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Моніторингова місія у Сєвєродонецькій об'єднаній територіальній громаді Луганської
області проходила одночасно з низкою моніторингів в інших населених пунктах областей,
що найбільше постраждали від наслідків військового конфлікту на Сході України. Вона
мала на меті здійснити аналіз дотримання прав людини на Сході України та допомогти
органам місцевого самоврядування налагодити свою діяльність у напрямку дієвої роботи
із захисту прав людини у громаді. В якості методики моніторингу було обрано напрямки
«Соціальний для захист вразливих категорій», «Безпека громади», «Гідний рівень життя»
Місцевого індексу прав людини.
Період проведення: 01.07.2021 – 30.10.2021 року.
Управлінська команда проекту: Євген Полтенко, Тарас Щербатюк, Наталія Єсіна.
Робоча група моніторингової місії: Роман Пустовойтов, Уляна Ковальчук, Яна Якуніна.
Публікація демонструє результати моніторингу дотримання прав людини на місцевому
рівні у Сєвєродонецькій об'єднаної територіальної громади 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 з
державою.
Моніторинги населених пунктів проводяться представниками 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 напрямку оцінювання. За результатами кожного моніторингу місцева влада має
перелік рекомендацій для покращення власної діяльності.
Розробка методології Місцевого індексу прав людини була реалізована за участі експертів
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, спільнот експертів науковців та
практиків місцевого самоврядування різних галузей прав людини. Було опрацьовано
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сучасні міжнародні моделі прав людини і їх оцінювання, узагальнено кращі іноземні та
вітчизняні практики моніторингу прав людини на місцевому рівні, враховано специфіку
розвитку повноважень місцевого самоврядування в процесі реформи.
Моніторинг відбувся за проєктом «Посилення експертного потенціалу ОГС Донецької та
Луганської областей для здійснення моніторингу доступу до правосуддя та безпеки на
місцевому та обласному рівнях», який реалізують Мережа правового розвитку у
партнерстві з Українською Гельсінською спілкою з прав людини та організаціями
громадянського суспільства Донецької та Луганської областей в межах Програми ООН із
відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу, а також
урядів Данії, Нідерландів, Швейцарії та Швеції.
Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН:
Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та
розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення
(UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).
Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС),
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), а також уряди Великої Британії, Данії, Канади,
Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.
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ЗМІСТ
Загальна інформація про громаду
Оцінка результатів моніторингу за напрямками
- Безпека громади
- Гідний рівень життя
- Соціальний захист для вразливих категорій
- Доступ до правосуддя
Загальні результати моніторингу
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГРОМАДУ
Внаслідок добровільного приєднання до територіальної громади міста Сєвєродонецьк з
міською громадою об’єдналися: Борівська селищна рада, Боровенська сільська рада,
Єпіфанівська сільська рада, Мирнодолинська селищна рада, Новоастраханська сільська
рада, Сєвєродонецька міська рада, Сиротинська селищна рада, Смолянинівська сільська
рада, Чабанівська сільська рада.
Об’єднана територіальна громада утворена рішенням 94-ї
ради № 4234, від 11 грудня 2014 року.

(позачергової) сесії міської

Кількість населення громади: 115 641 осіб
Площа територіальної громади: 712.8 км2
Адміністративний центр Об’єднаної територіальної громади: м. Сєвєродонецьк
У підпорядкуванні: село Боброве, селище міського типу Борівське, село Боровеньки, село
Воєводівка, селище міського типу Воронове, село Гаврилівка, село Єпіфанівка, село Лісна
Дача, селище міського типу Метьолкіне, село Нижній Суходіл, село Нова Астрахань, село
Олександрівка, село Осколонівка, село Павлоград, село Пурдівка, місто Сєвєродонецьк,
село Синецький, селище міського типу Сиротине, село Смолянинове, село Чабанівка.
Код ЄДРПОУ: 26204220
Поштовий індекс: 93400-93480
Адреса: 93404, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 32
Тел.: +380645244442, +380645244031
E-mail: ispolkom@sovet.sed.lg.ua
Голова/керівник: Стрюк Олександр Сергійович.
Відстань від Сєвєродонецька до найближчої залізничної станції м. Лисичанськ – 6 км
Відстань автомобільними дорогами до м. Київ – 711 км
На території громади функціонують:
●
Вищі навчальні заклади IIІ-IV рівнів акредитації – 2
●
Лікувальні заклади, поліклініки, амбулаторії, профілакторії – 5
●
Сільські клуби (сільські клуби та сільські будинки культури) – 2
●
Культові споруди (церкви, монастирі, мечеті, синагоги…) – 19
●
Кількість зареєстрованих конфесій (релігійної громади) – 34
●
Постійні дошкільні заклади, діючі за призначенням – 19
●
Початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади – 4
●
Стадіони – 1
●
Спортивні зали – 46
●
Бібліотеки – 3
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Заклади культури клубного типу – 1
Музеї (зокрема філіали) – 3
Будинки культури –1
Спортивні майданчики – 76
Тиражні друковані ЗМІ – 3
Фермерські господарства – 3
Комунальні підприємства – 3
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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.
Моніторинг сайту Сєвєродонецької міської ради та Сєвєродонецької ВЦА
(https://sed-rada.gov.ua),
соціальних
мереж
(https://www.facebook.com/radasever),
друкованих ЗМІ (https://cityhub.media, https://tribun.com.ua, http://rub.org.ua, https://sd.ua,
https://www.facebook.com/sd.ua.online/ та інші) вказує на наявність розробки місцевої
програми з підвищення рівня громадської безпеки та громадського порядку. Затверджено
склад та Положення Робочої групи з громадської безпеки та соціальної згуртованості
Сєвєродонецької територіальної громади. Вона є дорадчо-консультативним органом,
створеним з метою об'єднання зусиль громадськості, представників місцевих органів
державної влади та місцевого самоврядування, а також інших зацікавлених осіб, для
виявлення, обговорення, пошуку шляхів вирішення проблем та усунення негативних
факторів, що впливають на стан громадської безпеки та соціальної згуртованості на
території громади, протидії домашньому насильству, забезпечення жінкам і чоловікам
рівних прав та можливостей, зокрема для розвитку та зміцнення цих напрямів.
Дослідженням програми встановлено, що Положення має структуру, організаційні засади,
напрями діяльності.
https://sed-rada.gov.ua/sites/default/files/archive-rozporyad-vca/2021/%D0%A0%D0%BE%D0
%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD
%D1%8F%20%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
%D0%B0%20%D0%92%D0%A6%D0%90%20%E2%84%96584-584--id42007--dodatok.docx
За результатами проведеного аналізу та відсутності програми безпеки монітори прийняли
рішення не зараховувати бал.
_____________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_____________________________________________________________________________
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Рекомендації:
1. Розглянути можливість прийняття місцевих довгострокових програм щодо
підвищення рівня громадської безпеки та громадського порядку.
2. Оприлюднювати результати діяльності робочих груп та заходів з питань
підвищення рівня громадської безпеки та порядку.
2. Чи врахована думка населення під час розробки місцевої програми з питань
громадської безпеки та громадського порядку?
Бал зараховується при наданні доказів врахування не менше трьох способів вираження
громадської думки щодо програми з такого переліку: анкетне опитування; фокус-групи з
цільовими аудиторіями; електронне опитування (на офіційному веб-сайті, у соціальних
мережах); зустрічі з мешканцями територіальної громади; зустрічі з представниками
ОСББ та іншими громадськими об’єднаннями; громадське обговорення; інше
(визначається за внутрішнім переконанням монітора).
У відповіді на декілька запитів до керівництва ВЦА було зазначено, що ця інформація
знаходиться у відкритому доступі. Але монітори не виявили системності розміщення
інформації про вираження громадської думки, анкетного опитування, проведення
фокус-груп з цільовими аудиторіями, електронного опитування у соціальних мережах,
зустрічей з мешканцями територіальних громад, зустрічей з представниками ОСББ та
іншими громадськими об’єднаннями.
_____________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_____________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Провести громадські слухання та обговорення щодо стану безпеки в громаді та
врахувати їх результати при прийнятті програми з питань громадської безпеки та
громадського порядку.
2. Оприлюднити результати громадських слухань та обговорення стану безпеки в
громаді в місцевих ЗМІ, на сайті громади та на сторінках у соціальних мережах.

3. Чи впровадила на час моніторингу місцева влада сучасні технічно-інформаційні
системи, які допомагають реагувати на тривожні події в місті?
Бал зараховується при наданні доказів впровадження (або виділеного фінансування,
оформленого технічного завдання на виготовлення) трьох технічно-інформаційних
систем. Приклади: функціонування муніципального центру безпеки або фінансування
відповідного поліцейського центру, місцева система короткого номера оперативного
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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.
Під час аналізу даного індикатора виявлено, що робота в цьому напрямі ведеться. Зокрема
місцева влада встановлює камери відеоспостереження та світлофори.
У ВЦА за звітний період монітори виявили
засідання комісії з безпеки дорожнього руху
(10.09.2021). Де серед питань дорожньої
безпеки обговорювались аспекти впровадження
більше відеофіксації на територіях селищ
долучених до громади.

https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/vidbulos-zasidannya-komisiyi-z-bezpeki-dorozhnogo-ruhu_
10-09-2021
За інформацією першого заступника міського голови, станом на липень 2020 р. з метою
контролю за громадським порядком за рахунок коштів міського бюджету в місцях
найбільшого скупчення людей встановлено відеокамери, обладнано серверну частину
системи,
до
якої
підключено
90
відеокамер:
https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/zasidannya-robochoyi-grupi-z-pitan-gromadskoyi-bezpeki-i
-socialnoyi-zgurtovanosti_01-08-2019.
На 2019 рік запланований обсяг фінансування заходів Програми складав 196,56 тис грн,
фактично сплачено з міського бюджету 196,56 тис грн, інші кошти - 0 тис грн.
У 2020 році Програмою передбачено фінансування в обсязі 1215,1 тис грн, зокрема кошти
міського бюджету 1215,1 тис грн, фактично використано 681,8 тис грн.

Монітори виявили затверджену в новій
редакції
«Міську
цільову
програму
функціонування системи відеоспостереження
м. Сєвєродонецьк на 2021 рік», затверджену
розпорядженням керівника ВЦА №711 від
18.05.2021 р.
Протягом 2013-2020 рр. за кошти міського
бюджету здійснено обладнання ділянок міста
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з підвищеним рівнем криміногенних показників, перехресть вулиць, ділянок
автомобільних доріг з інтенсивним рухом, місць масового скупчення громадян засобами
візуального контролю (відеокамерами): створено серверну частини системи, до якої
підключено 60 відеокамер, впроваджено в Контактному центрі оперативного реагування
на проблеми територіальної громади м. Сєвєродонецьк «Служба 05» та міському відділі
Національної поліції України систему постійного моніторингу та аналізу відеоінформації
для виявлення порушень громадського порядку, інших правопорушень і надзвичайних
ситуацій.
Для забезпечення сталого функціонування системи відеоспостереження в 2021 році
необхідно передбачити фінансування її поточного утримання та технічного
обслуговування. Для подальшого розвитку системи планується додатково встановити 50
відеокамер на міських об’єктах, 3 відеокамери на об’єктах Територіального управління
Служби судової охорони у Луганській області та оплатити послуги з побудови, створення
і впровадження системи відеоспостереження.
Є виконавець програми, індикатори виконання, заходи та зазначений період звітування.
«Міська цільова програма «Світлофори м. Сєвєродонецьк» на 2021 рік» в новій редакції
затверджена розпорядженням керівника ВЦА №1351 від 27 липня 2021 року. Головною
метою Програми є забезпечення безпечних та комфортних умов пересування транспорту
та пішоходів, удосконалення системи керування дорожнім рухом в місті.
На 2021 рік планується фінансування в обсязі 9720,7 тис грн, зокрема: кошти міського
бюджету – 9720,7 тис грн, кошти державного бюджету – 0 тис грн, інші кошти – 0 тис грн.
На 2019 рік запланований обсяг фінансування заходів Програми складав 8456,3 тис грн,
фактично сплачено з міського бюджету 1464,3 тис грн, інші кошти – 0 тис грн. На 2020 рік
Програмою передбачено фінансування в обсязі 13676,4 тис грн, зокрема з міського
бюджету – 13676,4 тис грн.
Є виконавець програми, індикатори виконання, заходи та зазначений період звітування. Це
говорить про системність роботи в цьому напрямі.
_____________________________________________________________________________
Бал зараховано
_____________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Вивчити досвід інших ОТГ, які впровадили подібні системи в рамках реалізації
проєктів міжнародних організацій, та розглянути можливість запозичення
подібного досвіду.
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4. Чи здійснювала місцева влада за останній рік інформаційно-просвітницькі
кампанії, спрямовані на формування навичок поведінки населення у надзвичайних
ситуаціях?
Бал зараховується при наданні доказів проведення заходів, що стосувалися не менше
чотирьох напрямів (цільових груп) фізичної безпеки, зокрема пожежна безпека, безпека на
дорозі, безпека дітей, безпека людей похилого віку, безпека для людей з інвалідністю,
безпека в мережі Інтернет, інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).
Монітори не виявили системності у здійсненні місцевою владою впродовж останнього
року інформаційно-просвітницькі кампанії, спрямованої на формування навичок
поведінки населення у надзвичайних ситуаціях. Це не дає підстав для зарахування балу.
Зокрема монітори не виявили системності дій щодо пожежної безпеки, що у зв’язку з
пожежами цього року було дуже актуальним.
Другого червня 2021р. викладачі Сєвєродонецьких міських курсів цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності провели заняття з функціонального навчання міської комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і старост
старостинських округів Сєвєродонецької міської територіальної громади щодо підвищення
готовності до дій за призначенням у надзвичайних ситуаціях. Доказів навчання в умовах,
наближених до реальних, монітори не виявили.
https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/vidbulos-navchannya-miskoyi-komisiyi-z-pitan-tebtans-i-sta
rost-starostinskih-okrugiv-sievierodoneckoyi-mtg_03-06-2021
_____________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_____________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Місцевій владі необхідно розробити план проведення інформаційно-просвітницької
кампанії, спрямованої на формування навичок поведінки населення у надзвичайних
ситуаціях, проведення тренінгів, навчань.

5. Чи здійснює на час моніторингу місцева влада заходи щодо запобігання
правопорушенням у взаємодії з поліцією (сommunity policing) та органами пробації?
Бал зараховується при наданні доказів організації органом місцевого самоврядування
не менше шести форм системної спільної діяльності поліції з населенням та соціальної
реабілітації. Приклади: навчання поліцією з питань безпеки; звітування щодо актуальних
безпекових питань; зустрічі з мешканцями; он-лайн платформи контактування чи
отримання порад від поліції; спільні патрулювання; співпраця щодо участі у діяльності
місцевих офісів пробації, центрів соціальної реабілітації, пробаційних програм; ініціативи
з питань превенції правопорушень за різними напрямками (флешмоби, розробка
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інформаційно-методичних матеріалів тощо), інше (визначається за внутрішнім
переконанням монітора).
Під час аналізу інформації монітори звернули увагу на наступні заходи:
- Приблизно один раз на квартал публікується звіт про роботу поліції, прокуратури,
зокрема про запобігання правопорушень у взаємодії з поліцією та органами пробації:
https://www.slideshare.net/npu_lg_2019/zvit-nachalnika-policiilisichanskaza4misachi
Крім того, м. Сєвєродонецьк долучилося до програми з попередження та протидії
насильства за ознакою статі.
19 лютого 2021 року відбулося
засідання міської координаційної
ради з питань сім’ї, гендерної
рівності, запобігання домашньому
насильству та протидії торгівлі
людьми.
На
засіданні
координаційної
ради
були
розглянуті такі питання :
1. Про проведену роботу з питань
запобігання
та
протидії
домашньому
насильству
та
насильству за ознакою статі у 2020
році.
2. Про посилення заходів із запобігання та протидії домашньому насильству та насильству
за ознакою статі.
3. Про створення міжсекторальної робочої групи з питань запобігання та протидії
домашньому та гендерно обумовленому насильству.
4. Про внесення змін до Положення про міську координаційну раду щодо впровадження
Порядку денного 1325 «Жінки. Мир. Безпека».
https://sed-rada.gov.ua/protidiya-domashnomu-nasilstvu/zasidannya-miskoyi-koordinaciynoyi-ra
di-z-pitan-simyi-gendernoyi-rivnosti-zapobigannya-domashnomu-nasilstvu-ta-protidiyi-torgivli-l
yudmi
У Міжнародний̆ День захисту дітей разом із поліцією Луганщини у Сєвєродонецькому
міському Льодовому Палаці Головне
управління Національної поліції в
Луганській області влаштувало дійство із
захисту життя та здоров’я дітей.
Упродовж заходу фахівці-вибухотехніки
демонстрували дітям вибухонебезпечні
предмети
та
нагадували
правила
поводження у разі їх виявлення.
Спецпризначенці
та
бійці
КОРДу
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демонстрували засоби індивідуального захисту та спецзасоби, з якими виконують
спеціальні поліцейські завдання.
Під час виступів співробітників тренінгового центру ГУНП та спецпризначенців діти мали
змогу також продемонструвати поліцейським свої спортивні навички і в якості нагороди
отримати значок або магніт з логотипом поліцейського підрозділу.
Ще
одним
подарунком для дітей став показовий виступ бійців елітного підрозділу Корпусу
оперативно-раптової дії, які продемонстрували навички володіння рукопашним боєм.
Дуже сподобалися дітям службові собаки, які безпомилково виконували всі команди своїх
наставників
та
із
задоволенням
фотографувалися
з
дітьми:
https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/mizhnarodniy-den-zahistu-ditey-razom-z-policiieyu-lu
ganshchini_01-06-2021
Приклади одноразової співпраці не дають підстави зарахувати бал за цим індикатором.
Наявність доказів організації органом місцевого самоврядування не менше шести форм
системної спільної діяльності поліції з населенням та соціальної реабілітації моніторами у
відкритих джерелах сайту міської ради не виявлено.
_____________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_____________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Активно інформувати громаду про заходи, в яких беруть участь представники ОМС
та поліції.
2. Провести дослідження з метою виявлення проблемних питань у роботі поліції з
точки зору мешканців громади, в тому числі причини незадоволеності населення та
шляхи її подолання.

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.
16.07.2021 відповідно до обласного плану основних заходів цивільного захисту на 2021 рік
Сєвєродонецька міська військово-цивільна адміністрація в с.Смолянинове провела
командно-штабне навчання з органами управління та силами цивільного захисту
Сєвєродонецької міської територіальної громади на тему «Дії органів управління та сил
місцевих ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту
при ліквідації надзвичайної ситуації, пов’язаної з пожежею в природній екосистемі».
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Під час проведення командно-штабного навчання були відпрацьовані питання залучення
сил та засобів місцевих спеціалізованих служб цивільного захисту до ліквідації НС,
порядок класифікації надзвичайних ситуацій, організовано роботу міської комісії ТЕБ та
НС, комісії з питань евакуації, відпрацьовані питання взаємодії та взаємоінформування
органів управління та сил цивільного захисту, залучених до ліквідації умовної
надзвичайної ситуації.
Метою проведення командно-штабного навчання є підвищення ступеню готовності
органів управління та сил цивільного захисту до виконання завдань за призначенням у
режимі повсякденного функціонування та в режимі надзвичайної ситуації.
Перевірка якості та повноти відпрацювання документів щодо дій органів управління та
сил цивільного захисту місцевої ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ в режимі
функціонування в умовах надзвичайної ситуації.
На першому етапі навчання було виявлення осередків лісової пожежі та організована
робота з попередження виникнення надзвичайної ситуації:
- переведено Сєвєродонецьку міську ланку територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту у режим підвищеної готовності;
- організовано оповіщення населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації;
- підготовлено збірний пункт евакуації на випадок виникнення надзвичайної ситуації.
Другим етапом навчання було практичне відпрацювання заходів, передбачених на випадок
виникнення надзвичайної ситуації:
- прийнято рішення на оповіщення населення для організації евакуації;
- проведено умовну евакуацію з небезпечних районів маломобільних верств населення;
- залучено бригаду швидкої медичної допомоги для надання допомоги постраждалим;
- залучено підрозділи поліції для організації заходів з перекриття дорожнього руху в
небезпечні зони, охорони громадського порядку та оповіщення населення
- відпрацювання та корегування маршрутів евакуації з огляду на оперативну обстановку.
ВЦА розробила Положення про міську комісію з питань евакуації Сєвєродонецької міської
територіальної громади.
Спостерігається робота ОМС в цьому напрямі, тож ми вирішили зарахувати бал за цим
індикатором.
_____________________________________________________________________________
Бал зараховано
_____________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Інформувати громадян щодо дій у випадку надзвичайних ситуацій.
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Ключові враження від моніторингу
Місцева влада проводить роботу у сфері безпеки, але відсутні цільові програми безпеки та
взаємодії з поліцією. Інформація про діяльність ОМС в цьому напряму, яка має бути у
відкритому доступі, відсутня.
Базові рекомендації
1. Розглянути можливість прийняття місцевих довгострокових програм щодо
підвищення рівня громадської безпеки та громадського порядку.
2. Місцевій владі необхідно розробити план проведення
інформаційно-просвітницьких кампаній, спрямованих на формування навичок
поведінки населення у надзвичайних ситуаціях.

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

Розпорядженням керівника ВЦА №242 від 08.02.2021 р. затверджена «Комплексна
цільова програма Сєвєродонецької міської територіальної громади «Турбота» на 2021 рік.
Серед співрозробників програми – відділ освіти ВЦА м. Сєвєродонецьк, УОЗ ВЦА м.
Сєвєродонецьк; ГО «СОВУ АТО» Сєвєродонецька міська рада воїнів-інтернаціоналістів
Української спілки ветеранів Афганістану; ГО «Ветерани Чорнобиля м. Сєвєродонецьк»,
ГО «ДІА-Світ»; ГО «ДАР»; ГО «МАМА ДІЄ».
Метою Програми є поступове вирішення основних проблем соціального захисту окремих
категорій громадян та забезпечення надійних передумов з реалізації їхніх прав і свобод у
зв'язку зі складною соціально-економічною ситуацією у країні.
Програма включає додаткові заходи щодо поліпшення обслуговування мешканців міста,
які потребують соціальної допомоги і підтримки.
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При розробці Програми враховувались наступні обставини:
● реальна соціально-економічна ситуація сьогодення, одним із головних факторів якої
є поступове підвищення рівня життя, але при цьому ще велика кількість осіб з
інвалідністю, пенсіонерів, багатодітних та інших сімей залишається за межею
бідності;
● необхідність збереження пріоритетних напрямків соціального захисту, що
дозволяють реально підтримувати життєдіяльність найбільш соціально
незахищених мешканців міста.
Програма містить конкретні заходи, закладене фінансування, відповідальних за
моніторинг
виконання.
Є
звітування
за
минулий
рік:
https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/sievierodonecka-miska-vca-turbota-pro-socialno-vrazlivi-ka
tegoriyi-naselennya_15-04-2021. У 2021 році планується фінансування програми за рахунок
місцевого бюджету в обсязі 18 млн 322 тис 255 грн.
Розпорядженням керівника ВЦА №83 від 20.01.2021 р. затверджена «Комплексна
міська програми соціального захисту осіб пільгової категорії на 2021 рік». Ця програма
також, як і попередня, затверджується кожен рік, що відображає її сталість. Є заходи,
етапи виконання, відповідальні та система моніторингу. У 2021 році планується
фінансування з місцевого бюджету в обсязі 1696,219 тис грн.

З урахуванням наявності одразу двох дієвих програм, спрямованих на подолання бідності
та допомогу окремим категоріям населення, вважаємо за можливе зарахувати бал.
_____________________________________________________________________________
Бал зараховано
_____________________________________________________________________________
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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)
1. На сайті ОМС оновлюється інформація від підрозділу соціального захисту
населення: https://sed-rada.gov.ua/upravlinnya-soczahistu-naselennya, є перелік соціальних
послуг:
https://sed-rada.gov.ua/upravlinnya-soczahistu-naselennya/perelik-administrativnih-poslug-shch
o-nadayutsya-uszn-sievierodoneckoyi-miskoyi-vca-teritorialniy-pidrozdil-centru-nadannya-admi
nistrativnih-poslug.
2. В існуючі програми подолання бідності вносяться зміни протягом року.

3. ОМС надає виявляє та опікується постраждалими внаслідок пожеж (проаналізовано в
наступному індикаторі).
4. Серед заходів програм подолання бідності зазначена оцінка потреб родин, які
опинилися чи можуть опинитися в складних життєвих обставинах, зокрема це родини
учасників АТО, в тому числі загиблих.
5. При Сєвєродонецькій міській раді в рамках діяльності онлайн-платформи «Допомога
поруч» відкриті гарячі телефонні лінії за номерами: (06452) 2-15-70, 066 279 67 79, які
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працюють з 8.00 до 17.00, крім вихідних. За телефонними зверненнями громадян
здійснюється офіційний запис осіб вразливих верств населення, які потребують допомоги.
___________________________________________________________________________
Бал зараховано
_____________________________________________________________________________

3. Чи передбачає ОМС фінансування заходів соціальної допомоги з подолання
бідності?
Бал зараховується у разі підтвердження ОМС здійснення заходів соціального захисту
не менше шести напрямів у великих містах та чотирьох напрямів – в інших населених
пунктах. Приклади: 1) надання пільг на безоплатний проїзд (передбачення в умовах
конкурсу на перевезення та/або компенсація); 2) надання додаткових пільг на оплату
житлово-комунальних послуг (оцінюються лише програми ОМС); 3) виділення адресної
матеріальної допомоги з місцевого бюджету для осіб, які за рівнем доходів, внаслідок
безробіття, стихійного лиха чи інших обставин потрапили за межу бідності; 4) надання
за кошти місцевих бюджетів матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам (у
громадах, де проживають ВПО); 5) забезпечення безоплатним або пільговим
харчуванням дітей, сім’ї яких опинилися за межею бідності або перебувають у групі
ризику в 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).
Приклади заходів:
- керівник ВЦА м. Сєвєродонецьк О. Стрюк підписав розпорядження, яким з 02 листопада
2020 року по 31 грудня 2020 року буде забезпечено безоплатним харчуванням дітей із
сімей, які постраждали внаслідок великих лісових пожеж 30.09.2020 р. на території
Сиротинської та Борівської селищних рад, у закладах дошкільної та загальної середньої
освіти, підпорядкованих відділу освіти Військово-цивільної адміністрації міста
Сєвєродонецьк Луганської області:
- Евакуйованим погорільцям навесні 2020 р., яких пожежа позбавила даху над головою, та
які потребують тимчасового житла, нададуть кімнати у гуртожитках навчальних закладів,
розмістять у лікарнях, забезпечать харчуванням. Кімнати у гуртожитках обладнають
предметами
першої
необхідності:
https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/pogorilcyam-bude-nadano-timchasove-zhitlo_01-10-2020
За інформацією Управління соціального захисту населення Сєвєродонецької міської
військово-цивільної адміністрації, за програмою «Турбота» в І кварталі 2021 р.
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матеріальну допомогу отримали 776 мешканців Сєвєродонецької територіальної громади
на загальну суму 1 млн 867 тис 800 грн, серед яких:
- 763 заявникам надано 1 млн 824 тис 800 грн допомоги через скрутне матеріальне
становище;
- 2 заявникам, яким виповнилося 100 та більше років надано по 5 тис грн;
- 11 заявникам надано по 3 тис грн матеріальної допомоги для поховання померлих
близьких.
Також соціально вразливі
категорії населення Сєвєродонецької
територіальної громади отримали
натуральну допомогу в кількості
406-ти продуктових наборів на
загальну суму 42 828 грн.
Крім того, станом на 01 квітня 2021
р. 582 сєвєродончанам надано пільги
з оплати послуг зв’язку на 42 963,31
грн;
компенсації 292 особам
вартості
проїзду
залізничним
транспортом
приміського
сполучення на 4 449,37 грн; пільги
23 почесним громадянам міста на
оплату житлово-комунальних послуг
на 121 790,21 грн; матеріальну допомогу 315 сім’ям, в яких виховуються діти з
інвалідністю на 945 000 грн; допомогу 3-м сім’ям, в яких народилися двійні – по 10 тис
грн; матеріальну допомогу сім’ї загиблого учасника АТО-ООС – 15 000 грн; щоквартальну
допомогу 5-ти дітям загиблих учасників АТО-ООС – по 3 000 грн на дитину;
компенсаційні виплати за місця на автостоянках для трьох інвалідів – 1 612 грн; надання
соціальних гарантій 22-м фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам
похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 571 452, 62 грн.
- Розпорядження про одноразову матеріальну допомогу громадянам, які тимчасово
відчувають
матеріальну
скруту,
є
у
відкритому
доступі:
http://org.sed-rada.gov.ua/rozporyadzhennya-kerivnika-vca-no651 .
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- Розпорядження про виділення допомоги постраждалим під час стихійного лиха є у
відкритому доступі: http://org.sed-rada.gov.ua/rozporyadzhennya-kerivnika-vca-no679

- діти пільгових категорій мають можливість відпочивати в оздоровчих таборах:
https://sed-rada.gov.ua/ozdorovlennya-ditey.
Враховуючи підтверджені приклади заходів для різних категорій населення,
вважаємо за можливе зарахувати бал.
__________________________________________________________________________
Бал зараховано
_____________________________________________________________________________

4. Чи надає ОМС допомогу в отриманні житла?
Бал зараховується у разі підтвердження не менше чотирьох наведених елементів
(перший елемент є обов’язковими): 1) ведення обліку осіб, які потребують поліпшення
житлових умов; 2) наявність діючих інвестиційних програм із підприємствами та
організаціями, що здійснюють зведення житлових будівель, зокрема через виділення
житла або заходів зі сприяння його придбанню (або надання земельних ділянок для
будівництва житла) мешканцям громади, які цього потребують (перебувають на
обліку); 3) наявність фонду тимчасового житла (або переліку земельних ділянок під
житлове будівництво), що може надаватись у користування тим, хто цього потребує;
4) приклади забезпечення житлом осіб із такого переліку за останні 2 календарні роки
перед проведенням моніторингу за обов’язкової умови справедливої черговості (кожна
заміна у черзі отримувачів житла має бути обґрунтована документально); 5)
пропонування громадою житлових приміщень для тимчасового (до шести місяців)
поселення внутрішньо переміщених осіб (такі житлові приміщення можуть бути як на
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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.
- У громаді ведеться облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов:
https://sed-rada.gov.ua/viddil-z-obliku-ta-rozpodilu-zhitlovoyi-ploshchi-sievierodoneckoyi-misk
oyi-radi/informaciya-pro-viddil-z-obliku-ta-rozpodilu-zhitlovoyi-ploshchi-sievierodoneckoyi-mi
skoyi-radi
Є розпорядження керівника ВЦА Пpо постановку громадян у черги на одержання жилої
площі у гуртожитках: http://org.sed-rada.gov.ua/rozporyadzhennya-kerivnika-vca-no617 .
- Рішеннями сесії міської ради була затверджена «Програма забезпечення молоді житлом в
м. Сєвєродонецьку на 2018-2020 роки», а розпорядженням №209 від 25.03.2021 р. –
«Програма «Забезпечення житлом молоді Сєвєродонецької міської територіальної громади
на 2021-2023 роки». Метою програми є підвищення рівня забезпечення житлом в м.
Сєвєродонецьк молоді, яка потребує поліпшення житлових умов, за допомоги пільгового
кредитування на будівництво (придбання) житла. Є порядок кредитування та очікувані
результати. Можливість отримати пільговий довгостроковий кредитів за рахунок коштів
бюджету територіальної громади буде надана категоріям громадян, які працюють на
підприємствах, організаціях, установах, що зареєстровані на території територіальної
громади, а саме:
● сім'ї (дружина та чоловік) та одинокі молоді громадяни віком до 35 років включно;
● педагогічні та науково-педагогічні працівники, медичні і фармацевтичні
працівники, працівники культури та мистецтв, державні службовці, посадові особи
місцевого самоврядування (дружина та чоловік) віком до 40 років включно;
● громадяни (дружина та чоловік) віком до 40 років включно, на яких поширюється
дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6, пунктів 10-14 частини другої статті 7 та
абзаців четвертого, шостого і восьмого пункту 1 статті 10 Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та члени їх сім’ї;
● внутрішньо переміщені особи (дружина та чоловік) віком до 40 років включно, на
яких поширюється дія Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо
переміщених осіб» і, які отримали довідку про взяття на облік внутрішньо
переміщеної особи відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття
на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. №509.
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- Рішенням сесії міської ради №2520 від 17.04.2018,
рішенням № 4206 від 30.10.2019 затверджена «Програма
сприяння будівництву доступного житла для окремих
громадян в м. Сєвєродонецьку на 2018-2020 роки». Її
метою є підвищення рівня забезпечення житлом
громадян,
які потребують вирішення житлових
проблем, шляхом удосконалення існуючого та
запровадження
нового
ефективного
фінансово-інвестиційного
механізму
державної
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підтримки будівництва (придбання) доступного житла. Є напрями діяльності, заходи,
очікувані результати, закладене фінансування.
Окрім того, в Сєвєродонецьку є Регіональна цільова програма житлового кредитування
ВПО та членів їх сімей на 2019-2021 р.р.:
https://lg.molod-kredit.gov.ua/images/DOCUMENTS/ZhYTLOVI-PROHRAMY/VPO-2019
Місцева влада також знаходить шляхи залучення міжнародних донорів:
https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/aktualno-zhitlo-dlya-vpo-na-teritoriyi-sievierodoneckoyi-gr
omadi_27-08-2020.
Надано за рахунок спеціального фонду міського бюджету м. Сєвєродонецька 260588 грн та
придбано 2-х кімнатну квартиру в м. Сєвєродонецьку.
Ще торік розпочато співробітництво Сєвєродонецька з МОМ за проєктом «Житло для
внутрішньо переміщених осіб» із забезпечення житлом ВПО. Фінансування буде
реалізовано за підтримки Кредитної установи для відбудови (KfW). Цей житловий проєкт
є пілотним в Україні.
Угода МОМ та KfW про реалізацію проєкту
в
обраних містах на Сході України сприяє
зусиллям Уряду України щодо забезпечення
внутрішньо переміщених осіб доступним
житлом, а саме у м. Краматорську Донецької
області та м. Сєвєродонецьку Луганської
області.
МОМ у Сєвєродонецьку було запропоновано
дві земельні ділянки, на яких планується
будівництво багатоповерхових будинків.
Ділянки надані в постійне користування
відділу
капітального
будівництва
та
знаходяться в 80 та 84 мікрорайонах.
Детальним планом території 80-го мікрорайону 80 передбачено будівництво двох
3-під’їзних 4-поверхівок на 96 квартир та трьох 1-під’їзних 4-поверхівок на 48 квартир.
Загальна кількість квартир –144.
https://sed-rada.gov.ua/mizhnarodna-organizaciya-z-migraciyi-mom/u-sievierodonecku-mom-rea
lizuyut-proiekt-zhitlo-dlya-vpo
Вважаємо за доцільне зарахувати бал за цим індикатором.
_____________________________________________________________________________
Бал зараховано
_____________________________________________________________________________

Місцевий індекс прав людини Сєвєродонецьк
Луганської області: Звіт моніторингу
Сторінка 24

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).
На теперішній час в м. Сєвєродонецьк ведуть будівельні роботи на двох об’єктах
комунальної власності, а саме: капітальній ремонт першого поверху гуртожитку за
адресою: пр. Космонавтів, 18-а, в якому буде створено 19 квартир для тимчасового
проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО), та ремонтні роботи з утеплення фасаду
та часткової заміни вікон у ДНЗ «Світлячок», за адресою: пр. Енергетиків, 28.
«Міська цільова програма розвитку та капітального ремонту об’єктів
житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2020 рік», затверджена
рішенням сесії міської ради №4479 від 22.01.2020 р., має на меті покращення технічного
стану та рівня оснащеності об’єктів ЖКГ, впровадження енергозберігаючого обладнання,
економії паливно-енергетичних ресурсів, але, крім ремонту та закупівлі деяких видів
обладнання, заходів вона не передбачає.
«Міська цільова програма капітального ремонту житлового фонду м. Сєвєродонецьк на
2021 рік» в новій редакції затверджена розпорядженням керівника ВЦА №1528 від
19.08.2021 р. в ній ми бачимо більш конкретні заходи:
Пріоритетні
завдання

1
Забезпечення
задовільного
технічного стану
конструктивних
елементів
та
інженерних мереж
житлових будинків

Заходи

2
1.Капітальний
ремонт покрівель
житлових будинків

Виконавець

3
УЖКГ ВЦА,
КП
«Житлосервіс
«Світанок»,
управителі
будинків, інші
підприємства,
які залучені на

Орієнтовні
обсяги
фінансуванн
я,
тис. грн.
4
5000,0
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Очікувані
результати

5
Покращення
технічних
характеристик
житлових
будинків

2.Капітальний
ремонт
внутрішньобудинков
их систем
централізованого
опалення житлових
будинків
3. Придбання
поштових скриньок.
4. Придбання лав.
5. Встановлення
пандусу в під’їзді
будинку на вул.
Юності, 13
6. Обстеження
будівельних
конструкцій
житлового будинку
на вул. Б. Ліщини, 19
7. Обстеження
будівельних
конструкцій
житлового будинку
на вул.
Партизанська, 2
8. Обстеження
будівельних
конструкцій
житлового будинку
на вул. Б. Ліщини, 31
9. Проектні роботи
по об’єкту
«Капітальний
ремонт житлового
будинку на пр.
Центральний, 33А»
ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ

договірних
засадах

3000,0

50,0
600,0
64,8

25,1

25,1

25,1

48,1

8838,2

Також пошуком відкритих даних ми знаходимо підтвердження виконання деяких робіт:
https://www.prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-10-005292-a.
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На 2021 рік планується фінансування в обсязі 8838,2 тис грн, зокрема:
- кошти міського бюджету – 8838,2 тис гр.,
- кошти державного бюджету – 0 тис грн,
- інші кошти – 0 тис грн.
На 2019 рік запланований обсяг фінансування заходів Програми складав 54358,6
тис грн, фактично з міського бюджету кошти не виділялися.
На 2020 рік Програмою передбачено фінансування в обсязі 90629,535 тис грн,
зокрема з міського бюджету – 90629,535 тис грн, фактично витрачено 215,84 тис грн.
Крім того, розпорядженням №415 від 01.03.2021 р. затверджена програма «Тепла оселя»
на 2021-2023 роки щодо відшкодування з місцевого бюджету відсотків за кредитами,
залученими об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків Сєвєродонецької
громади, яка бере участь у програмах державної установи «Фонд енергоефективності»,
зокрема у програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім»
Метою Програми є відшкодування з місцевого бюджету відсотків за кредитами,
залученими ОСББ, які беруть участь у програмах державної установи «Фонд
енергоефективності», зокрема у програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних
будинків «Енергодім», на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції та
модернізації багатоквартирних будинків, поліпшення комфорту мешканців територіальної
громади та підвищення енергетичної ефективності багатоквартирних будинків. Також
метою програми є скорочення споживання енергетичних ресурсів у секторі
багатоквартирних житлових будинків, в яких створено ОСББ, впровадження
енергозберігаючих заходів, економія паливно-енергетичних ресурсів, сприяння
проведенню реформ у житлово-комунальному господарстві, популяризація руху ОСББ.
Реалізація Програми відбуватиметься протягом 2021-2023 років. Фінансове забезпечення
Програми на 2021-2023 роки з місцевого бюджету Сєвєродонецької громади становить 1
000 000,00.
«Програма підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)»
затверджена розпорядженням №414 від 01.03.2021 р. Головною метою Програми є
забезпечення умов створення і сталого, ефективного функціонування ОСББ, а також
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підвищення ефективності управління житловим фондом шляхом формування
конкурентного середовища на ринку комунальних послуг. Фінансове забезпечення
Програми підтримки ОСББ у м. Сєвєродонецьк «Формування відповідального власника
житла» на 2021 рік (співфінансування) здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету
та ставить 6 000 000,00. Програма діє, в її реалізації беруть участь представники ОСББ:
https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/pidtrimka-osbb_01-10-2021.
___________________________________________________________________________
Бал зараховано
_____________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Забезпечити вчасне звітування за цими програмами.

6. Чи надає ОМС допомогу бездомним особам та мешканцям ромських поселень?
Бал зараховується за наявності принаймні чотирьох умов з переліку: 1) існування
об’єктів тимчасового розміщення бездомних громадян; 2) обігрів у холодну пору року; 3)
забезпечення можливості для здійснення ними особистої гігієни; 4) підтримка ОМС на
постійній основі власних або організованих іншими інституціями осередків забезпечення
продуктами харчування, одягом тих, хто цього потребує; 5) одержання (відновлення)
персональних документів; 6) створення умов для забезпечення права на гідний рівень
життя у поселеннях ромських громад/сімей: забезпечення водопостачання, вивіз сміття,
облік дітей шкільного віку (умова оцінюється там, де ромські поселення (навіть
тимчасові, без капітальних житлових споруд) мали місце, оцінюваний період – 2 роки, що
передують моніторингу); 8) інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).
Від ОМС, які не мають власних інституцій для роботи з такими категоріями мешканців,
оцінюються заходи через взаємодію з іншими громадами. Приклади доказів такої
взаємодії: укладення договорів про надання послуг недержавними суб'єктами, залучення
позабюджетних коштів (гранти, цільові пожертви), укладення договорів про
співробітництво територіальних громад, міжбюджетні трансферти іншим громадам,
що забезпечують виконання заходу.
У місті організовують пункти обігріву в холодну пору року. Пункт обігріву розміщений в
наметі, на вході до якого є відповідна інформаційна табличка «Пункт обігріву».
приміщення опалюється, є стіл та стільці. Для відпочинку осіб, які звернулися по
допомогу, є чотири ковдри, гаряча вода, антисептичні засоби та аптечка. Температура в
приміщенні пункту обігріву +20°C. Є журнал прийому громадян, які звернулися по
допомогу в пункт обігріву. Пункт розрахований на одночасне перебування до 20 осіб. У
ньому цілодобово чергують дві особи зі складу ДСНС.
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Монітори не виявили зареєстровану в місті ромську діаспору та документально
підтверджених звернень до органу місцевого самоврядування щодо необхідності захисту
прав ромів.
На жаль, одного з 4 прикладів роботи в цьому напрямі не вистачає для зарахування балу за
індикатором.
_____________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_____________________________________________________________________________
Рекомендації:
1.
Розробити програму створення центру тимчасового розміщення бездомних
громадян, в якій передбачити можливість обігріву у холодну пору року, здійснення
особистої гігієни, забезпечення продуктами харчування, 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).
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Відомо, що у громаді періодично проводять громадські слухання щодо наміру
встановлення
тарифів
на
комунальні
послуги
(приклад:https://sed-rada.gov.ua/gromadski-obgovorennya/vidbulos-gromadske-obgovorennya-s
hchodo-namiru-vstanovlennya-tarifiv-na-poslugi-z-centralizovanogo-vodopostachannya-ta-vodo
vidvedennya-u-2020-roci).
24.09.2021 р. в актовій залі КП «Житлосервіс «Світанок» за адресою: вул. Гагаріна,
будівля 115, відбулося публічне громадське обговорення на тему «Про встановлення
тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, послуги з
постачання теплової енергії для категорій: населення, бюджетні установи, релігійні
організації та інші споживачі м. Сєвєродонецька, яких обслуговує КП
«Сєвєродонецьктеплокомуненерго»:
https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/gromadske-obgovorennya-zi-vstanovlennya-tarifiv-na-teplo
vu-energiyu-dlya-vsih-kategoriy-spozhivachiv-sievierodonecka-yakih-obslugovuie-kp-stke_24-0
9-2021.
Водночас не знайдено доказів належного рівня надання житлово-комунальних послуг у
громаді, відстоювання інтересів громадян, які мають низькі доходи.
_____________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_____________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Громада підтримує тарифи, для окремих пільгових категорій має закладену
допомогу в програмах соціального спрямування, але рекомендуємо відстоювати
інтереси громадян, які мають низькі доходи, а особливо у період карантину та
зниження якості життя.

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.
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1.
Відстань від зупинки до ЦНАПу
Монітори при встановленні зручності транспортного сполучення до Центру надання
адміністративних послуг (вул. Дружби народів, 32А) виявили, що відстань до ЦНАПу
становить 90 м.

2. Відстань до УСЗН м. Сєвєродонецьк.
Підрозділ соцзахисту в Сєвєродонецьку знаходиться на вул. Новікова, 15Б. Відстань сягає
понад 400 м до найближчої зупинки.
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Відстань від зупинки до лікарні
До закладу охорони здоров’я вторинного рівня відстань від найближчої зупинки становить
понад 500 м.

_____________________________________________________________________________
Бал не зараховано
___________________________________________________________________________
Ключові враження від моніторингу
Місцева влада проводить роботу у напрямі забезпечення гідного рівня життя для
мешканців громади. Порівняно з минулорічним звітом звітування значно покращилося.
Залишається відкритим питання ненадання відповідей на запити монітора.
Базові рекомендації
1. Провести активну інформаційну кампанію (на офіційному сайті, стендах, у ЗМІ, у
форматі буклетів) про соціальні послуги, які може отримати сім’я/особа, які за
рівнем доходів, внаслідок різних обставин потрапили за межу бідності.
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2. Створити центр тимчасового розміщення бездомних громадян, в якому передбачити
можливість обігріву у холодну пору року, здійснення особистої гігієни,
забезпечення продуктами харчування, одягом тих, хто цього потребує, отримання
необхідних документів.
3. Забезпечити вчасне звітування за програмами капітальних ремонтів, кредитування
та забезпечення житлом.

РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ОКРЕМИМ ВЕРСТВАМ НАСЕЛЕННЯ
НАПРЯМОК МОНІТОРИНГУ: СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ВРАЗЛИВИХ КАТЕГОРІЙ
1. Чи враховано потреби громади під час формування програм/заходів
соціального захисту?
Бал зараховується при наданні доказів проведення не менше трьох – у великих містах
та двох – в інших населених пунктах способів вираження громадської думки та
врахування їх результатів щодо формування програм/заходів соціального захисту.
Заходи можуть передбачати таке: громадські слухання; експертні обговорення;
анкетні опитування; фокус-групи з цільовими аудиторіями; електронне опитування (на
офіційному веб-сайті, у соціальних мережах); інше (визначається за внутрішнім
переконанням монітора).
Сєвєродонецька міська територіальна громада розробляла Стратегію розвитку громади на
2021-2027 роки (далі – Стратегія). Найважливішим етапом розробки був збір пропозицій з
боку мешканців (юридичних та фізичних осіб) ідей проєктів, які є найважливішими для
розвитку громади.
Розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації
міста Сєвєродонецьк
Луганської області від 04 вересня 2020 року № 210 переформатовано робочу групу за
участі 53 членів
робочої групи із
числа представників
військово-цивільної
адміністрації та її
структурних
підрозділів,
комунальних
підприємств, установ
та
організацій,
міського
центру
зайнятості,
громадських лідерів, представників малого, середнього та великого бізнесу, науковців та
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освітян, працівників культури та спорту, внутрішньо переміщених осіб,
представниць/представників правоохоронних органів, груп самодопомоги тощо. За
результатами роботи з зібраними ідеями сформовано План реалізації Стратегії розвитку
громади на період до 2021-2023 роки та визначено джерела фінансування.
У місті діє «Комплексна міська цільова програма «Турбота».
Серед співзасновників програми вказані громадські організації міст області.
На офіційному сайті
Сєвєродонецької
міської
ради
періодично
проводять
опитування з різних
питань
та
публікують
їх
результати (приклад
за
посиланням:
https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/rezultati-opituvannya-moie-misto-sievierodoneck-ya-hochubachiti-takim_29-04-2020).
Рішенням 95-ої (чергової) сесії міської ради № 4284 від 25.12.2014 р. розроблено та діє
Положення «Про місцеві ініціативи і місті Сєвєродонецьку», де передбачено, що
«ініціаторами внесення місцевої ініціативи на розгляд Сєвєродонецької міської ради
можуть бути – не менше, ніж 20 (двадцять) членів територіальної громади». Для внесення
місцевої ініціативи ініціативній групі необхідно зібрати не менше 250 підписів членів
територіальної громади, які досягли 18 років та зареєстровані в межах територіальної
громади
міста
Сєвєродонецьк
Луганської
області:
(https://sed-rada.gov.ua/sites/default/files/archive-sessiya/2014/rishennya/sessiya-95-rishennya-4
284-id11519-dodatok.doc ).
У місті проводять громадські слухання.
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У Сєвєродонецькій міській раді проводились консультації щодо впровадження послуги
«оціальне таксі»: 26.05.2020 р. відбулося перше засідання робочої групи. До мешканців
міста звернулися з проханням подавати пропозиції та думки. Обговорення проводили на
сторінці Сєвєродонецької міської ради в соцмережі у вигляді коментарів.
З урахуванням того, що в формуванні програмі подолання бідності брали участь
громадські організації, а також те, що є механізми вираження громадської думки
(опитування, громадські слухання, обговорення тощо), вважаємо можливим зарахувати
бал за цим індикатором.
_____________________________________________________________________________
Бал зараховано
_____________________________________________________________________________
2. Чи дбає ОМС про підтримку малозабезпечених осіб похилого віку?
Бал зараховується при наданні доказів вжиття ОМС упродовж останнього
календарного року перед моніторингом фінансово підкріплених системних заходів з
підтримки осіб похилого віку. У великих містах для отримання балу вважається
достатнім мати не менше трьох, в інших населених пунктах – не менше двох типів
заходів. Фінансова підкріпленість означає наявність фінансового плану такої форми
соціального захисту у місцевому бюджеті, системність – планування таких заходів на
рік.
Приклади заходів: надання продуктів харчування, матеріальної допомоги особам
похилого віку; призначення грошової допомоги особам, які здійснюють догляд за
самотніми громадянами похилого віку; проведення ремонтів житла, придбання
будівельних матеріалів; організація безоплатного харчування малозабезпечених громадян
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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).
Розпорядженням керівника ВЦА №242 від 08.02.2021 р. затверджена «Комплексна цільова
програма Сєвєродонецької міської територіальної громади «Турбота» на 2021 рік.
В ній зазначені наступні заходи, які стосуються одиноких громадян похилого віку:
отримання одноразової грошової допомоги мешканцям міста, які опинились в
складних життєвих обставинах (за зверненням громадян);
надання грошової допомоги родичам померлих у зв’язку зі скрутним становищем;
надання натуральної допомоги у вигляді продуктових наборів гостропотребуючим
мешканцям міста (Рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради від 10.04.2020 р. №4888
було затверджено Положення про порядок надання продуктових наборів найбільш
вразливим
верствам
населення
м.
Сєвєродонецька
посилання:
https://sed-rada.gov.ua/arhiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n80-rishennya-n4888-d
ate13042020-823) ;
надання щорічної одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю та
вдовам;
надання матеріальної допомоги мешканцям міста, яким виповнилось 100 років та
більше;
поліпшення умов життя одиноких ветеранів усіх категорій (особи, які знаходяться
на обслуговуванні);
сприяння роботі клубу «Надвечір’я» (об’єднання ветеранів, надання можливості
брати активну участь у культурному житті міста);
Розпорядженням керівника ВЦА №83 від 20.01.2021 р. затверджена «Комплексна міська
програми соціального захисту осіб пільгової категорії на 2021 рік». зазначені наступні
заходи, які стосуються одиноких громадян похилого віку:
фінансування додаткового забезпечення твердим паливом та скрапленим газом осіб
з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій;
компенсація вартості проїзду різними видами транспорту особам, які мають право
згідно з ЗУ «Про статус ветеранів війни , гарантії їх соціального захисту»;
відшкодування вартості санаторно-курортного лікування ветеранам Другої світової
війни, особам, на яких поширюється чинність ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту», статус яких пов’язаний з участю у Другій світовій війні, та жертвам
нацистських переслідувань;
компенсація вартості капітального ремонту жилих будинків і квартир окремим
категоріям громадян.
Детально щодо дієвості цих двох програм зазначено в попередньому розділі цього звіту.
Розпорядження керівника ВЦА щодо надання допомоги на поховання:
http://org.sed-rada.gov.ua/rozporyadzhennya-kerivnika-vca-no645.
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Надання одноразової матеріальної допомоги вдові ліквідатора ЧАЕС:
http://org.sed-rada.gov.ua/rozporyadzhennya-kerivnika-vca-no644 .
При Сєвєродонецькій міській раді в рамках діяльності онлайн-платформи «Допомога
поруч» відкриті гарячі телефонні лінії за номерами: (06452) 2-15-70, 066 279 67 79, які
працюють з 8.00 до 17.00, крім вихідних. За телефонними зверненнями громадян
здійснюється офіційний запис осіб вразливих верств населення, які потребують допомоги,
зокрема
одиноких
людей
похилого
віку:
https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/rozpochinaie-funkcionuvannya-informaciyna-platforma-dop
omoga-poruch_24-04-2020 .
Вважаємо за доцільне зарахувати бал за цим показником.
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_____________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Забезпечувати вчасне інформування одиноких громадян похилого віку про
можливість отримати послуги.
2. Забезпечувати вчасне звітування щодо заходів підтримки малозабезпечених осіб
похилого віку.

3. Чи сприяє ОМС наданню послуг із догляду особам, які цього потребують?
Бал зараховується у разі вжиття ОМС заходів щодо отримання особами, які
потребують стороннього догляду, у великих містах – не менше трьох, в інших населених
пунктах – не менше двох послуг з наступного переліку: догляд вдома, денний догляд,
підтримане проживання, паліативний/хоспісний догляд, стаціонарний догляд.
Послуги з догляду можуть надаватися як у самій громаді, так і шляхом вирішення
питань надання послуг із догляду її жителям в інших населених пунктах. У цьому разі
вжиті заходи оцінюються фактами (функціонування, створення, надання послуг тощо)
та документами, що передбачають передачу коштів на фінансування зазначених заходів
за останній календарний рік, що передує моніторингу.

Соціальні послуги, які надає Територіальний центр соціального обслуговування (надання
соціальних послуг):
● догляд вдома,
● соціальна адаптація,
● соціальна профілактика,
● інформування,
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● натуральна допомога.
Послуги надають громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та внутрішньо
переміщеним особам.
Соціальні послуги надають за рахунок бюджетних коштів незалежно від доходу особам з
інвалідністю I групи та отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід
яких становить менше двох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб. З
установленням диференційованої плати – отримувачам соціальних послуг,
середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткових мінімуми, але не
перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб. За рахунок
отримувача соціальних послуг – отримувачам соціальних послуг, середньомісячний
сукупний дохід яких перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії
осіб.
Зокрема до послуг, що надає територіальний центр, входять:
● закупівля і доставка продуктів харчування, ліків та інших товарів, косметичне
прибирання житла, оплата комунальних платежів, допомога в приготуванні їжі,
забезпечення технічними засобами пересування, представництво інтересів;
● Університет третього віку, соціально-фізична реабілітація, клуб відпочинку
«Надвечір’я», надання психологічної підтримки;
● інформування з питань соціальних послуг; створення та розповсюдження
рекламно-інформаційних матеріалів;
● надання інформації з питань соціального захисту населення, у тому числі переліку
соціальних послуг, умов їх отримання, тарифів на платні соціальні послуги;
● надання продуктів харчування, перукарські послуги, дрібний ремонт одягу та
постільної білизни.
Відділення соціальної допомоги вдома надає послуги 558 особам (у сільській місцевості
90 особам), з них на безоплатній основі – 500, на платній основі – 58. Соціальні послуги
здійснюють 55 соціальних робітників. Звіт про результати проведення зовнішньої оцінки
якості соціальних послуг, які надав Територіальний центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Сєвєродонецької міської ради за січень-червень 2021 р., за
посиланням:
https://sed-rada.gov.ua/upravlinnya-soczahistu-naselennya/zvit-pro-rezultati-provedennya-zovnis
hnoyi-ocinki-yakosti-socialnih-poslug-yaki-nadaie-teritorialniy-centr-socialnogo-obslugovuvann
ya-nadannya-socialnih-poslug-sievierodoneckoyi-miskoyi-radi-za-sichen-cherven-2021
_____________________________________________________________________________
Бал зараховано
_____________________________________________________________________________

Місцевий індекс прав людини Сєвєродонецьк
Луганської області: Звіт моніторингу
Сторінка 38

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).

З минулого року на території Сєвєродонецької ТГ діє Комплексна міська програма
забезпечення безперешкодного доступу людей, з обмеженими можливостями до об’єктів
житлового та громадського призначення, їх соціального захисту і реабілітації на
відповідний рік, які мешкають у м. Сєвєродонецьк. Одне з завдань програми – зменшення
обмеженого доступу інвалідів до об’єктів громадського та цивільного призначення,
благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу, транспорту, а також з
урахуванням їх індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів – до освіти, праці,
культури, фізичної культури і спорту.
Бюджет програми складав 43630,38 тис грн, контроль за виконанням покладений на
постійну комісію з питань охорони здоров’я і соціального захисту населення,
освіти,культури, духовності, фізкультури, спорту, молодіжної політики Сєвєродонецької
міської ради. Прописані конкретні заходи та їх фінансування.
На жаль, монітор не виявив звітування за цією програмою.
Розпорядженням №82 від 20.01.2021 р. затверджена програма «Комплексної міської
програми забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших
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маломобільних груп населення до об’єктів житлового та громадського призначення, їх
соціального захисту і реабілітації на 2021 рік». Зазначено, що на даний час у місті
мешкають 3534 особи з числа осіб з інвалідністю, з яких 355 осіб з інвалідністю внаслідок
війни, 416 дітей з інвалідністю. У 2021 році планується фінансування Програми з
місцевого бюджету на загальну суму 39450,6 тис грн. Зазначені заходи: реконструкція
під’їздів з влаштуванням пандусів в житлових будинках, монтаж обладнання пристроїв
звукового супроводу на світлофорних об’єктах для осіб з вадами зору, придбання табличок
для паркування авто знак «Особа з інвалідністю», нанесення дорожньої розмітки в місцях
паркування транспорту для осіб з інвалідністю, придбання металевих виробів для
виготовлення пандусів облаштування пандусом та забезпечення доступності для
маломобільних груп населення будівлі терапевтичного корпусу КУ СМБЛ УОЗ ВЦА за
адресою: м. Сєвєвродонецьк, вул. Єгорова, 2Б; вул. Сметаніна, 5; просп. Космонавтів, 9;
облаштування пандусом та забезпечення доступності для маломобільних груп населення
будівлі КНП СЦПМСД ВЦА м. Сєвєродонецьк за адресою: вул. Сметаніна, 5 та інші.
У програмі «Турбота» також закладається компенсація власникам автостоянок вартості
послуг із зберігання транспортних засобів водіям з інвалідністю, водіям, які перевозять
осіб з інвалідністю, зокрема транспортними засобами, що належать громадським
організаціям осіб з інвалідністю, підприємствам, установам, організаціям, які провадять
діяльність у сфері соціального захисту населення.
На території ОТГ є декілька звукових світлофорів, але вони невказують, який перехід
ввімкнений, незрозуміло, який прохід дозволено. Це ускладнює рух для осіб із вадами
зору. На інших світлофорних об’єктах, де не встановлені звукові пристрої, є відлік часу
роботи та час дії, що дозволяє орієнтуватися і робити безпечним перетин ділянки дороги.
_____________________________________________________________________________
Бал зараховано
_____________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Організувати перевезення людей з інвалідністю територіальним центром
соціального обслуговування.
2. Організувати надання послуг перекладу жестовою мовою – переважно надається
через фінансування громадської організації, яка наймає фахівців.
3. Оприлюднити звіти з виконання програми доступності.
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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.
Рішенням сесії міської ради від 03 квітня 2020 р. № 4729 затверджена Програма розвитку
Центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю Сєвєродонецької міської
ради на 2019-2022 рік. Програма має завдання, строки виконання, закладене фінансування.

Соціальні послуги надає Центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю
Сєвєродонецької міської ради.
Зокрема до послуг із соціальної адаптації входять:
● логопедична діагностика та корекція;
● психолого-педагогічна діагностика та корекція (групова, індивідуальна);
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

раннє втручання (послуга для родин, що виховують дитину від 0 до 4 років);
профілактичний оздоровчий масаж;
лікувальна фізкультура;
психологічна підтримка батьків;
консультування;
музична терапія;
арт-терапія;
консультування лікаря-педіатра;
фізіотерапевтичні процедури;
екскурсії, святкові заходи, залучення дітей з інвалідністю до заходів місцевих
позашкільних закладів (бібліотеки, СДЮК Юність).

Соціально-трудова адаптація – творчі майстерні для дітей та батьків.
Послуги надають дітям з інвалідністю, а також дітям, які мають ризик отримати
інвалідність. Послуги спрямовані на попередження (запобігання), зменшення або
подолання фізичних, психічних розладів, коригування порушень розвитку, навчання
основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов
для інтеграції в суспільство дітям віком від 0 до 18 років та особам 19-35 років з
інтелектуальними порушеннями та їхнім батькам або законним представникам.
Соціальні
послуги
надають
за
рахунок
бюджетних
коштів:
https://sed-rada.gov.ua/upravlinnya-praci-ta-soczahistu-naselennya/perelik-socialnih-poslug-siev
ierodoneckoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi.
Серед заходів програми «Турбота»:
● Забезпечення медичними та немедичними препаратами, засобами медичного
призначення, ендопротезами осіб з числа учасників бойових дій, інвалідів війни (з
числа учасників АТО/ООС), які перебувають на диспансерному обліку у лікарів,
для проходження планового (або позапланового) амбулаторного (або стаціонарного)
лікування (або оперативного втручання).
Серед заходів програми соціального захисту осіб пільгової категорії:
● Відшкодування вартості санаторно-курортного лікування особам з інвалідністю
внаслідок війни, учасників бойових дій, учасників війни та осіб, на яких
поширюється дія ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
● Відшкодування вартості санаторно-курортного лікування ветеранам Другої світової
війни, особам, на яких поширюється чинність ЗУ «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту», статус яких пов’язаний з участю у Другій світовій
війні, та жертвам нацистських переслідувань.
«Міська програма розвитку та підтримки (фінансової) фізіотерапевтичних та
реабілітаційних послуг населенню» на 2021 рік» затверджена розпорядженням керівника
ВЦА №558 від 30.09.2020 р. Метою Програми є збереження та зміцнення здоров’я,
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профілактика захворювань, зниження захворюваності, інвалідності і смертності
населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги. На заходи
закладене фінансування. Є виконавці, закладене фінансування, очікувані результати.

__________________________________________________________________________
Бал зараховано
_____________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Забезпечити звітування за програмою розвитку та підтримки (фінансової)
фізіотерапевтичних та реабілітаційних послуг населенню.
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6. Чи здійснює ОМС заходи підтримки сімей з дітьми?
Бал зараховується при наданні доказів вжиття ОМС упродовж останнього
календарного року перед моніторингом фінансово підкріплених системних заходів з
підтримки сімей з дітьми. У великих містах вважається достатнім мати не менше
чотирьох, в інших населених пунктах – не менше трьох напрямів. Фінансова
підкріпленість означає наявність фінансового плану такої форми соціального захисту у
місцевому бюджеті, системність – планування таких заходів на рік.
Приклади заходів:
-

-

надання за кошти місцевого бюджету фінансової допомоги сім’ям у зв’язку з
народженням дитини;
ваучери на оплату лікарських засобів та медичних послуг;
харчування для немовлят та надання засобів гігієни для немовлят;
безкоштовне харчування учнів 1-4 класів та учнів вразливих груп;
пільговий проїзд учнів до місця навчання і додому;
влаштування дітей внутрішньо переміщених осіб у дошкільні та загальноосвітні
навчальні заклади (оцінюється у громадах, де проживають діти з внутрішньо
переміщених родин);
інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).

Управління праці та соціального захисту населення протягом карантинних заходів виявляє
осіб, які потребують допомоги, та їхні потреби (в основних продуктах харчування, засобах
гігієни, побутової хімії, транспортних послугах для доставки зазначеної допомоги,
підвезенні соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи для надання послуг
громадянам). При Сєвєродонецькій міській раді в рамках діяльності онлайн-платформи
«Допомога поруч» відкриті гарячі телефонні лінії за номерами: (06452) 2-15-70, 066 279 67
79, які працюють з 8.00 до 17.00, крім вихідних.
За телефонними зверненнями громадян здійснюється офіційний запис осіб вразливих
верств населення, які потребують допомоги: неповних сімей (одинокий батько або мати) з
дітьми
до
14
років,
зокрема
з
дітьми
з
інвалідністю:
https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/rozpochinaie-funkcionuvannya-informaciyna-platforma-dop
omoga-poruch_24-04-2020.
У відповідності до Комплексної міської цільової програми «Турбота», на 2021 р. були
заплановані наступні заходи:
- Організація та проведення міської акції «Готуємо дітей до школи» для дітей з
багатодітних родин,
- Організація та проведення свята до Дня Святого Миколая для учнів 1-4 класів, з числа
дітей з багатодітних малозабезпечених сімей та багатодітних сімей, в яких виховуються 5
та більше дітей.
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- З 01.11.2020 р. діти з числа ВПО забезпечуються безоплатним харчуванням у
сєвєродонецьких закладах дошкільної та загальної середньої освіти (джерело:
https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/z-01-listopada-diti-z-chisla-vpo-zabezpechuvatimutsya-bezo
platnim-harchuvannyam-u-sievierodoneckih-zakladah-doshkilnoyi-ta-zagalnoyi-serednoyi-osviti
_19-10-2020).
У 2020 р. 4895 учнів 1-4 класів та 191 учень пільгових категорій 5-11 класів отримували
безкоштовне харчування за рахунок місцевого бюджету.
- Для дітей з багатодітних малозабезпечених сімей влаштовуються заходи та святкування:
- Регулярно оновлюється інформація про можливості оздоровлення дітей з багатодітних
родин: https://sed-rada.gov.ua/ozdorovlennya-ditey .
- Керівник ВЦА м. Сєвєродонецьк Олександр Стрюк підписав розпорядження, яким з 02
листопада 2020 року по 31 грудня 2020 року забезпечено безоплатним харчуванням дітей
із сімей, які постраждали внаслідок великих лісових пожеж 30.09.2020 р. на території
Сиротинської та Борівської селищних рад, у закладах дошкільної та загальної середньої
освіти, підпорядкованих відділу освіти Військово-цивільної адміністрації міста
Сєвєродонецьк
Луганської
області:
https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/diti-z-simey-yaki-postrazhdali-vnaslidok-velikih-lisovih-poz
hezh-zabezpechuvatimutsya-bezoplatnim-harchuvannyam-u-sievierodoneckih-zakladah-doshkiln
oyi-ta-zagalnoyi-serednoyi-osviti-z-2-go-listopada-po-31-grudnya-2020-roku_26-10-2020
- На засідання комісії при Службі у справах дітей регулярно розглядаються питання щодо
надання дітям статусів постраждалих внаслідок військового конфлікту.
____________________________________________________________________________
Бал зараховано
_____________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Своєчасно оприлюднювати дані про можливості отримання допомоги для сімей з
дітьми та звітувати про виконання заходів соціального захисту на сайті громади.

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:
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-

-

-

-

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).

На даний час у громаді обліковуються 634 сімей СЖО, в яких виховуються 724 дитини.
Соціальний супровід 82 сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах,
здійснюють представники соцслужб, Служби у справах дітей, ВП ГУНП та іншиі
зацікавлені структури.
Служба у справах дітей Сєвєродонецької міської ради спільно з інспектором ВЮП ВП
ГУНП у Луганській області проводить профілактичні рейди з виявлення дітей, які
займаються бродяжництвом та жебракуванням.
Сєвєродонецький міський центр соціальних служб здійснює соціальний супровід
сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, та соціальний супровід
сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;
екстрене (кризове) втручання; соціальну адаптація; соціальну інтеграцію та реінтеграцію.
Насамперед послуги надають особам/сім'ям, які перебувають у складних життєвих
обставинах; сім'ям, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського
піклування; особам, постраждалим від домашнього насильства; особам, постраждалим від
торгівлі людьми; особам, яким завдана шкода пожежею, стихійним лихом, катастрофою,
бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією;
особам похилого віку; дітям та дорослим з інвалідністю, зокрема з психічними та
поведінковими порушеннями, моторними та комплексними порушеннями; особам, які
перебувають або перебували в спеціалізованих або інтернатних закладах; учасникам
бойових дій; особам, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на
певний строк; внутрішньо переміщеним особам; бездомним особам; біженцям, шукачам
притулку; представникам національних меншин.
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«Інформація щодо роботи мобільної бригади соціально-психологічної допомоги в м.
Сєвєродонецьк» розміщені в розділах «Оголошення» та «Управління праці та соцзахист
населення», де є рубрика «Протидія домашньому насильству». В цих інформаційних
повідомленнях надані контактні дані служб та установ, до яких можна звернутись, якщо
ви постраждали або стали свідком домашнього насильства:
https://sed-rada.gov.ua/upravlinnya-soczahistu-naselennya/protidiya-domashnomu-nasilstvu.
Інформація про персонально
відповідальних
осіб
за
забезпечення своєчасного та
ефективного вжиття заходів у
сфері запобігання та протидії
домашньому
насильству
і
насильству за ознакою статі на
рівні старостинських округів
Сєвєродонецької міської ВЦА
розміщена на сайті ОМС.
Також у громаді проводять заходи з протидії домашньому насильству:

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

-

-

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

Заходи можуть бути реалізовані як у самій громаді, так і шляхом вирішення питань їх
забезпечення мешканцям громади в інших населених пунктах. У цьому разі вжиті заходи
оцінюються за документами, що передбачають передачу коштів на фінансування
зазначених заходів за останній календарний рік, що передує моніторингу.
У громаді на обліку в службі у справах дітей перебувають 182 дитини, зокрема:
діти-сироти – 60,
діти, позбавлені батьківського піклування – 122;
- діти, які перебувають:
під опікою, піклуванням – 140;
в прийомних сім’ях та ДБСТ – 21;
в інтернатних закладах, будинку дитини та закладах професійно- технічної освіти –
21.
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У м. Сєвєродонецьк функціонують 6 прийомних сімей, в яких виховуються 10 дітей;
проживають 4 сім’ї опікунів, в яких виховуються 8 дітей, переміщених із території, яка на
цей час є непідконтрольною українській владі, де органи державної влади тимчасово не
здійснюють свої повноваження.
На території міста знаходиться Сєвєродонецька обласна санаторна школа-інтернат та
Луганський обласний будинок дитини № 2, в якому виховуються не тільки діти з м.
Сєвєродонецька, а й з інших територій Луганської області. Відповідно до діючого
законодавства, Служба у справах дітей, за місцем знаходження закладів, займається
питаннями усиновлення, влаштування на інших сімейних форм виховання дітей з цих
закладів, а саме приймає заяви та документи від громадян, готує відповідні висновки
органу опіки та піклування, бере участь у судових засіданнях з цих питань. Так, щороку у
Сєвєродонецьку усиновлюють близько 30 дітей.
На території Сєвєродонецька проживають 115 сімей опікунів/піклувальників, у яких
виховуються 144 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. На
обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебуває 13 дітей.
Розпорядженням №1310 від 29.12.2020 р. затверджена Міська програма «Діяльність
Служби у справах дітей Військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк у сфері
захисту прав, свобод та законних інтересів дітей в м. Сєвєродонецьку на 2021 рік».
На 2021 р. планується фінансування в обсязі 2226,391 тис грн, зокрема:
кошти місцевого бюджету – 2226, 391тис грн.
В 2019 році фактичний обсяг фінансування діяльності ССД складав 1834,517 тис грн,
зокрема сплачено з міського бюджету.
На 2020 рік було передбачено фінансування діяльності ССД в обсязі 1970,49 тис грн,
зокрема затверджено в міському бюджеті. Програмою передбачена велика кількість
заходів, деякі з них описані далі, але подивитися всі можна за посиланням.
Сєвєродонецький міський центр соціальних служб
здійснює соціальну роботу з різними категоріями сімей,
дітей та молоді, спрямовану на забезпечення якості та
доступності соціальних послуг, мобілізацію місцевих
громад на вирішення проблем дітей, сімей та молоді.
Центр
надає
наступні
послуги: психологічні,
соціально-медичні,
соціально-педагогічні,
соціально-економічні, юридичні, інформаційні. Послуги
є державними і надаються на безоплатній основі.
Центр здійснює інформаційну кампанію з популяризації
послуги сімейного патронату для дітей у складних
сімейних обставинах.
Комісія з питань захисту прав дитини розглядає:
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- спірні питання щодо визначення часу спілкування батьків з малолітніми дітьми;
- питання надання погодження службою у справах дітей на влаштування до Гірської
санаторної школи на вихідні та святкові дні;
- питання затвердження плану відвідування сімей СЖО, що знаходяться під супроводом
соцслужб та поліції.
Серед заходів програми «Турбота» на 2021 р.:
● надання грошової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського
піклування-випускникам ЗЗСО;
● надання грошової компенсації дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського
піклування, які навчаються в ЗЗСО, на придбання шкільної та спортивної форми;
● надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського
піклування, після досягнення ними 18 років.
За звітом минулого року, у місті працює Комісія з питань визначення пропозицій щодо
використання субвенції з державного бюджету місцевому бюджету для забезпечення
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. Під час
засідання присутні члени комісії розглядають кандидатури та визначають перелік осіб, які
мають право на отримання житла за рахунок субвенції або грошової компенсації, за
власним вибором: https://www.facebook.com/sevciti.slugbadeti/posts/700194867074202 та
https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/zasidannya-komisiyi-z-pitan-viznachennya-propoziciy-shch
odo-vikoristannya-subvenciyi-z-derzhavnogo-byudzhetu-miscevomu-byudzhetu-dlya-zabezpech
ennya-zhitlom-ditey-sirit-ditey-pozbavlenih-batkivskogo-pikluvannya-osib-z-yih-chisla_11-08
Інші питання, які є в компетенції комісії, що працює при Службі у справах дітей: про
створення прийомної сім'ї; про призначення опікуна; про надання статусу дитині,
позбавленій батьківського піклування, два рішення про звільнення від виконання
обов'язків піклувальника; рішення про дозвіл продажу часток житлового приміщення та
про
дозвіл
дарування
квартири:
https://www.facebook.com/sevciti.slugbadeti/posts/620544568372566.
На території ОМС вживають комплексних заходів із надання приміщень для дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на
квартирному обліку. Так, з державного бюджету місцевому бюджету для забезпечення
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (протокол
засідання Комісії від 27.07.2020р. №2) у зв’язку з перерахунком розміру грошової
компенсації з урахуванням коефіцієнту збільшення граничної вартості 1 м2 загальної
площі житла для міст обласного значення та з метою сприяння реалізації житлових прав
та законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх
числа, виконавчий комітет Сєвєродонецької міської ради затвердив використання субвенції
з державного бюджету місцевому бюджету для забезпечення житлом з метою придбання
житла для 25 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які
перебувають на квартирному обліку за місцем мешкання у виконавчому комітеті
Сєвєродонецької міської ради. Станом на 01.07.2020 р. виділено кошти у розмірі 12 508
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693,75
грн:
https://sed-rada.gov.ua/arhiv-rishen-vikonavchogo-komitetu/vikonkom-miskradi-rishennya-n485
-date16072020-828).
Вважаємо, що наведених прикладів достатньо для зарахування балу за цим індикатором.
____________________________________________________________________________
Бал зараховано
_____________________________________________________________________________
9. Чи залучає ОМС недержавних учасників до надання соціальних послуг?
Бал зараховується при наданні ОМС наступних доказів:
-

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

Заходи можуть бути реалізовані як у самій громаді, так і шляхом вирішення питань їх
забезпечення мешканцям громади в інших населених пунктах. У цьому разі вжиті заходи
оцінюються за документами, що передбачають передачу коштів на фінансування
зазначених заходів за останній календарний рік, що передує моніторингу.
У вересні 2021 р. у Сєвєродонецьку відкрили притулок для матерів із малолітніми дітьми.
Одночасно в ньому зможуть знайти прихисток чотири матері та мінімум вісім їхніх дітей.
Надалі упродовж року допомогу там отримуватимуть 25-100 осіб залежно від особистих
ситуацій родин. У притулку діти разом із матерями зможуть перебувати цілодобово, їм
буде надаватися необхідна підтримка – психологічна допомога, консультація фахівців
щодо сучасного виховання дітей, отримання нових професійних навичок тощо. Подія
стала можливою за підтримки Міжнародної благодійної організації «Благодійний фонд
«СОС Дитячі містечка». На купівлю та облаштування квартири було спрямовано 1,9 млн
грн, щорічне утримання за попередніми розрахунками коштуватиме 1,2 млн грн:
утримання жінки з дитиною, зарплата соціальному працівнику, комунальні витрати:
https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/u-sievierodonecku-vidkrili-pritulok-dlya-materiv-iz-malolit
nimi-ditmi-video_30-09-2021 .
ГО «Мама діє» реалізовує проєкт з поширення принципів соціальної єдності і рівності
через організацію інклюзивних культурно-освітніх заходів за підтримки Програми ООН із
відновлення та розбудови миру. В межах проєкту організовують візити дітей з сім'ями до
кінно-спортивного клубу «Віртуоз», який працює в селищі Метьолкіно Сєвєродонецької
територіальної громади. В межах проєкту з дітьми працює приїжджий фахівець з
іпотерапії. ГО «Мама діє» – це спільнота сімей, які належать до вразливих соціальних
категорій людей і проживають на Луганщині. Переважно це сім'ї, які виховують дітей з
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інвалідністю, також до організації приналежні сім'ї багатодітні та малозабезпечені.
Організація входить до складу Луганської асоціації організацій осіб з інвалідністю, яка
прагне досягнення соціальної рівності та рівного доступу: https://sd.ua/news/14155.
Організації діють у співпраці з ОМС громади, але важливо активніше залучати недержавні
ОГС та впровадити соціальне замовлення.
_____________________________________________________________________________
Бал зараховано
_____________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Рекомендовано активізувати залучення недержавних учасників до надання
соціальних послуг у громаді.

10. Чи є зручними послуги, організовані органом соціального захисту населення?
Бал зараховується, якщо монітор підтвердив наявність не менше 12-ти критеріїв
зручності надання послуг органом соціального захисту населення: 1) організація послуг за
місцем проживання маломобільних осіб; 2) прийом документів уповноваженими особами у
віддалених селах, філіях; 3) можливість телефоном отримати інформацію про порядок
отримання послуги та графік прийому громадян; 4) зручність інформування про графік
прийому громадян та місця розташування секторів прийому; 5) безперешкодний доступ
до приміщення маломобільних груп населення; 6) зручний графік прийому громадян; 7)
наявність ідентифікаційних беджів/жетонів у консультантів; 8) доступність інформації
про орган соціального захисту; 9) зручність умов реєстрації; 10) вільний доступ до
бланків заяв для отримання послуг; 11) можливість надання допомоги особам, які через
порушення здоров’я самостійно не можуть заповнити бланки; 12) вільний доступ до
туалетної кімнати з урахуванням потреб маломобільних груп населення; 13)
достатність та зручність місць для очікування; 14) наявність дитячого куточка; 15)
умови приватності під час прийняття заяв; 16) функціонування мобільних офісів, спільні
прийоми якнайближче до місць проживання органами соціального захисту, центрами
зайнятості, управліннями Пенсійного фонду.
На думку монітора, який відвідав управління соцзахисту населення, надання послуг
органом соціального захисту населення не є зручним, оскільки:
1.
Якщо людина за станом здоров’я не може самостійно заповнити бланк, то
працівники органу соціального захисту не допоможуть.
2.
Належного дитячого куточка немає.
3.
Телефоном дуже складно отримати будь-яку інформацію, оскільки в більшості
випадків ніхто не відповідає.
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4.
Немає людини, яка володіє навичками сурдоперекладу.
5.
Немає людини, яка зустрічає при вході до приміщення УСЗН та надає мінімальні
консультації для прискорення отримання послуг.

В УСЗН є інформаційний стенд з даними для зручності пошуку відповідної інформації
(зразки заяв, бланки тощо).
____________________________________________________________________________
Бал не зараховано
____________________________________________________________________________
Рекомендації:
1.
Покращити умови перебування людей у підрозділі соціального захисту населення.
2.
Забезпечити повноцінне функціонування консультаційних телефонних ліній.
3.
Розглянути можливість створення дитячого куточка.
4.
Працівникам соцзахисту пройти тренінгове навчання щодо профілактики
професійного вигорання.
Ключові враження від моніторингу
Місцева влада проводить роботу в напрямі соціального захисту вразливих категорій
населення. У громаді є програми та проводять заходи, орієнтовані на соціальний захист
населення, значно покращено порівняно з минулим роком інформування про можливості
та звітування щодо виконання програм і заходів.
Базові рекомендації
1. Покращити умови перебування людей у підрозділі соціального захисту населення.
2. Забезпечувати вчасне інформування одиноких громадян похилого віку про
можливість отримати послуги різними каналами комунікації.
3. Оприлюднити звіти з виконання програми доступності за результатами 2021 р.
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4. Активно залучати громадські організації до реалізації проєктів та надання
соціальних послуг.
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.
Монітору не вдалося у відкритих джерелах знайти інформацію, яка підтверджує наявність
діючого місцевого стратегічного документа, що стосується питання доступу до
правосуддя. В отриманій на запит ВЦА м. Сєвєродонецьк відповіді немає інформації про
підтвердження наявності в громаді окремого стратегічного документа, який би стосувався
сфери доступу до правосуддя, тож підстави до зарахування балу відсутні.
_____________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_____________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Необхідно 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.
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ОМС взаємодіє з місцевим судом, зокрема, видалено 20 дерев на бульварі Дружби Народів,
19,
де
знаходиться
будівля
суду:

https://sed-rada.gov.ua/rozporyadzhennya-kerivnika-vca-no815)

У постійне користування Луганському апеляційному суду передано земельну ділянку під
будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою: м. Сєвєродонецьк, 80
мікрорайон: https://sed-rada.gov.ua/rozporyadzhennya-kerivnika-vca-no454 .
Монітору не вдалося у відкритих джерелах знайти іншу інформацію, яка підтверджує
взаємодію органів місцевого самоврядування з місцевими державними адміністраціями,
органами поліції, судами, територіальними управліннями юстиції, центрами з надання
безоплатної вторинної правової допомоги у сфері доступу до правосуддя, тож підстави до
зарахування балу відсутні.
____________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_____________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Виділити кошти на вдосконалення матеріально-технічної бази працівників поліції,
які несуть службу у громаді.

3. Чи бере участь ОМС у формуванні суду присяжних?
Бал зараховується у разі надання доказів (фактів) залучення органу місцевого
самоврядування до формування суду присяжних. Індикатор оцінюється шляхом аналізу
документів органу місцевого самоврядування про відбір та призначення суду присяжних
за останні три календарні роки.
На сесії №75 рішенням № № 75/1106 від 24.10.2019 р. затверджений список присяжних
Сєвєродонецького міського суду Луганської області на підставі подання Територіального
управління державної судової адміністрації України в Луганській області.
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Список присяжних оновлюється, зокрема, у 2021 р.:

_____________________________________________________________________________
Бал зараховано
_____________________________________________________________________________

4. Чи здійснює ОМС заходи правопросвітницького характеру спільно з місцевими
державними адміністраціями, органами поліції, судами, територіальними
управліннями юстиції, центрами з надання безоплатної вторинної правової
допомоги?
Бал зараховується у випадку надання не менше п'яти (чотирьох – для ОТГ та
районних центрів) підтверджених доказів (фактів) проведення за останній календарний
рік органами місцевого самоврядування спільних з місцевими державними
адміністраціями, органами поліції, судами, територіальними управліннями юстиції,
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центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги правопросвітницьких
заходів для населення.
При проведенні контент-аналізу сайту міської ради та інших відкритих джерел інформації
про проведення спільних заходів правопросвітницького характеру з місцевими
державними адміністраціями, судами, територіальними управліннями юстиції, центрами з
надання безоплатної вторинної правової допомоги,\ не виявлено. Монітори прийняли
рішення не зараховувати бал за цим індикатором.
_____________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_____________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Скласти план проведення спільних правопросвітницьких заходів на 2021 рік
селищною радою та ВЦА Сєвєродонецька з місцевими державними
адміністраціями, судами, територіальними управліннями юстиції, центрами з
надання безоплатної вторинної правової допомоги.

5. Чи здійснює ОМС заходи, спрямовані на забезпечення доступу до правосуддя,
шляхом організації зручного для громадян транспортного сполучення?
Бал зараховується при встановленні факту зручності транспортного сполучення до
кожного з таких органів: поліція, суд, юстиція.
Зручність досяжності визначається одним із наступних способів: 1) не більше однієї
пересадки громадським транспортом від найбільш віддаленої вулиці та відстань до
найближчої зупинки не більше 500 м; 2) у населених пунктах без транспортного
сполучення – близько 3 км від найбільш віддаленої вулиці; 3) якщо орган влади знаходиться
в іншому населеному пункті – можливість відповідно встановленого графіку руху
транспорту виїхати до органу влади, отримати необхідну послугу та повернутися того
ж дня.
У м. Сєвєродонецьк ОМС здійснює заходи, спрямовані на забезпечення доступу до
правосуддя, шляхом організації зручного для громадян транспортного сполучення. Є
декілька маршрутів, які є зручними для громадян. Наприклад, маршрут 110 проходить в
шаговій доступності від зупинок поліції ВЦА та її структурних підрозділів, а також суду. З
віддалених районів міста з однією пересадкою можна дістатися до поліції, ВЦА, суду,
органів державної реєстрації актів цивільного стану.
1.
Управління поліції в м. Сєвєродонецьк
Луганській області Департаменту патрульної поліції
знаходиться за адресою: вул. Партизанська 16,
відстань від територіального центру міста близько
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1,5 км. До установи можна доїхати без пересадок з найвіддаленіших районів міста.
Найближча зупинка до управління знаходиться на вулиці Сметаніна, відстань від зупинки
до управління сягає 652 м, що більше, ніж критерій у 500 м.
Відстань від зупинки до поліції .
Сєвєродонецький міський суд Луганської області знаходиться за адресою: бульвар Дружби
народів, 16, відстань від територіального центру міста – близько 1 км. До суду можна
доїхати без пересадок з найвіддаленіших районів міста. Найближча зупинка до управління
знаходиться на вулиці Сметаніна, відстань від зупинки до управління сягає 393 м, що не
більше, ніж критерій у 500 м.

Відстань від зупинки до суду.
До установ правосуддя у м. Сєвєродонецьк від найбільш віддаленої вулиці можна
дістатися з однією пересадкою громадським транспортом. Якщо дослідити відстань до
зупинок від найвіддаленішої точки в місті, то вона не буде перевищувати 500 м.
Враховуючи незручність транспортного сполучення до обраних двох закладів, оцінка
цього пункту частково позитивна.
_____________________________________________________________________________
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.
Сєвєродонецький територіальний центр соціального обслуговування надає транспортні
послуг
та
супровід
осіб
з
інвалідністю:
https://sed-rada.gov.ua/upravlinnya-praci-ta-soczahist-naselennya/perelik-socialnih-poslug-yakinadaie-teritorialniy-centr-socialnogo-obslugovuvannya.
Протягом 2020 року було надано п’ять зазначених послуг п’яти особам.
У м. Сєвєродонецьк курсують тролейбуси, пристосовані для перевезення інвалідів та
інших маломобільних груп, але відстань від зупинки до ОМС, поліції та суду перевищує
500 м.
Монітори виявили, що будівлі облаштовані пандусами, поручнями, але поблизу будівель
немає пішохідних доріжок з тактильною плиткою, не встановлено звукових світлофорів
поблизу будівель, немає засобів орієнтування про місцезнаходження органів влади.
Діяльність ОМС у цьому напрямі проводиться частково, монітори вважають недоцільним
надання балу за цим індикатором.
_____________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_____________________________________________________________________________
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Рекомендації:
1. Провести аналіз доступності отримання правових послуг маломобільними групами
населення та розробити план заходів із забезпечення безперешкодного доступу
отримання правових послуг у місцевій державній адміністрації, органах поліції,
судах, територіальних управліннях юстиції, центрах з надання безоплатної
вторинної правової допомоги.

7. Чи ефективно забезпечує ОМС надання безоплатної первинної правової допомоги?
Бал зараховується у випадку забезпечення органом місцевого самоврядування надання
безоплатної первинної правової допомоги. Орган місцевого самоврядування може
надавати безоплатну первинну правову допомогу шляхом:
1. Надання таких послуг безпосередньо співробітниками органу місцевого
самоврядування.
2. Утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової
допомоги.
3. Укладання з юридичними особами приватного права, які відповідно до свого
статуту мають право надавати правову допомогу, договорів про надання на
постійній або тимчасовій основі первинної правової допомоги на території
відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
4. Залучення на договірній основі до надання безоплатної первинної правової
допомоги адвокатів або інших фахівців у відповідній галузі права.
Ефективність надання органом місцевого самоврядування безоплатної первинної
правової допомоги оцінюється шляхом проведення експерименту.
У кожній програмі соціального спрямування серед заходів є оцінка правових потреб та
надання юридичних консультацій в Управлінні праці та соціального захисту населення з
питань соціального захисту. Приклад: Комплексна програма соціального захисту осіб
пільгової категорії населення:
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Комплексна міська цільова програма «Турбота» на 2020 рік:

У громаді діє Сєвєродонецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової
допомоги.

Крім того, правову допомогу надають представники громадських організацій: Норвезька
рада у справах біженців (NRC), БФ «Право на захист», ГО «Громадська платформа», на
базі якої діє офіс Мережі правового розвитку. Монітор провів експеримент та отримав
консультацію з питань оформлення субсидії в управлінні соцзахисту.
_____________________________________________________________________________
Бал зараховано
_____________________________________________________________________________
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Ключові враження від моніторингу
ВЦА Сєвєродонецька не здійснює заходів з підвищення можливостей для мешканців у
доступі до правосуддя, не є активною взаємодія з правоохоронними органами та судами у
цій сфері.
Базові рекомендації
1. Розробити та затвердити місцевий документ, що стосується сфери доступу до
правосуддя.
2. Скласти план проведення спільних правопросвітницьких заходів на наступний рік.
3. Провести аналіз доступності отримання правових послуг маломобільними групами
населення та розробити план заходів із забезпечення безперешкодного доступу
отримання правових послуг у місцевій державній адміністрації, органах поліції,
судах, територіальних управліннях юстиції, центрах з надання безоплатної
вторинної правової допомоги.
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ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ
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