доступу людей з
інвалідністю до будівель комунальної інфраструктури, комунального транспорту тощо.

Проведені з працівниками ОМС інтерв’ю, опрацювання інформації з відкритих
джерел та аналіз отриманих відповідей дозволили виявити системну роботу в
Новопсковській об’єднаній територіальній громаді в цьому напрямку, тому монітор
вважає доцільним зарахувати бал за цим критерієм.
_________________________________________________________________________

Бал зараховано
_________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Розглянути можливість встановлення тактильної плитки для осіб з проблемами

зору на складних відрізках комунальних доріг у громаді.

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

Бал зараховується при наданні доказів вжиття ОМС упродовж останнього
календарного року перед моніторингом фінансово підкріплених системних заходів з
реабілітації осіб з порушеннями здоров’я. У великих містах вважається достатнім мати
не менше чотирьох, в інших населених пунктах – трьох напрямів. Фінансова
підкріпленість означає наявність фінансового плану такої форми соціального захисту у
місцевому бюджеті, системність – планування таких заходів на рік. Приклади
реабілітаційних послуг: створення реабілітаційних установ або спрямування до установ в
інших населених пунктах чи установ вищого рівня; надання послуг у медичних закладах;
виїзд фахівців за місцем проживання особи; надання фінансової підтримки громадським
організаціям, що надають реабілітаційні послуги; забезпечення за рахунок місцевого
бюджету технічними та іншими засобами реабілітації, засобами медичного призначення;
інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора). Ці заходи можуть бути
реалізовані як у самій громаді, так і шляхом вирішення питань надання послуг
реабілітації для її жителів у інших населених пунктах або установах іншого рівня
підпорядкування. У цьому разі вжиті заходи оцінюються фактами (функціонування,
створення, надання послуг тощо) та документами, що свідчать про спрямування осіб з
порушеннями здоров’я до установ за останній календарний рік, що передує моніторингу.

Відповідно до відповіді Новопсковської селищної ради за №344/7 від 02.07.2021
року, надання реабілітаційних послуг особам з вадами здоров’я або особам, які
перебувають у групі ризику, організовано через надання послуг відділенням реабілітації
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колишнього Новопсковського територіального центру соціального обслуговування. Ця
комунальна установа в 2021 році перейшла на баланс Новопсковської селищної ради, а
тому видатки на її утримання та на надання послуг особам з порушенням здоров’я
здійснює селищна рада через фінансування КУ «Центр надання соціальних послуг
Новопсковської селищної ради».

Протягом І півріччя 2021 року реабілітаційними послугами було охоплено 32 особи з
числа мешканців Новопсковської об’єднаної територіальної громади.

Під час робочої зустрічі з посадовими особами Новопсковської селищної ради
вдалося ознайомитися з фінансовими планами за програмно-цільовим методом
бюджетування щодо співфінансування діяльності відділення реабілітації Новопсковського
територіального центру соціального обслуговування за 2020 рік.

За час моніторингу вдалося з’ясувати, що для осіб, які мають проблеми зі здоров’ям,
у приміщеннях Новопсковської дитячо-юнацької спортивної школи, Центру культури та
дозвілля Новопсковської селищної ради з 2018 року тричі на тиждень функціонують групи
здоров'я, в яких проходять безкоштовні заняття з йоги, фітнесу, футболу, волейболу,
настільного тенісу, а в літній період організовуються сплави річкою Айдар на байдарках.

Для залучення населення громади до занять спортом та можливості забезпечення
фізичних навантажень для осіб, які мають проблеми зі здоров’ям, у парку «Айдар» смт
Новопсков на безкоштовній основі функціонує комплекс з антивандальними спортивними
тренажерами та майданчиками для занять спортом:
https://novopskovrada.gov.ua/docs/27691/

За результатами моніторингу напрямку забезпечення в Новопсковській об’єднаній
територіальній громаді заходів з реабілітації осіб з порушеннями здоров’я зарахування
балу є доцільним.

_________________________________________________________________________

Бал зараховано
_________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Налагодити співпрацю та залучити до надання реабілітаційних послуг громадські

організації, які працюють в даному напрямку.

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
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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).

За результатами робочих зустрічей з посадовими особами Новопсковської селищної
ради та спеціалістами КУ «Центр надання соціальних послуг Новопсковської селищної
ради» з’ясовано, що системна робота щодо підтримки сімей з дітьми, які мешкають у
громаді, не ведеться, а здійснюється епізодично внаслідок виникнення складних життєвих
обставин або звернення такої родини до комунальних установ громади. Фінансовий план
для забезпечення такої форми соціального захисту в місцевому бюджеті та Планування
заходів для підтримки сімей з дітьми у громаді відсутній.

Для покращення підтримки сімей з дітьми 30 січня 2020 року голова
Новопсковської ОТГ Вадим Гаєв підписав меморандум про співпрацю із проектом
ЮНІСЕФ «Спільно. Соціальні послуги для сімей у громаді», мета якого – організувати
ефективну систему соціальних послуг у громадах на Сході України. Впроваджувати
проект допомагають Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Українська мережа за права дитини і
Благодійна організація «СОС Дитяче містечко». Кошти на покращення соціальних послуг
на Сході України виділив Німецький уряд через Німецький банк розвитку (KfW). Участь у
проекті допомогла Новопсковській ОТГ визначити, які соціальні послуги потрібні
мешканцям громади; навчати та розвивати спеціалістів; налагодити взаємодію між
відомствами; навчитися розраховувати бюджет для соціальних послуг. Крім того,
ЮНІСЕФ створив у Новопскові соціальний центр, послуги в якому розроблені під потреби
жителів громади: https://novopskovrada.gov.ua/news/1580377472/
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На літнє оздоровлення в 2021 році для дітей з сімей соціально-пільгових категорій з
місцевого бюджету було виділено 144 тис грн:
https://novopskovrada.gov.ua/news/1624000461/

Монітор вважає, що системна робота підтримки сімей з дітьми в громаді ведеться,
тож зарахувати бал є доцільним.
_________________________________________________________________________

Місцевий індекс прав людини в Новопсковській ОТГ Луганської області. Звіт моніторингу

Сторінка 46 з 64

https://novopskovrada.gov.ua/news/1624000461/


Бал зараховано
_________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Вчасно оприлюднювати звіти з виконання соціальних заходів та проводити

доступну інформаційну кампанію із вказанням усіх послуг, які можуть отримати
сім’ї з дітьми.

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

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

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

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

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

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

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

Моніторинг забезпечення надання соціальних послуг дітям та молоді, які опинилися у
складних життєвих обставинах, зокрема за наслідками домашнього насильства, показав,
що дані соціальні послуги надає Центр надання соціальних послуг Новопсковської
селищної ради. Також на базі цієї комунальної установи діє мобільна бригада
соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства
та/або насильства за ознакою статі. Це спеціалізована служба підтримки осіб, які
постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Мобільна
бригада надає соціальні послуги шляхом проведення консультації за допомоги

Місцевий індекс прав людини в Новопсковській ОТГ Луганської області. Звіт моніторингу

Сторінка 47 з 64



телефонного зв’язку, з виїздом у спеціально організованому транспорті до місця
проживання (перебування) постраждалих осіб чи іншого вказаного ними місця:
https://novopskovrada.gov.ua/protidiya-domashnomu-nasilstvu-08-34-58-27-03-2020/?fbclid=Iw
AR1ZBpQ_7H-4F0ngKEstvV5WN9x7GbU2yNeqNpT9ra7PgwC0qIp20wnWHLU

Питання щодо проведення спільних із місцевими органами виконавчої влади та
поліції заходів щодо запобігання та протидії домашньому насильству, насильству щодо
дітей, протидії дитячій бездоглядності, зокрема в навчальних закладах, закладах охорони
здоров’я, організовано в Новопсковській ОТГ на високому рівні. Також місцеві органи
виконавчої влади, зокрема спільно з закладами освіти та охорони здоров’я інформують
громаду щодо запобігання та протидії домашньому насиллю, насиллю щодо дітей, дитячій
бездоглядності.

Телефон Мобільної бригади: 066-370-02-62. Під час моніторингу монітор
телефонував за цим номером і отримав кваліфіковану відповідь на поставлені в рамках
моніторингу питання.

Послуги психологічної допомоги жертвам домашнього насилля, насилля в сім’ї,
соціального супроводу таких сімей надають як у рамках діяльності Центру надання
соціальних послуг Новопсковської ОТГ, так і за допомоги ресурсів обласного
Департаменту соціальних захисту населення Луганської обласної державної адміністрації.

Тривалим є досвід Новопсковської ОТГ із залучення громадських організацій до
роботи з кривдниками. Так, із 2018 року між Новопсковською селищною радою та ГО
«Центр підтримки громади» діє угода про співпрацю. За її результатами кривдники, яких
за рішенням суду направляють для проходження психокорекційної програми для осіб, що
вчинили домашнє насильство та насильство за ознакою статі, проходять обов’язкову
корекційну програму на базі ГО. Її впроваджують психологи громадської організації
«Центр підтримки громади». Корекційна програма триває від 3 місяців до року та включає
не менше 10 занять в індивідуальному форматі. Після проведення психодіагностики
програму коригують під кожного кривдника. За І півріччя 2021 року три таких особи
пройшли корекційну програму.

У 2021 році з офіційного сайту Новопсковської селищної ради прибрали спеціальний
розділ «Протидія домашньому насильству», на якій висвітлювали актуальну інформацію з
тематики доступності отримання соціальних послуг у випадках насилля:
https://novopskovrada.gov.ua/protidiya-domashnomu-nasilstvu-08-34-58-27-03-2020/

За результатами моніторингу відкритих джерел інформації, робочих зустрічей з
працівниками КУ «Центр надання соціальних послуг» та телефонного моніторингу
Мобільної бригади Центру надання соціальних послуг Новопсковської селищної ради
монітор з’ясував, що надання соціальних послуг дітям та молоді, які опинилися у
складних життєвих обставинах, зокрема за наслідками домашнього насильства,
організовано на достатньому рівні. Тому зарахування балу за цим напрямком є доцільним.

_________________________________________________________________________

Бал зараховано

Місцевий індекс прав людини в Новопсковській ОТГ Луганської області. Звіт моніторингу

Сторінка 48 з 64

https://novopskovrada.gov.ua/protidiya-domashnomu-nasilstvu-08-34-58-27-03-2020/?fbclid=IwAR1ZBpQ_7H-4F0ngKEstvV5WN9x7GbU2yNeqNpT9ra7PgwC0qIp20wnWHLU
https://novopskovrada.gov.ua/protidiya-domashnomu-nasilstvu-08-34-58-27-03-2020/?fbclid=IwAR1ZBpQ_7H-4F0ngKEstvV5WN9x7GbU2yNeqNpT9ra7PgwC0qIp20wnWHLU
https://novopskovrada.gov.ua/protidiya-domashnomu-nasilstvu-08-34-58-27-03-2020/


_________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Розглянути можливість оформлення соціального замовлення з місцевими ГО на

надання послуг роботи з кривдниками за рішенням суду.
2. Провести інформаційну кампанію серед населення громади щодо доступності

психологічної підтримки на території Новопсковської селищної ради.
3. Рекомендувати ОМС забезпечити доступність на сайті Новопсковської селищної

ради соціально-психологічної інформації для осіб, які постраждали від домашнього
насильства та/або насильства за ознакою статі.

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

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

Приклади напрямів:

- перевірка дотримання прав дітей у закладах або сім’ях та реагування на випадки
порушень прав;

- участь представників органів опіки та піклування у судових слуханнях у справах,
що стосуються прав дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського
піклування;

- передавання дитині-сироті або дитині, позбавленій батьківського піклування, при
досягненні нею повноліття житла, яке перебуває у її власності;

- функціонування соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування;

- надання фінансової підтримки внутрішньо переміщеним прийомним сім’ям,
дитячим будинкам сімейного типу (оцінюється у громадах, де наявні такі сім’ї);

- надання житла дитячим будинкам сімейного типу, які вимушено або самостійно
залишили місце проживання на тимчасово окупованих територіях та території
проведення АТО (оцінюється у громадах, де є такі дитячі будинки сімейного
типу);

- поліпшення матеріально-технічних умов закладів, де перебувають діти-сироти та
діти, позбавлені батьківського піклування;

- інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).

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

У 2021 році з офіційного сайту селищної ради прибрали розділ «Інформація щодо
прав дітей»:
https://novopskovrada.gov.ua/informaciya-schodo-zahistu-prav-ditej-11-17-11-30-03-2020/

З офіційної відповіді Новопсковської селищної ради за № 1836 від 05.07.2021 року
монітор отримав таку інформацію:

1. Перевірка з дотримання прав дітей здійснюється згідно з розробленим у службі у
справах дітей графіком. Упродовж І півріччя 2021 року здійснено 17 перевірок
сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського
піклування.

2. Протягом І півріччя 2021 року представники служби у справах дітей участі у
судових слуханнях не брали. Проте один позов до суду про позбавлення
батьківських прав батьків, які ухиляються від виконання батьківських обов'язків
відносно малолітніх дітей.

3. Житло, яке перебуває у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, впродовж терміну проведення моніторингу не передавалося.

4. Соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, у громаді відсутній.

5. Звернень за фінансовою підтримкою не було, прийомним сім’ям надавалася
методична підтримка у вигляді роз’яснень законодавства. Дитячих будинків
сімейного типу на території Новопсковської ОТГ немає.

6. Одній дитині, яка має статус дитини, позбавленої батьківського піклування, за
звітний період надано безкоштовну правову допомогу щодо відновлення
документів та взято на квартирний облік.

Завдяки спільній роботі суб’єктів соціальної роботи з сім’ями з дітьми та участі у
Проекті «Спільно. Соціальні послуги для сімей в громаді», за підтримки Луганського
обласного відділення Міжнародної благодійної організації «СОС Дитяче містечко», в
Новопсковській селищній раді діє послуга патронату над дитиною на території селищної
територіальної громади. В липні 2020 року на території громади створено одну патронатну
родину, до якої влаштували двох дітей, які залишилися без батьківського піклування, та які
не є мешканцями Новопсковської ОТГ:
https://novopskovrada.gov.ua/news/1597827458/?fbclid=IwAR09ACS5ayKz2ppG6eP6SHBuoB
OF8uizszeJsltEhlca_cyYLMxU3zn9J44 .
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Публічної інформації щодо захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, у Новопсковській громаді протягом 2021 року на сайті селищної
ради не було. За результатами моніторингу прийнято рішення бал за напрямком не
зараховувати.
_________________________________________________________________________

Бал не зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:

1. Новопсковській селищній раді системно працювати над якісною організацією
належного захисту прав дітей та дітей, позбавлених батьківського піклування.

2. Розглянути необхідність організації у громаді роботи соціального гуртожитку для
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

3. Забезпечити оприлюднення інформації щодо захисту прав дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, на сайті селищної ради

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.

Щодо залучення до надання соціальних послуг недержавних надавачів послуг
Новопсковська районна рада надала письмову відповідь на запит за №1016 від 05.07.2021.
Відповідно до неї, за період моніторингу було залучено 2 громадських організацій, одну
релігійну організацію та один благодійний фонд.
Зокрема БФ «Луганське обласне відділення «СОС Дитяче Містечко» та Дитячий фонд
ООН ЮНІСЕФ залучили до надання методичної підтримки та гуманітарної допомоги у
вигляді засобів індивідуального захисту під час пандемії COVID-19 для осіб, які
опинилися у складних життєвих обставинах.

З метою забезпечення виконання ЗУ «Про запобігання та протидію домашньому
насильству та насильству за ознакою статі», для проходження корекційних програм для
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кривдників залучили ГО «Центр підтримки громади», фахівці якої проводять заняття за
корекційною програмою.

Для попередження явища бездомності та безпритульності також залучили релігійну
організацію «Євангельських християн-баптистів» для надання тимчасового притулку
проживання мешканцям Новопсковської ОТГ.

З січня 2020 року і дотепер у громаді реалізується проєкт ЮНІСЕФ «Спільно.
Соціальні послуги для сімей у громаді», мета якого – організувати ефективну систему
соціальних послуг у громадах на Сході України. Протягом дії проєкту соціальні послуги
нового зразку отримають близько 100 тис мешканців різних ОТГ, зокрема Новопсковської.
А це родини з дітьми та молодь, зокрема сім’ї ВПО, малозабезпечені сім’ї та такі, що
виховують дітей з інвалідністю: https://novopskovrada.gov.ua/news/1580377472/
_________________________________________________________________________

Бал зараховано
________________________________________________________________________

Рекомендації:.
1. Розглянути можливість впровадження соціального замовлення (послуги допомоги

жертвами домашнього насильства; психологічна підтримка населення,
постраждалого внаслідок конфлікту; правова допомога тощо).

2. Розробити та затвердити в Новопсковській селищній раді Програму розвитку
громадянського суспільства.

10. Чи є зручними послуги, організовані органом соціального захисту населення?

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

Відповідно до письмової відповіді на запит на публічну інформацію, надану
Новопсковською селищною радою за №1024 від 05.07.2021 року, на території
Новопсковської ОТГ надання соціальних послуг забезпечується наступним чином:

1) Для отримання соціальних послуг маломобільними групами населення КУ
«Центр надання соціальних послуг» створено при старостатах віддалені робочі
місця фахівців із соціальної роботи, які виявляють таких осіб та надають
соціальні послуги безпосередньо за місцем проживання. Також в усіх населених
пунктах, які входять до складу ОТГ, надають соціальну послугу «догляд вдома»
соціальні працівники КУ «Центр надання соціальних послуг».

2) Для забезпечення права громадян на соціальний захист, у кожному старостаті
визначено відповідальних осіб за прийом заяв та документів, а також створено
віддалені робочі місця спеціалістів відділу соціального захисту населення у
ЦНАПі та всіх старостатах.

3) Інформування щодо порядку та умов отримання соціальних послуг у громаді
здійснюється в усному та телефонному режимах під час звернення громадян, а
також за допомоги друкованих ЗМІ (зокремачерез щомісячний бюлетень «Моя
громада»), вуличного екрану та соціальних мереж. Перелік необхідних для
отримання соціальних послуг та адміністративних послуг соціального характеру
оприлюднюється на офіційному веб-сайті Новопсковської селищної ради та на
інформаційних стендах, які розміщені в усіх селах ОТГ.

4) Приміщення, в якому знаходиться КУ «Центр надання соціальних послуг
Новопсковської селищної ради», відповідає нормам доступності, в приміщенні є
пандус, дверні отвори відповідають нормам чинного законодавства.

5) Заяви та документи посадові особи приймають відповідно до законодавства з
дотриманням принципу конфіденційності, але якщо існує необхідність
спілкування з клієнтом наодинці, у старостатах та ЦНАПі є окремі кімнати, де
задля забезпечення права на конфіденційність клієнт може озвучити свої питання
без сторонньої уваги.

6) Законодавчо діяльність мобільних офісів надання соціальних послуг не
передбачено, проте на території Новопсковської ОТГ працює Мобільна бригада
соціально-психологічної допомоги особам, постраждалим від домашнього
насильства та насильства за ознакою статі, створена з числа штатних працівників
КУ «Центр надання соціальних послуг Новопсковської селищної ради».
Із липня 2021 року комунальна установа ««Центр надання соціальних послуг

Новопсковської селищної ради» переїжджає у новозведену для неї будівлю, тому
проведення експерименту в рамках моніторингу неможливе:
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https://novopskovrada.gov.ua/news/1610430819/
http://loga.gov.ua/oda/press/news/u_novopskovi_remontuyut_budivlyu_de_nadavatimut_socialn
i_poslugi
http://loga.gov.ua/oda/press/news/u_novopskovi_remontuyut_budivlyu_de_nadavatimut_socialn
i_poslugi

За результатами моніторингу з’ясовано, що організація надання соціальних
Організація послуг у Новопсковській об’єднаній територіальній громаді є зручною та
доступною. За результатами моніторингу в цьому розділі зарахування балу є доцільним.

_________________________________________________________________________

Бал зараховано
_________________________________________________________________________

Рекомендації:
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1. Розглянути необхідність облаштування кризового центру для тих, то потерпає від
домашнього насильства або опинився у складних життєвих обставинах.

Ключові враження від моніторингу

Порівняно з минулорічним звітом, ситуація з організацією соціальних послуг та
інформуванням про їх надання дещо покращилася Місцева влада працює у напрямку
соціального захисту вразливих категорій населення.

Базові рекомендації
1. Повернути розділ «Соціальна підтримка» на сайт Новопсковської селищної ради та

наповнити його актуальною інформацією про соціальні послуги громади та
діяльність установ та закладів, які надають такі послуги мешканцям громади.

2. Розглянути можливість проведення більш активного аналізу потреб мешканців
громади, зокрема тих, хто знаходиться у складних життєвих обставинах та не має
доступу до інтернету.

3. Вивчити потреби місцевих мешканців різних категорій, у тому числі сімей з дітьми,
дітей-сиріт, ВПО, зокрема щодо необхідності реабілітації здоров’я.

4. Забезпечувати вчасну звітність щодо реалізації заходів соціального спрямування та
залучення додаткового фінансування на них.

5. Систематизувати та розмістити актуальну інформацію в напрямку забезпечення
соціального захисту населення на власних інформаційних ресурсах, зокрема
активувати розділи «Соціальні послуги» та «Захист прав людей» на сайті
Новопсковської селищної ради, а саме: «Матеріальна допомога», «Особам з
інвалідністю», «Уповноважений орган з питань пробації», «Інформація щодо
захисту прав дітей».

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.
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Окремого стратегічного документа, який стосується сфери доступу до правосуддя, у
громаді не створено.

__________________________________________________________________________

Бал не зараховано
__________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Розробити та затвердити місцевий документ, що стосується сфери доступу до

правосуддя.

2. Чи взаємодіють органи місцевого самоврядування з місцевими державними
адміністраціями, органами поліції, судами, територіальними управліннями юстиції,

центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги у сфері доступу до
правосуддя?

Для зарахування балу достатньо наявності на момент здійснення моніторингу чотирьох,
трьох – для ОТГ та районних центрів підтверджених доказів (фактів) взаємодії із
вказаними органами. Приклади: надання в оренду/користування комунальних приміщень
на пільгових умовах, сприяння у вдосконаленні матеріально-технічної бази (виділення
коштів або передача майна), створення спільних дієвих консультативно-дорадчих органів.

Згідно з відповіддю Новопсковської селищної ради №1801 від 02.07.2021 року,
взаємодія органів місцевого самоврядування з місцевими державними адміністраціями,
органами поліції, судами, територіальними управліннями юстиції у сфері доступу до
правосуддя не здійснювалася, приміщення для надання безоплатної правової допомоги
населенню селищною радою не надавалося, спільні консультативно-дорадчі органи для
забезпечення жителів громади доступною правовою допомогою чи захисту прав жителів
громади не створювалися.

Із центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги селищна рада
взаємодіє лише шляхом висвітлення на сайті сільради інформаційних матеріалів центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги.
__________________________________________________________________________

Бал  не зараховано
_________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Виділити кошти на вдосконалення матеріально-технічної бази працівників поліції,

які несуть службу у громаді.
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2. Забезпечити взаємодію Новопсковської селищної ради зі Старобільською
районною державною адміністрацією, органами поліції, судами, територіальними
управліннями юстиції та центром з надання безоплатної вторинної правової
допомоги щодо забезпечення жителів громади доступною правовою допомогою чи
захисту прав жителів громади.

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.

У зв’язку з тим, що склад суду присяжних у Новопсковському районі затверджує
Новопсковська районна рада, свої повноваження Новопсковська селищна рада здійснює
шляхом направлення пропозицій щодо кандидатур для затвердження райрадою Списку
присяжних Новопсковського районного суду Луганської області, і склад суду присяжних
був затверджений ще в 2019 році:

За посиланням https://np.lg.court.gov.ua/sud1219/22/ міститься перелік присяжних
Новопсковського районного суду Луганської області. Із 14 присяжних 10 є мешканцями
Новопсковської об’єднаної територіальної громади, повноваження цього складу суду
присяжних на час проведення моніторингу є правомочними.

__________________________________________________________________________

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

управліннями юстиції, центрами з надання безоплатної вторинної правової
допомоги?

Бал зараховується у випадку надання не менше п'яти  (чотирьох – для ОТГ та
районних центрів) підтверджених доказів (фактів) проведення за останній календарний
рік органами місцевого самоврядування спільних з місцевими державними
адміністраціями, органами поліції, судами, територіальними управліннями юстиції,
центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги правопросвітницьких
заходів для населення.

Під час зустрічей з посадовими особами Новопсковської селищної ради, аналізу її
сайту та сторінок у соціальних мережах монітори з’ясували, що розділ «Безоплатна
правова допомога» на сайті ради тривалий час не працює:
https://novopskovrada.gov.ua/bezoplatna-pravova-dopomoga-10-13-40-22-04-2021/

У квітні 2021 року розпорядженням голови селищної ради затверджено Порядок
надання безоплатної первинної правової допомоги, яку надають працівники апарату
Новопсковської селищної ради: https://novopskovrada.gov.ua/docs/719111/
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Заходи правопросвітницького характеру спільно з місцевими державними
адміністраціями, органами поліції, судами, територіальними управліннями юстиції,
центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги за період моніторингу
Новопсковська селищна рада не проводила. Тому монітор вважає роботу в цьому напряму
несистемною, співпрацю не постійною та не може зарахувати бал за цим індикатором.

_________________________________________________________________________

Бал не зараховано
_____________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Скласти план спільних заходів правопросвітницького характеру з місцевими

державними адміністраціями, судами, територіальними управліннями юстиції,
центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги та більш системно
інформувати громаду про проведені заходи.

2. Наповнити розділ «Безоплатна правова допомога» на сайті Новопсковської
селищної ради інформацією правого характеру.

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.

Новопсковський районний суд Луганської області знаходиться на вулиці Українській,
28, на виїзді з селища Новопсков: https://np.lg.court.gov.ua/sud1219/.

Відстань від суду до центру селища складає майже 2,5 км.

Транспортне сполучення в самому селищі Новопсков відсутнє. Послуги з
перевезення здійснюються лише за рахунок міжрайонного сполучення та таксі.

Відповідно до офіційної відповіді на запит монітора від Новопсковської селищної
ради за №1804 від 02.07.2021 року, заходи, спрямовані на забезпечення доступу жителів
громади до правосуддя шляхом організації зручного транспортного сполучення, у громаді
не здійснювалися. Інформація про такі заходи на будь-яких інформаційних ресурсах,
якими послуговується у своїй діяльності селищна рада, не висвітлювалася.
_________________________________________________________________________

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

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

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

Приклади заходів:

1. Організація транспортного перевезення осіб з інвалідністю до органів влади.
2. Фізичний супровід людей з інвалідністю (здійснюється шляхом: 1) або

фінансуванням громадської організації, яка наймає фахівців, в тому числі, через
механізм громадських робіт; 2) або соціальними службами, які безпосередньо
залучають фахівців).

3. Послуга перекладу з жестової мови в органах влади (переважно надається через
фінансування громадської організації, яка залучає фахівців).

4. Облаштування будівель пандусами, поручнями та світловідбиваючими
елементами.

5. Облаштування тактильною плиткою пішохідних доріжок поблизу будівель.
6. Встановлення звукових світлофорів поблизу будівель.
7. Встановлення засобів орієнтування про місцезнаходження органів влади.

Відповідно до розпорядження голови селищної ради, у квітні 2021 року затверджено
Порядок надання безоплатної первинної правової допомоги, яку надають працівники
апарату Новопсковської селищної ради: https://novopskovrada.gov.ua/docs/719111/, проте
правову допомогу працівники селищної ради в 2021 році не надавали.

Попри те, що будівля селищної ради облаштована пандусом, внутрішня
пристосованість цієї адміністративної будівлі для переміщення малобільних громадян є
проблемною.

Із 2019 року рішенням виконавчого комітету Новопсковської селищної ради №4/58
від 25.02.2019 року створено робочу комісію із визначення доступності осіб з інвалідністю
та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури Новопсковської селищної територіальної громади:
https://novopskovrada.gov.ua/docs/162522/
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Основними завданнями робочої комісії є наступні: визначення об’єктів, які
потребують безбар’єрного доступу маломобільних груп населення та збір інформації щодо
доступності цих об’єктів; підготовка пропозицій Новопсковській селищній раді,
підприємствам, установам та організаціям з питань створення для маломобільних груп
населення безперешкодного доступу до житла, громадських і виробничих будинків, а
також інших будівель і споруд.

Інформація про засідання, рішення та рекомендації робочої комісії із визначення
доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури Новопсковської селищної
територіальної громади  у відкритих джерелах відсутня.

За результатами моніторингу прийнято рішення бал за індикатором не зараховувати.
__________________________________________________________________________

Бал не зараховано
__________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Провести аналіз доступності отримання правових послуг маломобільними групами

населення та розробити план заходів із забезпечення безперешкодного доступу
отримання ними правових послуг.

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

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

1. Надання таких послуг безпосередньо співробітниками органу місцевого
самоврядування.

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

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

4. Залучення на договірній основі до надання безоплатної первинної правової
допомоги адвокатів або інших фахівців у відповідній галузі права.

Ефективність надання органом місцевого самоврядування безоплатної первинної
правової допомоги оцінюється шляхом проведення експерименту.

Згідно з розпорядженням голови Новопсковської селищної ради №100-о від
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19.04.2021 року, безоплатна первинна правова допомога, яку надає селищна рада, включає
такі види правових послуг:

1) надання правової інформації;
2) надання консультацій і роз'яснень з правових питань;
3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів

процесуального характеру);
4) надання консультацій, роз’яснень та підготовка проєктів договорів користування

земельними ділянками (оренда, суборенда, земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій)
для сільського населення-власників земельних ділянок;

5) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги
та медіації.

Проте згідно з відповіддю Новопсковської селищної ради за.№ 1805 та №1087 від
02.07.2021, безоплатну правову допомогу селищна рада мешканцям громади не надавала.
Розділ про можливість отримати безоплатну правову допомогу є на сайті громади, але
вона неактивна.

Єдиним джерелом отримання безкоштовних правових послуг у Новопсковській ОТГ
є бюро з надання безоплатної правової допомоги, але до діяльності цієї установи орган
місцевого самоврядування не має відношення, та й перелік осіб, які можуть скористатися
безкоштовними послугами правового характеру, є обмеженим і недоступним для
переважної кількості населення громади.

У сукупності комплексний аналіз організації роботи Новопсковської селищної ради
щодо забезпечення ОМС наданням безоплатної первинної правової допомоги не дає
підстав зарахувати бал за індикатором.
_________________________________________________________________________

Бал не зараховано
__________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Забезпечити ОМС надання безоплатної первинної правової допомоги населенню

громади та оприлюднювати щоквартально результати наданої допомоги.
2. Залучати на договірній основі до надання безоплатної первинної правової допомоги

адвокатів або інших фахівців  відповідної галузі права.

Ключові враження від моніторингу

В ТГ відсутній стратегічний документ, що стосується сфери доступу до правосуддя.
Заходи правопросвітницького характеру не проводяться. Недостатня увага приділяється
безперешкодному доступу до державних установ.

Базові рекомендації
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1. Розробити та затвердити місцевий документ, що стосується сфери доступу до
правосуддя.

2. Провести аналіз доступності отримання правових послуг маломобільними групами
населення та розробити план заходів по забезпеченню безперешкодного доступу
отримання правових послуг в місцевій державній адміністрації, органах поліції,
судах, територіальних управліннях юстиції, центрах з надання безоплатної
вторинної правової допомоги.

3. Забезпечити повноцінне отримання безоплатної правової допомоги тим, хто цього
потребує, на рівні державних установ та організацій.

4. Регулярно оновлювати інформацію про права людини та доступ до соціальних
установ і послуг на інтернет-ресурсах громади.

ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ

Місцевий індекс прав людини в Новопсковській ОТГ Луганської області. Звіт моніторингу
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