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

Період проведення: 01.07.2021 р – 30.09.2021 року.

Управлінська команда проєкту: Євген Полтенко, Тарас Щербатюк, Наталя Єсіна.
Робоча група моніторингової місії: Марина Куприкова.

Публікація демонструє результати моніторингу дотримання прав людини на місцевому
рівні у місті Слов’янськ Донецької області за інноваційним інструментом Місцевий індекс
прав людини.

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

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

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

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

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

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

Слов’янська міська рада – адміністративно-територіальна одиниця та орган місцевого
самоврядування у Донецькій області з адміністративним центром у місті обласного
значення Слов'янськ. Входить до складу Краматорської агломерації. Зареєстрована
21.05.1997 року.

Склад громади на дату проведення моніторингу: м. Слов’янськ, м. Святогірськ

Населення: 112 464 осіб (станом на 01 квітня 2020 року).

Адміністративний центр Об’єднаної територіальної громади: м. Слов’янськ
Код ЄДРПОУ:04052821
Адреса: 84122, Донецька обл., місто Слов’янськ, площа Соборна, 2
Час роботи: пн. – пн. 8:00 – 17:00.
Поштовий індекс: 84122
Сайт: http://www.slavrada.gov.ua/
E-mail: postmaster@slavrada.gov.uapriem@slavrada.gov.ua
Контактний телефон: (06262) 2-33-52, 2-34-78
Голова ОТГ: Лях Вадим Михайлович.

На території громади функціонують:
•   школи – 21                                                   •   музей – 1
•   дитячі садки – 22                                        •   спортивні заклади – 6
•   будинки культури – 1                                     •   відділення поштового зв’язку – 1
•   бібліотеки – 8                                                •   аптеки – 12
•   конфесійні заклади (церкви) – 27                     •   магазини – 48
•   місця громадського харчування – 10                 •   промислові підприємства – 17
•   станція швидкої медичної допомоги – 1            •   комунальні підприємства – 10
•   амбулаторія – 10                                              •   підприємства недержавної

власності – 5
• фельдшерсько-акушерні пункти (ФАП) – 6
• ОСББ – 69
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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.

За інформацією міської ради, у громаді проводиться робота з визначення пріоритетів у
сфері безпеки та розглядається проєкт програми «Правопорядок та безпека на 2021-2025
роки». Станом на дату проведення моніторингу проєкт перебував на розгляді у
депутатських комісіях та його не прийняли.

Витяг із відповіді на запит монітора.

Моніторинг роботи міської ради у сфері безпеки проходив шляхом аналізу Програми
забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій м. Слов’янськ
від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2020 роки, яка
діяла на території громади протягом 2020 року та була продовжена на 2021 рік:
http://docs.slavrada.gov.ua/dt/14673/

Метою програми є забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і
територій міста та ефективних дій щодо попередження і реагування на надзвичайні
ситуації техногенного та природного характеру, рятування людей на водних об’єктах. 

Програмою визначено завдання, відповідальних виконавців, строки реалізації, джерела
фінансування. На реалізацію програми передбачено 10830,0 тис грн. 
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Витяг із програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і
територій Слов’янська від надзвичайних ситуацій техногенного та природного

характеру на 2019-2020 роки.

Загальне керівництво та контроль за ходом реалізації Програми здійснює відділ з
питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи міської ради.

Витяг із програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і
територій Слов’янська від надзвичайних ситуацій техногенного та природного

характеру на 2019-2020 роки.

Структура Програми відповідає критеріям дієвості.
У громаді також прийнято міську програму «Слов’янськ – Smart City» на 2020-2022

роки: http://docs.slavrada.gov.ua./dt/30149/, яка спрямована на забезпечення належного
рівня безпеки та правопорядку в громаді через встановлення безпекових
технічно-інформаційних систем.

Завданнями програми є:
- підвищення комфорту та безпеки міських пасажирських перевезень;
- посилення безпеки дорожнього руху, громадської безпеки в місцях масового
скупчення людей;
-  посилення екологічної безпеки всіх верств населення;
- забезпечення сталого розвитку громади в умовах сьогодення.
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Програмою визначено завдання, відповідальних виконавців, строки реалізації, джерела
фінансування. На реалізацію програми передбачено 3390 тис грн. 

 

 
Програми у сфері безпеки є системними та орієнтованими на вирішення конкретних

питань у цій сфері. Наявність результатів, відповідальних виконавців та фінансування на
реалізацію заходів дає підстави вважати програми дієвими.

З огляду на дієвість програм у сфері безпеки монітори прийняли рішення зарахувати
бал.
_________________________________________________________________________

Бал зараховано 
_________________________________________________________________________

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

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

Монітори встановили, що перед прийняттям програми забезпечення мінімально
достатнього рівня безпеки населення і територій Слов’янська від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру на 2019-2020 роки пройшли публічні обговорення
змісту програми: http://docs.slavrada.gov.ua/dt/2747/. Однак інформації про врахування
думки мешканців громади перед прийняттям інших програм монітори не виявили.

Рішенням Слов’янської міської ради від 20.01.2021  № 59 затверджено орієнтовний
план проведення виконавчими органами Слов'янської міської ради консультацій з
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громадськістю на 2021 рік, який раніше був відсутній у громаді. По суті, міська рада
започаткувала консультації з громадськістю з визнанння пріоритетів своєї діяльності:
http://docs.slavrada.gov.ua/dt/55334/.

Відсутність доказів врахування думки населення перед прийняттям програм не
менше, ніж трьома способами не дає можливості зарахувати бал за індикатором.
_________________________________________________________________________

Бал не зараховано 
_________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Слов’янській міській раді необхідно затвердити план проведення консультацій з

громадськістю щодо реалізації заходів з безпеки у громаді.

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

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

У м. Слов’янськ функціонує «Гаряча лінія міста» (інформація є на сайті ОМС) —
міська багатоканальна телефонна служба 15-050, де кожен мешканець Слов’янська може
повідомити про надзвичайну подію, аварійну ситуацію та отримати потрібну
консультацію. Така служба не тільки надає консультації, а й контролює, як вирішуються
конкретні проблеми. 

Відділ з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Слов’янської
міської ради регулярно проводить планові комплексні технічні перевірки засобів
оповіщення населення з включенням електросирен:
https://slavinfo.dn.ua/novosti/novosti-slavyanska/v-slavyanske-proveryat-sireny

У місті працює система відеонагляду «Безпечне місто»:
https://www.6262.com.ua/news/2558335/u-slovansku-zapracuvav-proekt-bezpecne-misto-de-vsta
novleni-novi-kameri-videosposterezenna. На момент проведення моніторингу встановлено 50
оглядових камер та 12 «розумних», які здатні не тільки розпізнати номер авто, але й
обличчя водія: https://v-variant.com.ua/article/bezopasnyy-gorod-slavyansk/
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Програму реалізує ПРООН за фінансової підтримки Європейського союзу та урядів
Данії, Швеції та Швейцарії. Обладнання в рамках програми передано на баланс міської
ради. 

У рамках реалізації регіональної програми «Безпечне місто» в місті також
встановлено тривожну кнопку, яка відмічена знаком «Терміновий виклик поліції», яка
працює цілодобово:
http://police.dn.ua/news/view/na-vulitsi-u-slovyansku-zyavilasya-knopka-ekstrenogo-vikliku-poli
tsii.

У навчальних закладах (школи №12, 13) встановлено турнікети з вбудованою системою
контролю доступу. Система також передбачає інформування батьків про час входу і виходу
дітей у школу та зі школи:
http://slavrada.gov.ua/?view=news&newsID=26125&word=%E1%E5%E7%EF%E5%F7%ED%
E5%20%EC%B3%F1%F2%EE.

Крім того, у Слов’янську реалізується проєкт «Безпечний будинок». У 2021 році до
програми безпеки приєднався чотирнадцятий будинок – №41 на вулиці Свободи, в якому
мешкають близько 120 людей. Будівлю обладнано відеокамерою та ліхтарями, на під'їздах
встановлені залізні двері з домофонами, на більшості вікон першого поверху – решітки:
http://slavyansk-police.dn.ua/news/view/10568.

В додатку «Telegram» створено групу «Слов’янськ – безпечне місто», метою якої є
підвищення рівня комунікації між населенням та поліцією, іншими правоохоронними
структурами, організаціями з благоустрою і життєзабезпечення, спеціалізованими
службами та громадськості щодо забезпечення правопорядку на території громади.

Витяг із відповіді на запит монітора.

Участь міської ради у впровадженні технічно-інформаційних систем, які допомагають
реагувати на тривожні події в місті, дає можливість зарахувати бал.
_________________________________________________________________________

Бал  зараховано 
_________________________________________________________________________
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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).

У місті створено мережу консультаційних центрів з питань цивільного захисту.
Робота центрів спрямована на підняття обізнаності населення з питань дій у надзвичайних
ситуаціях. На момент підготовки звіту на базі суб’єктів господарювання, які надають
послуги з управління будинками, створено 4 консультаційні пункти з питань цивільного
захисту, а саме:

1. Комунальне підприємство Слов’янської міської ради «Керуюча компанія №4».
2. ТОВ «Цидило и Ко».
3. ТОВ «Керуюча компанія «Ліра ЛТД».
4. ТОВ «Арагорн».
Державний пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України у

Донецькій області проводить просвітницьку роботу серед населення м. Слов’янськ.
Фахівці Служби порятунку  наочно продемонстрували, як надавати допомогу людині, яка
тоне. Під час бесід із громадянами представники ДСНС також розповсюдили тематичні
листівки з основними правилами безпеки:
https://dn.dsns.gov.ua/ua/Ostanni-novini/26097.html .

На офіційних сторінках міської ради ведеться інформаційна робота щодо правил
безпеки:

1. Пожежна безпека дітей:
http://www.slavrada.gov.ua/?view=news&newsID=24653&word=%EF%EE%E6%E5%E6%B3
та правил поводження на воді https://www.facebook.com/slavrada/ .

2. Правила поведінки населення у надзвичайних ситуаціях:
http://slavrada.gov.ua/?view=zs.
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У рамках місячника «Увага! Діти на дорозі!» в навчальних закладах міста проходять
профілактичні заходи з безпеки дорожнього руху. Класні керівники проводять виховні
годині, бесіди на тему «Безпечна дорога додому»: http://www.slavschool-12.dn.ua

Комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) Слов’янської міської ради у співпраці з рятувальниками проводить
бесіди з людьми похилого віку щодо правил поводження з електричними та газовими
приладами, причин і наслідків пожеж, правил поводження у разі знахідки
вибухонебезпечних предметів, а також навчає, як уникнути паніки у натовпі:
https://slavdelo.dn.ua/2020/02/21/inspektory-pozharno-spasatelnogo-otryada-proveli-vstrechu-v-
territorialnom-tsentre-v-slavyanske/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_term=fa
khivtsi-6-derzhavnogo-pozhezhno-ryatuvalnogo&utm_content=7336923&fbclid=IwAR2Wih-ds
qEs7B4db4PKsl1guQJhW6Fapt7QT4p38X-H9z7KVMX0y6hhsXI

Підтвердження проведення міською радою та її структурними підрозділами
інформаційно-просвітницьких кампаній не менше, ніж у чотирьох напрямках, дає
можливість зарахувати бал.
_________________________________________________________________________

Бал зараховано 
_________________________________________________________________________

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

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

Інспекція міської ради з благоустрою та патрульна поліція регулярно здійснюють
спільні заходи щодо перевірки знань у сфері благоустрою. У рамках спільних рейдів
інспекція з благоустрою складає протоколи про адміністративні правопорушення за
порушення правил благоустрою:
http://www.slavrada.gov.ua/?view=news&newsID=28721&word=%EF%EE%EB%B3%F6%B3
%BF .

Представники поліції м. Слов’янськ та міської ради проводять спільні заходи,
спрямовані на підвищення рівня безпеки в місті. Як приклад, відділ поліції № 4
Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області регулярно звітує
перед міською радою щодо стану законності, боротьби зі злочинністю, охорони
громадського порядку та результати діяльності відділу поліції:
http://docs.slavrada.gov.ua/prdt/55739/ . 

Інших доказів організації спільних заходів міської ради з поліцією щодо запобігання
правопорушенням не виявлено, що не дає можливості зарахувати бал.
_________________________________________________________________________

Бал не зараховано 
_________________________________________________________________________

Рекомендації: 
1. Слов’янській міській раді ініціювати разом із поліцією проведення спільних заходів

щодо запобігання та протидії правопорушенням.

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

Бал зараховується за наявності затвердженого/их плану/ів такого спрямування, що
прийняті/оновлені не пізніше, ніж три роки від часу проведення моніторингу.

Рішенням Слов’янської міської ради від 07.11.2018 р. № 966 внесено зміни до
рішення виконавчого комітету від 22.07.2016 р. № 499 «Про утворення міських органів з
евакуації». Копію наявного плану не вдалося отримати у зв’язку з тим, що ця інформація
відноситься до інформації з обмеженим доступом «Для службового користування»:
http://docs.slavrada.gov.ua/dt/2749/.

На сайті ОМС наявна інформація у розділі «Цивільний захист» щодо дій населення
під час евакуації, що свідчить про увагу ОМС до питань евакуації мешканців громади м.
Слов’янськ: http://slavrada.gov.ua/uploads/File/GR/pam_nas_evak.pdf.
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У 2021 році було відкориговано План евакуаціїв разі виникнення надзвичайних

ситуацій техногенного та природнього характеру, а також документи, визначені планом
цивільного захисту на особливий період щодо евакуації населення і районів можливих
бойових дій.

Витяг із відповіді на запит монітора.
 

Наявність планів евакуації та переселення дає можливість зарахувати бал.
_________________________________________________________________________

Бал зараховано
_________________________________________________________________________

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
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цілей та завдань із визначеними актуальними виконавцями, очікуваними результатами та
ресурсами (зокрема коштами, необхідними для реалізації відповідних заходів),
встановленням контролю та визначенням способів оцінки ефективності реалізації
завдань.

У 2020 році у м. Слов’янськ діяла Стратегія подолання бідності:
http://docs.slavrada.gov.ua/dt/42291/.

Метою стратегії було стабілізація рівня життя, розширення доступу до продуктивної
зайнятості, сприяння зростанню доходів населення від зайнятості та виплат у системі
державного соціального страхування для забезпечення умов гідної праці.

Напрямками стратегії є:
1. Підвищення дієвості політики зайнятості.
2. Активне сприяння детінізації зайнятості та доходів населення.
3. Сприяння ініціативності громад у розв'язанні найгостріших соціальних проблем та

запобігання бідності.
4. Забезпечення подальшого реформування системи соціальної підтримки та

зменшення масштабів бідності серед вразливих верств населення.
5. Розширення можливостей дітей, що вразливі до бідності та соціального

відчуження, у частині отримання ними якісних послуг.
6. Підвищення якості та рівня доступності соціальних послуг для вразливих верств

населення.
Стратегія має чіткі завдання та індикатори їх виконання, відповідальних за її

реалізацію. Адресність стратегії підтверджується зазначенням конкретних категорій осіб,
які матимуть користь від її виконання. 

Попри це, стратегія не містить механізмів оцінки ефективності реалізації завдань
стратегії, конкретних строків виконання та ресурсів, які будуть спрямовані на її виконання.

Монітор не знайшов доказів її виконання, що в результаті не дає можливості визнати
її дієвою.

На території Слов’янської міської ради діє Програма соціального захисту деяких
категорій мешканців на території Слов’янської міської ради на 2020-2024 роки:
http://docs.slavrada.gov.ua/dt/30145/. Метою Програми є вирішення проблем підвищення
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рівня та якості життя, посилення соціального захисту окремих категорій громадян
Слов’янська, надання їм допомоги, забезпечення додатковими гарантіями.

Очікуваними результатами програми є:
- надання матеріальної підтримки незахищеним верствам населення; тяжкохворим та

онкохворим, сім’ям, в яких народилася трійня; особам, які досягли 100 річного віку,
громадянам, які постраждали від аварії на ЧАЕС, тощо;

- надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд авто-, електро- та залізничним
транспортом окремим категоріям громадян;

- забезпечення компенсації вартості проїзду один раз на рік особам, які постраждали
внаслідок аварії на ЧАЕС.

- забезпечення пільгами на послугами зв’язку осіб, які мають право на таку пільгу,
почесним громадянам міста та особам з інвалідністю І та ІІ груп по зору;

- забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни;
- забезпечення передплатою періодичних видань ветеранів війни та праці, осіб з

інвалідністю та інших малозахищених верств населення;
- забезпечення іншими пільгами та компенсаціями та матеріальним забезпеченням.
Програмою визначено строки, ресурси на забезпечення реалізації програми.

Витяг із програми соціального захисту деяких категорій мешканців на території
Слов’янської міської ради на 2020-2024 роки.

Упродовж І кварталу 2020 року в рамках реалізації програми допомогу на поховання
отримали 36 осіб, роздано 775 продовольчих наборів, надана грошова та натуральна
допомога 61 особі, а також грошова допомога 1 особі у розмірі 640,0 грн:
http://slavrada.gov.ua/uploads/File/econom/zvit_za1kv_2020.pdf

Комплексний аналіз змісту програми та її виконання дають підстави вважати
програму соціального захисту деяких категорій мешканців захисту дієвою. Бал за
індикатором зараховано.
_________________________________________________________________________

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).

У місті діє гаряча лінія УСЗН Слов’янської міської ради для осіб, які потребують
роз’яснень з отримання соціальної допомоги, зокрема для тих, хто за рівнем доходів,
внаслідок безробіття, стихійного лиха чи інших обставин потрапили за межу бідності.

На сайті міської ради та управління соціального захисту населення розміщено 
інформацію про суб’єктів, які надають соціальні послуги, зокрема Територіального центру
та Будинку нічного перебування. На сайті також розміщена інформація про соціальні
послуги, які може отримати сім’я/особи, які за рівнем доходів, внаслідок різних обставин
потрапили за межу бідності: https://upszn.gov.ua/subsidiji .
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Служба у справах дітей регулярно проводить заходи з виявлення сімей, які
опинилися у складних життєвих обставинах. У 2020 році проведено 19 профілактичних
рейдів щодо виявлення таких сімей.

На соціальному обслуговуванні перебувають 835 сімей, де виховуються 1304 дитини,
щодо яких складено 835 актів оцінки потреб родини та дитини і надані відповідні
висновки. З них під соціальним супроводом перебувають 29 сімей (в них 65 дітей), які
опинилися у складних життєвих обставинах.

Витяг із відповіді міської ради на запит монітора.

На сайті міської ради розміщено інформацію щодо звітів про виконання місцевих
програм, зокрема про роботу з особами, які за рівнем доходів, внаслідок безробіття,
стихійного лиха чи інших обставин потрапили за межу бідності:
http://www.slavrada.gov.ua/?view=budget_2020&word=%EF%E0%F1%EF%EE%F0%F2%E8
%20%E1%FE%E4%E6%E5%F2%ED%E8%F5%20%EF%F0%EE%E3%F0%E0%EC .
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Враховуючи результати аналізу роботи міської ради з виявлення і підтримки
сімей/осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, бал зараховано.
_________________________________________________________________________

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).

Рішенням Слов’янської міської ради №103 від 05.02.2021 року безкоштовним
харчуванням забезпечено:

- учнів 1-4 класів загальноосвітніх шкіл без врахування дітей пільгових категорій;
- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
- дітей із числа осіб, визначених у ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни,

гарантії їх соціального статусу»;
- дітей, батьки яких є учасниками бойових дій на території проведення АТО/ООС;
- дітей, батьки яких призвані на військову службу під час мобілізації;
- дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під

опікою і виховуються в сім’ях;
- дітей,  які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи;
- діти, у сім’ях яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не

перевищував  рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму);
- дітей, які відвідують спеціальні групи, а саме: групи для дітей з порушенням

опорно-рухового апарату (КЗ ДНЗ № 2 «Оленка»); групи з розумовою відсталістю (КЗ
ДНЗ № 16 «Рушничок»); санаторні групи КЗ ДНЗ № 6 «Сонечко»:
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- діти з  вперше виявленим туберкульозом;
- з неактивним туберкульозом (з малими та великими залишковими змінами);
- з вогнищами туберкульозної інфекції;
- з віражем туберкулінових реакцій;
- з гіперергічними реакціями на туберкулін;
- зі зростанням чутливості до туберкуліну;
- з післявакцинальними ускладненнями щеплень БЦЖ;
- тубінфікованих дітей з групи ризику (ЧДХ, ХНЗЛ);
- діти, які мають декілька факторів ризику;
- діти працівників внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових

обов’язків;
- діти  з інвалідністю;
- діти з багатодітних родин;
- діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних

конфліктів, або з числа внутрішньо переміщених осіб.
http://docs.slavrada.gov.ua/dt/55548/
На оплату за харчування учнів 1-4 класів та пільгової категорії у 2020-2021 році з

місцевого бюджету профінансовано 5379 тис грн.
Рішенням виконавчого комітету Слов'янської міської ради від 17.01.2018 № 34

затверджено Порядок надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих
категорій громадян, мешканців м. Слов'янськ, м. Святогірськ авто- та електротранспортом
на міських маршрутах загального користування м. Слов'янськ за рахунок коштів місцевого
бюджету зі змінами.

У 2020 році надано матеріальну допомогу:
1. До Дня захисту дітей – 12 багатодітним та прийомним сім'ям на суму 60,0 тис

грн із місцевого бюджету.
2. 405 малозабезпеченим особам похилого віку, які перебувають у скрутному

матеріальному становищі на суму 2646,7 тис грн.
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Відповідь на запит монітора.

Продовольчі набори отримали 775 малозабезпечених сімей на суму 199,0 тис грн з
коштів місцевого бюджету.

Відповідь на запит монітора.

У рамках Програми соціального захисту деяких категорій мешканців на території
Слов’янської міської ради на 2020-2024 роки, упродовж 2020 року надана допомога
особам на поховання громадян, які не перебували в трудових відносинах на день смерті, на
суму 248 436, 06 тис грн.

http://slavrada.gov.ua/uploads/File/budget/2020/uszn_zvit_2020.pdf

Витяг зі звіту про виконання програми соціально-економічного розвитку за 2020 рік.

   Малозабезпеченим внутрішньо переміщеним особам, які фактично проживають у м.
Слов’янськ, внесені до сегменту обліку ВПО, у разі хірургічного втручання або тривалої
хвороби надається фінансова допомога на лікування. У 2020 році надано допомогу на
загальну суму 17 729 тис грн:
http://slavrada.gov.ua/uploads/File/budget/2020/uszn_zvit_2020.pdf

Із місцевого бюджету надається матеріальна допомога громадянам, які отримують
гемодіаліз, для проїзду до місця лікування у м. Краматорськ (туди і назад) на період дії
карантину у 2020 році на суму 89 200 тис грн.
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Витяг зі звіту про виконання програми соціально-економічного розвитку за
2020 року.

Підтвердження чотирьох заходів соціального захисту мешканців міста дає підстави
зарахувати бал.
_________________________________________________________________________

Бал  зараховано 
_________________________________________________________________________

4. Чи надає ОМС допомогу в отриманні житла?

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

У м. Слов’янськ ведеться облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов:
http://docs.slavrada.gov.ua/prdt/67639/

Рішенням Слов’янської міської ради затверджено Програму придбання у комунальну
власність територіальної громади м. Слов’янськ житла за рахунок коштів міського
бюджету. 

Метою програми є створення умов для реалізації конституційного права кожного
громадянина України на житло, підвищення рівня забезпечення громадян, які потребують
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поліпшення житлових умов, відповідно до законодавства. Фінансування програми з
міського бюджету складає 1005600 грн: http://docs.slavrada.gov.ua/dt/53340/.

Однак визначити дієвість вказаної програми моніторам не вдалося через відсутність
звітів реалізації програми у відкритих джерелах.

У місті створено фонд житла для тимчасового проживання (квартири, придбані до
комунальної власності територіальної громади м. Слов’янська), який регулярно
поповнюється: http://docs.slavrada.gov.ua/dt/30727/.

 

Витяг із рішення Слов’янської міської ради від 07.02.2020  № 212.

     Слов'янська міська рада придбала 10 двокімнатних квартир, які включено до фонду
житла для тимчасового проживання. Рішенням виконавчого комітету Слов'янської міської
ради у 2020 році 10 вищезазначених квартир на конкурсній основі розподілили серед
родин, які мають статус внутрішньо переміщених осіб.

Витяг із відповіді на запит монітора.

Слов’янська міська рада надає земельні ділянки у безоплатну власність для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд:
http://docs.slavrada.gov.ua/dt/53287/ // http://docs.slavrada.gov.ua/dt/53285/.

Враховуючи відсутність чотирьох доказів сприяння міською радою в отриманні
житла мешканцями міста, бал за індикатором не зараховано.
_________________________________________________________________________

Бал не зараховано 
_________________________________________________________________________
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Рекомендації:
1. Прийняти місцеву довгострокову програму з пільгового кредитування (зокрема

іпотечного) будівництва або придбання житла для внутрішньо переміщених осіб.

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).

Слов’янська міська рада в рамках проєкту «Енергоефективність у громадах II»
отримала грантову підтримку від Deutsche Gesells chaft für Internationale Zusammenarbe it
(GIZ). Загальна сума проєкту – 65,0 тис грн, з яких грант становить 45,5 тис грн,
співфінансування міської ради – 19,5 тис грн. У рамках угоди заплановано розробити
проєкт Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату м. Слов’янськ на період до
2030 р., який виступатиме орієнтиром для планування енергетичної політики міста і
настановою для формування пріоритетів та заходів, орієнтованих на процеси
енергозбереження. 

Управління економічного та інвестиційного розвитку Слов’янської міської ради
уклало договір з Міжнародною громадською організацією «Центр сприяння житловим та
муніципальним реформам» від 30.03.2020 р. № 2020/02/26-09. Згідно з календарним
планом виконання робіт, розпочато збір даних для підготовки описово-аналітичної
частини та формування базового кадастру викидів ключових секторів (муніципальні
об’єкти, будівлі, житлові будинки, транспорт).

Витяг із договору з Міжнародною громадською організацією «Центр сприяння
житловим та муніципальним реформам».
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Рішенням Слов’янської міської ради від 20.02.2019 р. № 35-LX-7 продовжено
Програму з відшкодування частини кредиту, залученого на заходи з енергозбереження та
підвищення енергоефективності міста на період 2016-2018 роки на 2020 рік, на яку
виділено 1800,0 тис грн коштів міського бюджету: http://docs.slavrada.gov.ua/dt/1260/.

Очікуваними результатами програми є наступні:
- зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням шляхом

стимулювання впровадження енергоефективних заходів;
- зменшення обсягу субсидій для населення за спожиті енергоносії завдяки

впровадженню енергоефективних заходів;
- стимулювання механізмів залучення власних коштів мешканців для проведення

заходів з енергоефективної модернізації власних помешкань;
- покращення житлових умов громадян;
- популяризація економічних, екологічних та соціальних переваг впровадження

заходів з енергозбереження серед населення, а також підвищення громадського освітнього
рівня у цій сфері.

У 2020 році Слов’янська міська рада та Фонд Енергоефективності підписали
Меморандуми про співпрацю в межах Програми підтримки енергомодернізації
багатоквартирних будинків «Енергодім»:
https://eefund.org.ua/dva-mista-doneckoi-oblasti-ogolosili-pro-spivpracyu-z-fondom-energoefekt
ivnosti-v-mezhakh-programi.

Станом на дату проведення моніторингу Слов'янська міська рада розглядає
можливість прийняти програму відшкодування з місцевого бюджету частини відсотків за
кредитами, залученими Об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків міста, які
беруть участь у Програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків
«Енергодім» державної установи «Фонд енергоефективності» на 2021-2023 роки.

Витяг із відповіді на запит монітора.
Враховуючи наявність відповідних документів та системних місцевих заходів

підтримки технічного переоснащення житла, прийнято рішення зарахувати бал.
_________________________________________________________________________

Бал зараховано 
_________________________________________________________________________
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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 працює Комунальна установа «Центр обліку бездомних осіб з будинком
нічного перебування», створена для виявлення, обліку, ночівлі (розміщення на ніч)
бездомних осіб та бездомних осiб, звiльнених з мiсць позбавлення волi, та надання iнших
видiв соцiальних послуг. 

Установа складається з двох структурних підрозділів: Центру обліку бездомних осіб
та Будинку нічного перебування. Будинок нічного перебування розрахований на 30
ліжкомісць змішаного типу. В будинку облаштовані чоловічі та жіночі спальнi кiмнати,
кімната відпочинку, прийому їжі, кімната гігієни, лiтнiй душ, камера схову особистих
речей, функціонує банк одягу. В будинку створені належні умови для безпечного притулку
на ніч. На період надзвичайних ситуацій (сильнi морози, снігопади тощо) Будинок нічного
перебування переводиться на режим роботи з цілодобовим перебуванням бездомних осiб. 

Упродовж 2020 року до установи за допомогою звернулися 153 особи, з них 11
вимушено переміщених осіб, 7 осіб з місць позбавлення волі. Установа надає бездомним
особам різні види соціальних послуг: соціально-побутові, соціально-медичні, юридичні,
соцiально-економiчнi, консультацiйнi, послугу представництва інтересів та соцiального
супроводу. 

Протягом 2020 року установа надала 15654 соцiальнi послуги, зокрема: 
- Соціально-побутовi послуги: послугу притулку в Будинку нiчного перебування

отримали 68 осiб (4892 лiжкомiсця), яких забезпечено твердим та м'яким інвентарем,
постільною білизною, гігієнічними засобами, створено умови для здійснення
санітарно-гігієнічних заходів та прання особистих речей; послугу перукаря надано 54
особам; вживаним одягом забезпечено 100 осіб, забезпечено гарячим харчуванням в
будинку нічного перебування 135 осіб, яким видано 4354 обiди.
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- Соціально-медичні послуги та дотримання санітарно-гігієнічних норм і
протиепідемічних правил в установі забезпечують комплексом заходів. Упродовж
зазначеного періоду надано першу медичну допомогу 40 бездомним особам, проведено
ФЛГ обстеження 39 особам, обстежено 33 особи у шкiрно-венерологiчrrоrу диспансерi,
проліковано стаціонарно та амбулаторно 30 осіб.

- Юридичні послуги: упродовж зазначеного періоду 5 особам оформлено паспорт, 4
особам надано допомогу у відновленні паспорта, відновлено інші документи 17
бездомним особам. Зареєстровано за юридичною адресою Центру обліку 6 бездомних
осiб. Надання реєстрації дозволяє вирішувати такі життєво важливі питання як
оформлення документів, групи інвалідності, пенсії, працевлаштування. 

- Соціально-економічні послуги: двом особам поновлено виплату пенсії; державну
соціальну допомогу особам, що не мають права на пенсію, призначено двом особам; одній
особі подано документи для призначення допомоги; оформлено групу інвалідності 4
особам.

- Послуга представництва інтересів: допомога в оформленні документів, сприяння у
реєстрації місця проживання, сприяння у доступі до інших служб, організацій, установ
надано 7 особам. 

- Надано l0 особам послугу соцiального супроводу, фахівці установи супроводили
цих людей до міграційної та податкової служби, Управління Пенсійного фонду та надали
допомогу у вирiшеннi життєво важливих питань.

- Інформаційні послуги: консультації з питань соціального захисту бездомних осіб
надано всім особам, якi звернулися до установи. 

http://docs.slavrada.gov.ua/dt/42405/
Результати аналізу індикатора дають можливість зарахувати бал.

_________________________________________________________________________
Бал зараховано 

_________________________________________________________________________

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

Бал зараховується у разі отримання доказів здійснення не менше трьох напрямів
участі ОМС у забезпеченні належного надання житлово-комунальних послуг. Приклади:
1) реагування ОМС на випадки надання послуг нижчої, визначеного нормативами,
нормами та стандартами якості; 2) здійснення переговорів ОМС із підприємствами
ЖКГ щодо відновлення послуг, у разі їх припинення; 3) участь ОМС у визначенні
підприємствами справедливих тарифів на водопостачання та водовідведення, утримання
будинків, вивозу побутового сміття; 4) інформування населення про відповідність якості
житлово-комунальних послуг нормативам, нормам, стандартам та правилам за
результатами досліджень; 5) інше (визначається за внутрішнім переконанням
монітора).
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За повідомленням міської ради, в місті постійно вживають заходів з реагування щодо
недопущення випадків надання житлово-комунальних послуг нижчої, ніж визначена
нормативами та стандартами, якості – ведуть переговори з підприємствами, аби не
допустити надання неякісних послуг.

Однак у відкритих джерелах інформації не виявлено доказів реагування
представниками міської ради на випадки надання послуг нижчої, ніж визначена
нормативами, нормами та стандартами, якості. Також не виявлено інформації про
відповідність якості житлово-комунальних послуг нормативам, нормам, стандартам та
правилам за результатами досліджень. 

Непідтвердження доказів участі міської ради у принаймні трьох напрямках із
забезпечення належного надання житлово-комунальних послуг не дозволяє зарахувати бал
за індикатором.
_________________________________________________________________________

Бал не зараховано 
_________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Запровадити практику узгодження тарифів на житлово-комунальні послуги з

населенням м. Слов’янськ.
2. Інформувати населення про відповідність якості житлово-комунальних послуг

нормативам, нормам, стандартам та правилам за результатами досліджень.
3. Створити гарячу лінію для мешканців міста для повідомлень про випадки

надання послуг нижчої, ніж визначена нормативами, нормами та стандартами, якості.

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

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

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

У рамках моніторингу досліджено транспортну доступність трьох об’єктів надання
для населення міста соціальних, адміністративних та медичних послуг.

У місті працює громадський транспорт, тому основним критерієм оцінки стала
відстань від маршруток до установ. Допустимою була відстань не більше 300 м від
найближчої зупинки.
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1. Управління соціального захисту населення Слов’янської міської ради
знаходиться за адресою м. Слов’янськ, вул. Василівська, 11. Відстань від центру міста –
близько 1 км. До установи можна доїхати з однією пересадкою (із найвіддаленіших
районів міста), при цьому відстань до зупинки сягає 180 м.

2. Центр надання адміністративних послуг у м. Слов’янськ знаходиться на площі
Соборній, 2. Доїхати до ЦНАПу можна з будь-якого району Слов’янська без пересадок або
з однією пересадкою з найвіддаленіших районів міста. При цьому відстань до зупинки
сягає 230 м.

3. Слов’янська поліклініка АІЗ – заклад охорони здоров’я вторинного рівня,
знаходиться на вул. Центральній, 40. Це також територіально центр міста. Доїхати можна з
будь-якого району Слов’янська без пересадок або з однією пересадкою (із
найвіддаленіших районів міста), при цьому відстань до зупинок сягає 56 м.

Якщо дослідити відстань до зупинок від найвіддаленішої точки в місті, то вона не
буде перевищувати 500 м. Враховуючи зручність транспортного сполучення до кожного з
таких закладів, оцінка індикатора є позитивною.
_________________________________________________________________________

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

НАПРЯМОК МОНІТОРИНГУ: СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДЛЯ 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).

Слов’янська міська рада практикує проведення електронних консультацій та
обговорень з громадськістю перед прийняттям місцевих програм та заходів, які
стосуються соціального захисту населення.

Перед прийняттям Програми економічного і соціального розвитку м. Слов’янськ на
2021 рік проводиться громадське обговорення. Як підтвердження, у відкритих джерелах
міститься Довідка про громадське обговорення проєкту Програми економічного і
соціального розвитку на 2021 рік:
http://slavrada.gov.ua/uploads/File/econom/2021/Dovidka_Gr_Obgovorennya.pdf

У місті створено платформу «Форум місцевого розвитку міста Слов’янськ»
http://docs.slavrada.gov.ua/dt/18304/.

Метою платформи є:
- створення умов для реалізації принципів сталого розвитку на території громади та

активного залучення усіх верств населення, представників установ, організацій та
бізнес-структур до діалогу зі Слов'янською міською радою та громадського обговорення
проектів регуляторних актів, рішень Слов'янської міської ради;

- сприяння прозорому здійсненню повноважень територіальною громадою реалізації
проектів/програм місцевого розвитку та врахування громадської думки при прийнятті
рішень стосовно питань місцевого розвитку;

- створення діалогової платформи між представниками Слов'янської міської ради та
громадянами, які мешкають на території громади.

Однак інформації щодо питань, які виносяться на обговорення з громадськістю в
рамках роботи платформи, у відкритих джерелах не виявлено.

Оскільки монітори виявили лише одну форму вираження думки мешканців громади
за необхідності принаймні двох, бал за індикатором не зараховується. 
_________________________________________________________________________

Бал не зараховано
_________________________________________________________________________
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Рекомендації:
1. Слов’янській міській раді запрошувати до обговорення ширше коло

представників різних соціально вразливих категорій населення, з обов’язковим
урахуванням їхніх пропозицій у подальшому плануванні заходів соціального захисту.

2. Висвітлювати інформацію про роботу платформи «Форум розвитку міста
Слов’янськ» на сайті міської ради.

3. Запровадити інші форми вираження громадської думки перед прийняттям
рішень, що стосуються соціального захисту населення. Інформувати громадськість про
таке обговорення на офіційних ресурсах міської ради.

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

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

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

У м. Слов’янськ прийнято програму соціального захисту деяких категорій мешканців
на території Слов’янської міської ради на 2020-2024 роки. 

Метою програми є вирішення проблем, підвищення рівня та якості життя, посилення
соціального захисту окремих категорій громадян міста Слов’янська, надання їм допомоги,
забезпечення додаткових гарантій. Бюджет програми становить 132355,3 тис грн (у 2021
році – 26399,6 тис грн): http://docs.slavrada.gov.ua/dt/30145/.

Програмою передбачено надання 600 малозабезпеченим особам та самотнім
пенсіонерам матеріальної допомоги. На реалізацію цього пункту програми передбачено
фінансування у розмірі 3750,00 тис грн.
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Витяг із програми соціального захисту деяких категорій мешканців на території
Слов’янської міської ради на 2020-2024 роки.

У рамках реалізації програми у 2020-2021 роках зроблено наступне:
1. Особі, яка досягла 100-річного віку, надано грошову допомогу у розмірі 5000 грн

(рішення Слов’янської міської ради № 336 від 20.02.2019 року):
http://docs.slavrada.gov.ua/dt/1116/.

2. 100 одиноких людей похилого віку (старше 80 років) отримали продуктові набори:
http://www.slavrada.gov.ua/?view=news&newsID=25680.

Вручення продуктових наборів особам похилого віку.

3. 405 особам похилого віку, які перебувають у скрутному матеріальному становищі,
надано матеріальну допомогу на суму 2646,7 тис грн.
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Витяг із відповіді на запит монітора.

4. 160 особам надано матеріальну допомогу на суму 115,4 тис грн з місцевого бюджету;
5. 8 особам надано кошти виконання капітального ремонту квартири (будинку) на суму

160,0 тис грн з місцевого бюджету.
6. Здійснено безоплатне поховання 68 самотніх малозабезпечених громадян на

суму 132,8 тис грн – у 2020 році, 22 осіб – у 2021 році на суму 50,2 тис грн за рахунок
коштів місцевого бюджету.

7. Здійснено виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги
громадянам: у 2020 році – 38 особам на суму 51,1 тис грн, за січень-травень 2021 року –
44 особам на суму 303,9 тис грн із місцевого бюджету.

Витяг із відповіді на запит монітора.

У громаді прийнято Програму безоплатного та пільгового забезпечення
лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення, за певними
категоріями захворювань, осіб похилого віку та ветеранів праці, здійснення слухового,
голосового, очного та зубопротезування на 2020-2021 роки.

На виконання вищезазначеної місцевої програми у 2020 році безкоштовними
лікарськими засобами забезпечено 372 особи на суму 669,7 тис грн; зубопротезуванням
охоплено 76 осіб пільгової категорії па суму 332,0 тис грн; виробами медичного
призначення (калоприймачі, сечоприймачі, памперси та інше) забезпечено 266 осіб на
суму 2 298,6 тис грн.

У І кварталі 2021 року безкоштовними лікарськими засобами забезпечено 250 осіб
на суму 158.8 тис грн; зубопротезуванням охоплено 10 осіб пільгової категорії на суму
36,4 тис грн; слуховими апаратами забезпечено 2 особи на загальну суму 6,0 тис грн;
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виробами медичного призначення (калоприймачі, сечоприймачі, памперси та інше).

Витяг із відповіді на запит монітора.
. Комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування
Слов’янської міської ради Донецької області» у 2020 році передбачала проведення
благодійних акцій для осіб похилого віку: «Довгожитель»,«Вшануємо ветерана»,
«Милосердя», «Різдво для всіх». Однак у зв’язку з введенням карантину ці заходи
перенесли.

На базі Університету третього віку при Територіальному центрі соціального
обслуговування Слов’янської міської ради відкрито факультет «Поліглот» для осіб
похилого віку: 
http://upszn.gov.ua/index.php/sotsialni-partneri/teritorialnij-tsentr/9-teritorialnij-tsentr/476-fakult
et-poliglot та факультет «Основи комп’ютерної грамотності»:
http://upszn.gov.ua/index.php/sotsialni-partneri/teritorialnij-tsentr/9-teritorialnij-tsentr/408-vipus
knij-fakultetu-osnovi-kompjuternoyi-gramotnosti.

Різноманітність заходів на підтримку малозабезпечених осіб похилого віку та
досягнення кількості необхідних критеріїв дає підстави зарахувати бал за індикатором.
_________________________________________________________________________

Бал зараховано
_________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Слов’янській міській раді необхідно провести аналіз базових потреб

малозабезпечених осіб похилого віку та внести зміни до діючих програм для
задоволення таких потреб.

2. Створити план заходів дозвілля для 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
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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.

У Слов’янську працює комунальна установа «Територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) Слов’янської міської ради». Центр
забезпечує надання соціальних послуг громадянам похилого віку, людям з інвалідністю,
хворим (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності,
але не більше, ніж чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують
постійної сторонньої допомоги.

У 2020 році центром надано наступні послуги:
(http://www.slavrada.gov.ua/?view=obyav&obyavID=27452&word=%F2%E5%F0%E8%

F2%EE%F0%B3%E0%EB%FC%ED%E8%E9%20%F6%E5%ED%F2%F0)
- Відділення соціальної допомоги вдома надає соціальні послуги 440 особам. з яких

299 – люди похилого віку і 141 – особи з інвалідністю, за 5 місяців 2021 року таку послугу
отримали 419 громадян, із них –  67 осіб в сільській місцевості.

- У відділенні денного перебування проходять заняття «Університету третього віку»,
у групі месенджера Viber.

- У відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги за І
квартал 2021 року 302 особи отримали натуральну допомогу в сумі 44,4 тис грн.

Паліативний догляд самотніх громадян здійснюють працівники медичних установ та
соціальної служби з догляду таких осіб.

У комунальній установі також обслуговувують осіб із п'ятою групою рухової
активності (лежачих хворих): п'ять разів на тиждень їх відвідує соціальний працівник.
Щорічно такі послуги надають приблизно двадцятьом немічним пенсіонерам.

Витяг із відповіді на запит монітора.
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За І квартал 2021 року 302 особи отримали натуральну допомогу в сумі 44,4 тис грн,
зокрема: послуги перукаря – 205 осіб, вживаний одяг – 74 особи, прокат засобів
реабілітації – 11 осіб. Подовжили договори на користування технічними засобами 9
громадянам, транспортні послуги надали 3 пенсіонерам.

Витяг із відповіді на запит монітора.

Наявність двох фактів вжиття міською радою заходів щодо отримання особами, які
потребують стороннього догляду, дає можливість зарахувати бал.
_________________________________________________________________________

Бал зараховано
_________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Забезпечити усі форми догляду особам, які цього потребують, включаючи такі

форми догляду як підтримане проживання/хоспісний догляд.

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;
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- 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).

У місті створено Комітет забезпечення доступності осіб з обмеженими фізичними
можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури м. Слов’янськ: http://docs.slavrada.gov.ua/dt/16514/

На засіданнях комітету розглядають та вирішують питання вільного доступу осіб з
фізично обмеженими можливостями до об’єктів громадської та інженерно-транспортної
інфраструктури. Дослідити діяльність комітету доступності моніторам не вдалося через
відсутність інформації про його роботу у відкритих джерелах.  

Рішенням Слов’янської міської ради від 20.02.2019 №335 затверджено порядок
надання послуг супроводження осіб з інвалідністю І групи по зору на паритетних засадах.
Такі послуги надають безкоштовно у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до
16.00: http://docs.slavrada.gov.ua/dt/1115/.

Протягом 2020-2021 років всі медичні заклади міста обладнано у відповідності до
нових норм доступності.

У місті встановлені звукові пристрої, що дублюють сигнали світлофора. 
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Перехрестя у м. Слов’янськ, де працює звуковий світлофор.

Підопічним територіального центру надають транспортні послуги і послуги з
супроводження непрацездатних громадян до установ міської влади, торгових центрів,
банків та установ соціального захисту населення. Такою послугою користуються щорічно
близько 25 осіб з інвалідністю.

Територіальний центр у 2020 році надав 490 транспортних послуг 26 особам з
інвалідністю та дітям з інвалідністю з порушенням зору та опорно-рухового апарату.
Протягом січня-травня 2021 послугою транспортного перевезення скористувались 11 осіб,
надано 210 послуг.

Витяг з відповіді на запит монітора.

Монітор встановив три факти з організації послуг супроводу та безперешкодного
доступу людей з інвалідністю у місті, що дає підстави зарахувати бал.
_________________________________________________________________________

Бал зараховано
_________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Розглянути можливість розробки проектно-кошторисної документації та

проведення реконструкції будівель, де мешкають особи з інвалідністю.
2. Розглянути можливість встановлення тактильної плитки для осіб з

проблемами зору на складних відрізках дороги. Взяти під контроль питання обов’язкової
облаштування пандусів у громадських місцях.
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3. Організувати послуги з перевезення осіб з інвалідністю на постійній основі.

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.

На території Слов’янської міської ради діє комунальна установа «Центр комплексної
реабілітації для осіб (дітей) з інвалідністю Слов’янської міської ради», яка надає
педагогічну та психологічну реабілітацію дітям з інвалідністю.

У 2020 році послуги з соціальної реабілітації отримали троє дітей, з
соціально-психологічної реабілітації – 92 дитини, з соціальної адаптації – 27 детей,
послуги з абілітації надали 67 особам з інвалідністю, з інформування – 67 дітям, з
консультування – 34 дитини, транспортними послугами охоплено 48 дітей, які мають
ураження опорно-рухового апарату.

Після проходження курсу комплексної реабілітації за звітний період дітей з
інвалідністю скоригували до навчальних закладів: до дитячого садка – 9 осіб, до
загальноосвітньої школи – 24 особи.

Фінансове забезпечення реабілітаційних заходів в установі виконується на 100% за
рахунок коштів міського бюджету. У 2020 році фінансування склало 2631,5 тис грн.
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Витяг із відповіді на запит монітора.

Рішенням Слов’янської міської ради від 15.02.2017 № 21-XX-7 затверджено
Програму соціальної підтримки учасників антитерористичної операції (АТО) та членів
їхніх сімей на 2017-2020 роки на території Слов’янської міської ради. Програма
передбачає забезпечення учасників АТО безоплатним зубопротезуванням (на 2019-2020
роки з місцевого бюджету виділено 42,0 тис грн) та безоплатним протезуванням органів
слуху (на 2019-2020 роки з місцевого бюджету виділено 45,0 тис грн):
https://e-petition.bissoft.org/uploads/yeas_and_nays/attachment/file/6028/21-20-7.pdf

У 2020 році Слов’янська міська рада направила кошти на забезпечення осіб з
інвалідністю виробами медичного призначення:

-  486 000 грн для дітей з інвалідністю,
- 961 847,07 грн для дорослих з інвалідністю.

Інформація щодо забезпечення виробами медичного призначення мешканців м. Слов’янськ.

У рамках Програми соціального захисту дітей з інвалідністю на 2016-2020 роки на
території Слов’янської міської ради технічними та іншими засобами реабілітації упродовж
І кварталу 2020 року забезпечено 520 осіб з інвалідністю.

http://slavrada.gov.ua/uploads/File/econom/zvit_za1kv_2020.pdf.
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Витяг зі звіту про виконання Програми економічного і соціального розвитку м.
Слов’янська за І квартал 2020 року.

У рамках реалізації міської Програми пільгового забезпечення окремих категорій
громадян у І кварталі 2021 року зубопротезуванням охоплено 10 осіб – витрачено коштів в
сумі 36,4 тис грн; слухові апарати отримали 2 особи (6,0 тис грн); медикаментами
забезпечено 250 осіб (158,8 тис грн).

Безкоштовними санаторно-курортними путівками до санаторіїв, підпорядкованих
Мінсоцполітики України, забезпечено 14 осіб, із них 2 ветерани війни.

Витяг зі звіту ОМС за І квартал 2021 року.

Вжиття міською владою заходів із надання реабілітаційних послуг особам з
порушенням здоров’я дозволяє зарахувати бал.
_________________________________________________________________________

Бал зараховано 
_________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Налагодити співпрацю з громадськими організаціями, які надають реабілітаційні

послуги, з метою збільшення переліку та якості таких послуг.

6. Чи здійснює ОМС заходи підтримки  сімей з дітьми?

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

 На обліку в Слов’янській міській раді станом на 01.04.2021 року перебувало 4864
одержувачі допомоги на дітей. Допомогу при народженні дитини отримали 2423 осіб на
суму 14 737,9 тис грн.

Протягом І кварталу 2021 року до Управління соціального захисту населення
звернулось 235 заявників за відшкодуванням вартості послуги з догляду за дитиною до
трьох років «муніципальна няня». Видатки бюджету становили 157,9 тис грн. Надана
соціальна підтримка багатодітним сім’ям: 521 родині призначено допомогу на 1812 дітей в
сумі 2 277,2 тис грн.

Протягом звітного періоду 4274 сім’ям призначено щомісячну адресну допомогу
особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів
проведення АТО для покриття витрат на проживання, зокрема на оплату
житлово-комунальних послуг. Видатки становили 18 424,0 тис грн.

Витяг зі звіту про виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Слов’янськ
у І кварталі 2021 року.

Рішенням Слов’янської міської ради №103 від 05.02.2021 року за рахунок місцевого
бюджету на 2021 рік надаються пільги з безкоштовного харчування дітей:
http://docs.slavrada.gov.ua/dt/55548/. На оплату за харчування учнів 1-4 класів та пільгової
категорії у 2020-2021 році з місцевого бюджету профінансовано 5379 тис грн.

Слов'янська міська рада сприяє у влаштуванні дітей внутрішньо переміщених осіб у
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заклади освіти.

Витяг із відповіді на запит монітора.

У рамках Програми безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами
в разі амбулаторного лікування окремих груп населення за певними категоріями
захворювань, осіб похилого віку та ветеранів праці, здійснення слухового, голосового,
очного та зубопротезування на 2020-2021 роки у 2020 році надано пільгове харчування 123
дітям перших двох років життя з малозабезпечених сімей па суму 93,3 тис грн. За 1
квартал 2021 року надано пільгове харчування 28 дітям перших двох років життя з
малозабезпечених сімей на суму 18,7 тис грн.

Витяг із відповіді на запит монітора.

У 2020 році соціально незахищеним родинам роздали продуктові набори.

У рамках Програми здоров’я жінок та дітей Слов’янська на 2017-2020 роки
упродовж І кварталу 2020 року:

Місцевий індекс прав людини м. Слов’янськ Донецької області: Звіт моніторингу

Сторінка 43 з 65



- 72 дитини перших двох років життя з малозабезпечених сімей забезпечені
пільговим харчуванням.

- 48 вагітних пройшли діагностику вродженої та спадкової патології вагітних групи
ризику: http://slavrada.gov.ua/uploads/File/econom/100320-2-vik_ekonom-programi-2019.pdf

У рамках Програми безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами
та засобами медичного призначення в разі амбулаторного лікування окремих груп
населення та за певними категоріями захворювань забезпечені продуктами лікувального
харчування двоє дітей хворих на фенілкетонурію.

Надання допомоги сім’ям з дітьми, підтримка сімей внутрішньо переміщених осіб та
забезпечення безкоштовним харчуванням у навчальних закладах дає можливість
зарахувати бал.
_________________________________________________________________________

Бал зараховано
_________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Приділяти більше уваги інформуванню сімей з дітьми щодо допомоги, на яку вони

мають право. 

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

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

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

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

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

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

- організація надання послуг у Соціальному центрі матері та дитини;
- організація соціальних послуг із ресоціалізації наркозалежної молоді;
- інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).
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Слов’янська міська рада інформує населення щодо можливих місць отримання
допомоги у випадку домашнього насилля:
http://www.slavrada.gov.ua/?view=news&newsID=17523&word=%ED%E0%F1%E8%EB%FC
%F1%F2%E2%E0

У складі дитячої консультативної поліклініки КНП СМР «Міська лікарня №1»
працює «Клініка, дружня до молоді» (КМД), яка надає лікувально-діагностичні,
консультативні, інформаційні та профілактичні послуги підліткам та молоді у віці від 10
до 21 років. Клініка співпрацює з Центром соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді та
Службою у справах дітей, Слов’янським МРВ філії Державної установи «Центр пробації»
в Донецькій області. У 2020 році фахівці клініки надали послуги трьом особам – жертвам
домашнього насильства.

При Слов’янській міській раді створено координаційну раду з питань дітей, молоді,
сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми у
Слов’янську: http://docs.slavrada.gov.ua/dt/2093/. Однак дослідити її діяльність не вдалося
через відсутність інформації про її роботу у відкритих джерелах інформації.

Рішенням Координаційної ради від 11.03.2020 року затверджено План спільних
заходів, спрямованих на соціальний захист дітей з приводу жорстокого поводження з
дітьми або загрози його вчинення, запобігання суїцидальної поведінки, викорінення
найгірших форм дитячої праці у м. Слов’янськ на 2020 рік:
http://docs.slavrada.gov.ua/dt/2093/.

План заходів щодо запобігання та протидії домашньому насильству у м. Слов’янськ.

У Слов’янську діє програма із забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та
лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД у м. Слов’янськ. У рамках програми
проходять заходи з попередження вживання та розповсюдження наркотиків серед молоді.
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У 2020 році в рамках програми безкоштовне тестування на ВІЛ-інфекцію пройшли 1066
осіб.

Комунальний заклад «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей в м.
Слов’янськ Донецької області» надає послуги з комплексної соціальної, психологічної,
педагогічної, медичної, правової допомоги дітям, які опинилися у складних життєвих
обставинах. До центру приймають:

- дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах і не в змозі подолати
їх власними силами, якщо батьки не можуть забезпечити належного утримання та догляду
за дитиною, ухиляються від виконання батьківських обов’язків, вживають алкоголь,
наркотичні засоби;

- дітей, які залишилися без піклування батьків або осіб, які їх замінюють;
- дітей, які зазнали насильства і потребують соціально-психологічної допомоги;
- безпритульних дітей.
Станом на 01 грудня у 2020 році в Центрі отримала допомогу 91 дитина:
- за рішенням ССД до Центру в заклад було направлено 69 дітей;
- за актом поліції – 20 дітей;
- за заявами самих дітей – 2.
За поточний період 2020 року повернено у сім’ю 30 дітей (33 %):

http://docs.slavrada.gov.ua/prdt/54777/
У Слов’янську працює Центр допомоги жінкам, які постраждали від насильства або

жорстокого поводження. Центр відкрився за фінансової підтримки Європейського Союзу в
рамках Програми відновлення та розбудови миру ПРООН та ООН-Жінки, що реалізується
у Східній Україні. Подальшу роботу центру підтримує Фонд ООН у галузі
народонаселення  за фінансової підтримки уряду Великої Британії у тісній співпраці з
міською та обласною владою, Донецьким обласним центром соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді, а також неурядовими партнерами, зокрема ДОГО «Ліга соціальних
працівників».

Інспектори з ювенальної превенції Слов’янського відділу поліції та робітники
Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводять заняття зі школярами в
рамках програми «16 днів активності проти гендерного насильства», на яких розповідають
про історію акції та її правові засади в законодавстві України. 

Заняття із школярами в рамках програми «16 днів активності проти гендерного
насильства».

Протягом 2019-2020 років громадська організація «Сприяння» реалізовує в місті
проєкт «Особливості діяльності мобільної бригади соціально-психологічної допомоги та
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надання допомоги постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою
статі».

В рамках проєкту фахівці з соціальної роботи Слов'янського міського центру
соціальних служб мали можливість використовувати додатковий ресурс – автомобіль та
надавати соціальні послуги екстрено за місцем проживання постраждалих від домашнього
насильства.

За строк реалізації проєкту фахівці центру соціальних служб надали наступні
послуги:

- соціального супроводу – 5 сімей;
- консультування – 19 осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, зокрема

2 сім'ї та 1 особа потребували тимчасового притулку та були влаштовані до
спеціалізованих закладів для сімей/осіб, які постраждали від домашнього насилля та
насильства за ознакою статі.

11 дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, відвідують гуртки у
позашкільних навчальних закладах відділу освіти міської ради.

Витяг із відповіді на запит монітора.
Рішенням Слов’янської міської ради №617 від 02.06.2021 року при міському центрі

соціальних служб створено  спеціалізовану службу первинного соціально-психологічного
консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за
ознакою статі: http://docs.slavrada.gov.ua/dt/57094/

Наявність трьох доказів участі міської ради у наданні соціальних послуг дітям та
молоді, які опинились у складних життєвих обставинах, зокрема за наслідками
домашнього насильства, дає можливість зарахувати бал. 
_________________________________________________________________________

Бал зараховано 
_________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Приділити більше уваги питанню організації соціальних послуг із ресоціалізації

наркозалежної молоді.
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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.

Станом на 01.04.2021 року на первинному обліку служби у справах дітей
Слов’янської міської ради перебувають 369 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування. Під опікою громадян знаходяться 253 дитини-сироти та дитини, позбавленої
батьківського піклування.

На території громади розвивається мережа нових форм сімейного виховання –
прийомний сімей та дитячих будинків сімейного типу. На сьогодні успішно функціонують
14 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховуються 95 дітей – сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, а також 7 прийомних сімей, в яких виховуються 19
дітей.

Всі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, отримують державні
пільги в повному обсязі: забезпечені єдиними квитками, двічі на рік проходять поглиблене
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медичне обстеження, отримують пенсії по втраті годувальника та державну допомогу,
забезпечені безкоштовним харчуванням, безкоштовним проживанням у гуртожитках
навчальних закладів на період навчання тощо.

Витяг зі звіту ОМС за 1 квартал 2021 року.
Діти, виявлені під час рейдів, отримують соціальний захист у КЗ «Центр

соціально-психологічної реабілітації дітей в м. Слов’янськ». Центр забезпечує
своєчасність, доступність і ефективність різних видів допомоги. Профілактичну та
корекційно-виховну роботу організують на основі індивідуального підходу до дитини, з
урахуванням її віку та ступеню розвитку. Центр забезпечує захист особистих прав та
інтересів дітей, надає практичну допомогу у розв'язанні питань правового захисту.
Ведеться робота зі встановлення відсутніх документів на дітей та їхніх батьків. Так,
протягом I кварталу 2021 року 41 дитина отримала соціальний захист у ЦСПРД.

Станом на 01.04.2021 року на обліку перебувають 58 дітей, які опинилися у
складних життєвих обставинах. Служба у справах дітей сумісно з правоохоронними
органами, відділом освіти, відділом охорони здоров’я, центром соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді проводить рейди «Сім’я» з метою виявлення дітей, які опинились у
складних життєвих обставинах, і надання дітям соціальної допомоги.

З початку поточного року провели 12 профілактичних рейдів «Сім’я», «Діти
вулиці». Обстежили 75 родин. Неодноразово обстежили матеріально-побутові умови
проживання дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах та перебувають на
обліку служби у справах дітей. З батьками дітей проводять профілактично-роз’яснювальну
роботу.
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Витяг зі звіту ОМС за І квартал 2021 року.

У 2020 році Слов'янський міський центр соціальних служб провів тренінгові заняття
з теми «Запобігання та подолання конфліктних ситуацій з дітьми-сиротами та дітьми,
позбавленими батьківського піклування, вихованцями дитячих будинків сімейного типу»
та відеолекції щодо профілактики домашнього насильства в сім'ї для сімей, у яких
виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які перебували під
соціальним супроводом (три дитячих будинки сімейного типу та 5 опікунських сімей).

Витяг із відповіді на запит монітора.

Рішенням Слов’янської міської ради №713 від 07.07.2021 року створено комісію для
формування пропозицій щодо потреби в субвенції з державного бюджету на забезпечення
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа:
http://docs.slavrada.gov.ua/dt/67395/

На сьогодні опубліковано проєкт рішення щодо затвердження програми
«Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з
їх числа на 2021-2023 роки у м. Слов’янськ», на фінансування якої передбачено 2704,5 тис
грн з місцевого бюджету: http://docs.slavrada.gov.ua/prdt/56807/

На кінець 2020 року із загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування (354):

- 255 дітей не мають житла;
- 64 дитини мають  право користування житловим приміщенням;
- 35 дитини мають житло на праві повної або часткової власності;

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823 «Про
затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим
батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку», всім дітям, які досягли 18
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років, за рахунок коштів місцевого бюджету надається одноразова матеріальна допомога в
розмірі 1810 грн.

Витяг із відповіді на запит монітора.
Моніторами підтверджено чотири факти участі Слов’янської міської ради,

спрямованих на захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
що дає можливість зарахувати бал.
_________________________________________________________________________

Бал зараховано
_________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Передбачити функціонування соціального гуртожитку для дітей-сиріт та

дітей, позбавленого батьківського піклування.
2. Прийняти програму з надання фінансової підтримки внутрішньо переміщених

прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу.
3. Передбачити можливість надання житла дітям-сиротам, дитячим будинкам

сімейного типу, які вимушено або самостійно залишили місце проживання на тимчасово
окупованих територіях та території проведення АТО.

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.

Слов’янська міська рада не надала інформацію щодо залучення недержавного
громадського сектору до надання послуг населення.

Відсутність інформації про залучення недержавних надавачів соціальних послуг дає
право монітору зарахувати бал.
_________________________________________________________________________

Бал не зараховано
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_________________________________________________________________________
Рекомендації:

1. Рекомендовано залучати недержавних надавачів соціальних послуг для більш
якісного та різноманітного обслуговування.

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.

У Слов’янську управління праці та соціального захисту населення створено у
форматі «Прозорий офіс». При відвідуванні офісу було встановлено наступне:

1. Для зручності осіб, які звертаються, на рецепції працюють консультанти
«Єдиної приймальні» Слов’янського управління праці та соціального захисту населення.

2. Телефоном можливо дізнатися про порядок отримання послуг та графік
прийому громадян. 

3. На вході до приміщення розташовано інформаційні стенди з інформацією про
роботу центру та послуги, які можна отримати. 
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5.  На дверях є таблички з інформацією про працівників. 
6. Приміщення доступне для маломобільних груп населення (для доступного

пересування осіб з інвалідністю вхід обладнано пандусом, який також є у коридорі).
7. Наявність паркувальних місць з місцями для маломобільних груп населення.
8. У консультанта можна отримати бланки заяв та інформацію щодо додаткових

документів.
9. Наявний доступ до туалетів, зокрема для осіб з інвалідністю, на дверях туалету є

таблички для осіб з вадами зору. 

10. Працівники центру допомагають заповнити заяви тим, хто не може самостійно
цього зробити. 

11. Місця очікування обладнані достатньою кількістю крісел та лавок, є столи для
зручності заповнення документів, працює кондиціонер.

Місцевий індекс прав людини м. Слов’янськ Донецької області: Звіт моніторингу

Сторінка 53 з 65



Наявність 12 критеріїв зручності надання послуг органом соціального захисту
населення дає можливість монітору зарахувати бал.
________________________________________________________________________

Бал зараховано
_________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Створити дитячий куточок у «Прозорому офісі».
2. Слов’янській міській раді рекомендовано запрошувати до обговорення ширше

коло представників різних соціально вразливих категорій населення з обов’язковим
урахуванням їхніх пропозицій у подальшому плануванні заходів із соціального захисту.

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.

Представники юридичного відділу Слов’янської міської ради повідомили про
відсутність у громаді стратегічного документу, що стосується сфери доступу до
правосуддя.

Контент-аналіз сайту міської ради та інших джерел інформації також не виявив
доказів наявності діючого місцевого стратегічного документу, що стосується питання
доступу до правосуддя, тож підстави до зарахування балу відсутні.
_________________________________________________________________________

Бал не зараховано
_________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Слов’янській міській раді розробити та затвердити місцевий документ, що

стосується сфери доступу до правосуддя.
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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.

Слов'янська міська рада надає в оренду/користування комунальне майно
правоохоронним органам та органам юстиції:

1. На підставі договору оренди нерухомого майна комунальної власності
територіальної громади м. Слов'янськ, будівля на вул. Центральна, ЗВ надається в оренду
Слов'янській окружній прокуратурі.

Витяг із відповіді на запит монітора.

2. Рішенням Слов’янської міської ради від 06.03.2019 р. № 437 ОМС передано
однокімнатну квартиру та закріплено її за департаментом патрульної поліції України
Національної поліції України: http://www.slavrada.gov.ua/?view=doc&docID=23094

3. Рішенням Слов’янської міської ради від 05.04.2017 р.  № 256 передано майно
комунальної власності територіальної громади м. Слов’янськ, яке знаходиться на балансі
відділу культури Слов’янської міської ради, в тимчасове безоплатне користування (позику)
Головному територіальному управлінню юстиції у Донецькій області на умовах договору
позики: http://docs.slavrada.gov.ua/dt/18022/

4. відкритих джерелах монітор знайшов підтвердження передачі Слов’янською
міською радою нежитлового приміщення Національному управлінню поліції за пільгову
плату: http://slavrada.gov.ua/uploads/File/KS/orenda_ukv_011119.pdf

5. Також є підтвердження передачі Слов’янською міською радою нежитлового
приміщення Державній установі «Центр пробації» за пільгову плату:
http://slavrada.gov.ua/uploads/File/KS/orenda_ukv_011119.pdf
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Підтвердження трьох фактів взаємодії з вказаними органами дає право монітору
зарахувати бал.
_________________________________________________________________________

Бал  зараховано
_________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Слов’янській міській раді необхідно розглянути можливість та запланувати

створення консультативно-дорадчих органів з правоохоронними органами.

3. Чи бере участь ОМС у формуванні суду присяжних?

Бал зараховується у разі надання доказів (фактів) залучення органу місцевого
самоврядування до формування суду присяжних. Індикатор оцінюється шляхом аналізу
документів органу місцевого самоврядування про відбір та призначення суду присяжних
за останні три календарні роки.

Згідно з відповіддю на запит монітора, Слов’янська міська рада бере безпосередню
участь у формуванні суду присяжних:
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https://nikolaevka24.com/u-slov-yansku-shukayut-bazhayuchih-dlya-vklyuchennya-do-rezervno
go-spisku-prisyazhnih/

Витяг із відповіді на запит монітора.

Рішенням Слов’янської міської ради від 04.03.2020 року  № 16-LXXX-7 затверджено
список присяжних Слов’янського міськрайонного суду:
http://docs.slavrada.gov.ua/dt/41305/.

Участь Слов’янської міської ради у формуванні суду присяжних дає можливість
монітору зарахувати бал.
_________________________________________________________________________

Бал  зараховано
_________________________________________________________________________

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

управліннями юстиції, центрами з надання безоплатної вторинної правової
допомоги?

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

Слов'янська міська рада разом з партнерами проводить наступні правопросвітницькі
заходи з населенням:

1. У Слов’янському міському центрі зайнятості для шукачів роботи «Легальна
зайнятість», під час  якого відвідувачам розповіли про їхні права як найманого працівника.
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1. Слов'янський міськрайонний відділ пробації, ювенальної превенції
Слов‘янського відділу поліції та фахівці соціальної роботи Центру соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді проводять інформаційно-просвітницькі заходи з підлітками, які
перебувають у конфлікті з законом.

2. Слов'янський МРВ Філії ДУ «Центр пробації» спільно з психологом відділу
та фахівцем із соціальної роботи ЦСССДМ проводить просвітницькі заходи у формі
настільної гри «Крок за кроком».
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3. На базі Слов'янського міського центру соціальних служб спільно з
спеціалістом Слов'янського МРВ пробації регулярно проводять профілактичну роботу
з дітьми та молоддю, які засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. Це
індивідуальні консультації з нормативно-правових аспектів, проблем сім’ї,
внутрішньо-особистих та соціально-економічних проблем.

Підтвердження чотирьох заходів правопросвітницького характеру з чотирьох
необхідних дає можливість зарахувати бал.
_________________________________________________________________________

Бал зараховано
_________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Скласти план спільних правопросвітницьких заходів міської ради з місцевими

державними адміністраціями, судами, територіальними управліннями юстиції,
центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги на 2021 рік.
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5. Чи здійснює ОМС заходи, спрямовані на забезпечення доступу до правосуддя,
шляхом організації зручного для громадян транспортного сполучення?

Бал зараховується при встановленні факту зручності транспортного сполучення до
кожного з таких органів: поліція, суд, юстиція.

Зручність досяжності визначається одним із наступних способів: 1) не більше однієї
пересадки громадським транспортом від найбільш віддаленої вулиці та відстань до
найближчої зупинки не більше 500 м; 2) у населених пунктах без транспортного
сполучення – близько 3 км від найбільш віддаленої вулиці; 3) якщо орган влади знаходиться
в іншому населеному пункті – можливість відповідно встановленого графіку руху
транспорту виїхати до органу влади, отримати необхідну послугу та повернутися того
ж дня.

Слов’янський міськрайонний суд знаходиться на вул. Добровольського, 2. Відстань до
центру міста – менше 1 км. Доїхати до суду можна з будь-якого району Слов’янська без
пересадок або з однією пересадкою (із найвіддаленіших районів міста), при цьому
відстань до зупинки сягає 120 м.

Слов’янський міський відділ поліції знаходиться за адресою м. Слов’янськ, вул.
Університетська, 30, в самому центрі міста. До установи можна доїхати з однією
пересадкою (з найвіддаленіших районів міста), при цьому відстань до зупинки сягає 200
м.
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Слов’янський міськрайонний відділ Державної виконавчої служби знаходиться за
адресою м. Слов’янськ, вул. Поштова, 44, відстань від центру міста – близько 1 км. До
установи можна доїхати з однією пересадкою (з найвіддаленіших районів міста), при
цьому відстань до зупинки сягає 200 м.

Враховуючи зручність транспортного сполучення до кожного з таких закладів, бал за
індикатором зараховано.
_________________________________________________________________________

Бал  зараховано
_________________________________________________________________________

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

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

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

Приклади заходів:

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

фінансуванням громадської організації, яка наймає фахівців, в тому числі, через
механізм громадських робіт; 2) або соціальними службами, які безпосередньо
залучають фахівців).
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3. Послуга перекладу з жестової мови в органах влади (переважно надається через
фінансування громадської організації, яка залучає фахівців).

4. Облаштування будівель пандусами, поручнями та світловідбиваючими
елементами.

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

У місті працює Комітет забезпечення доступності осіб з обмеженими фізичними
можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури Слов’янська: http://docs.slavrada.gov.ua/dt/16514/.

На засіданнях комітету розглядаються та вирішується питання вільного доступу осіб
з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів громадської та
інженерно-транспортної інфраструктури. Дослідити діяльність комітету доступності
моніторам не вдалось через відсутність інформації про його роботу у відкритих джерелах.

Рішенням Слов’янської міської ради від 20.02.2019 р. №335 затверджено порядок
надання послуг супроводження осіб з інвалідністю І групи по зору на паритетних засадах.
Такі послуги надають безкоштовно у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до
16.00: http://docs.slavrada.gov.ua/dt/1115/.

Приміщення суду, поліції та управління юстиції обладнані пандусами та поручнями.
Найближчий до будівлі суду світлофор обладнаний звуковим сигналом.
Однак вивчити роль міської ради у створенні умов з безперешкодного доступу до

органів влади у місті не вдалося через відсутність цих даних у відкритих джерелах
інформації.

Бал за індикатором не зараховано.
_________________________________________________________________________

Бал  не зараховано
_________________________________________________________________________

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

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

1. Надання таких послуг безпосередньо співробітниками органу місцевого
самоврядування.

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

3. Укладання з юридичними особами приватного права, які відповідно до свого
статуту мають право надавати правову допомогу, договорів про надання на
постійній або тимчасовій основі первинної правової допомоги на території
відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
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4. Залучення на договірній основі до надання безоплатної первинної правової
допомоги адвокатів або інших фахівців у відповідній галузі права.

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

Юридичне управлінням Слов’янської міської ради забезпечує надання безоплатної
первинної правової допомоги громадянам з питань, що належать до компетенції
Слов’янської міської ради. Розпорядженням міського голови від 26.12.2011№ 549р
затверджено графік особистого прийому працівниками юридичного управління осіб, які
потребують безоплатної первинної правової допомоги за видами правових послуг,
визначених Законом України «Про безоплатну правову допомогу» (2-й та 4-й четвер
кожного місяця). Однак у разі звернення громадян прийом ведуть щодня.

Юридичне управління співпрацює із Слов'янським бюро безоплатної правової
допомоги та БФ «Право на захист» з питань надання вторинної допомоги пільговим
категоріям громадян.

Витяг із відповіді на запит монітора.

У ході експерименту монітор з’ясував, що графік прийому передбачає роботу
юридичного управління двічі на тиждень, але в разі звернення громадян управління готове
надати допомогу щодня, реєструючи при цьому відвідувачів, яким було надано допомогу.
Для отримання вторинної правової допомоги управління перенаправляє відвідувачів до
Бюро безоплатної правової допомоги.

Під час візиту монітор з’ясував, що отримати консультацію можна телефоном.
Наявність доказів забезпечення органом місцевого самоврядування надання

безоплатної первинної правової допомоги дає підстави зарахувати бал.

_________________________________________________________________________
Бал зараховано

_________________________________________________________________________
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Ключові враження від моніторингу

Слов’янська міська рада бере участь у забезпеченні доступу мешканців міста до
правосуддя. Місцева влада організувала можливість отримання безкоштовної первинної
правової допомоги, в тому числі маломобільними громадянами, яким надається послуга з
супроводу до органів влади.

Попри це міській раді необхідно систематизувати роботу у сфері доступу до
правосуддя, прийнявши стратегічний документ. Також необхідно посилити співпрацю з
поліцією та судами у напрямку проведення спільних інформаційно-просвітницьких
заходів.

Базові рекомендації

1. Розглянути можливість розширити різновидності правопросвітницьких
заходів різними тематичними спрямуваннями з використанням різних форм подачі
інформації.

2. Слов’янській міській раді розглянути можливість та запланувати створення
консультативно-дорадчих органів.

3. Слов’янській міській раді необхідно розробити та затвердити місцевий
документ, що стосується сфери доступу до правосуддя.
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ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ
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