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Моніторингова місія у смт. Станиця Луганська Луганської області проходила одночасно з
низкою моніторингів в інших населених пунктах областей, що найбільше постраждали від
наслідків військового конфлікту на Сході України. Вона мала на меті здійснити аналіз
дотримання прав людини на Сході України та допомогти органам місцевого
самоврядування налагодити свою діяльність у напрямку дієвої роботи із захисту прав
людини у громаді. В якості методики моніторингу було обрано напрями «Соціальний для
захист вразливих категорій», «Безпека громади», «Гідний рівень життя» Місцевого індексу
прав людини.
Період проведення: 01.07.2021 – 09.09.2021 р.
Управлінська команда проекту: Євген Полтенко, Тарас Щербатюк, Наталія Єсіна.
Робоча група моніторингової місії: Анатолій Мужиченко.
Публікація демонструє результати моніторингу дотримання прав людини на місцевому
рівні у смт Станиця Луганська за інноваційним інструментом Місцевий індекс прав
людини.
Місцевий індекс прав людини розроблений Українською Гельсінською спілкою з прав
людини та допрацьований для адаптації до місцевого контексту Мережею правового
розвитку для підтримки і ефективного розвитку реформи місцевого самоврядування та
адміністративно-територіального устрою в Україні. Критерієм ефективності визнано такий
розвиток, що базується на засадах пріоритету прав людини в усіх сферах її взаємин із
державою.
Моніторинги населених пунктів проводять представники місцевих громадських об’єднань
за координації та навчальної підтримки експертів Мережі правового розвитку та
Української Гельсінської спілки з прав людини. Моніторинг передбачає виставлення
бальної та відсоткової оцінки зусиллям місцевої влади з забезпечення прав людини у
кожному напрямі оцінювання. За результатами кожного моніторингу місцева влада має
перелік рекомендацій для покращення власної діяльності.
Розробка методології Місцевого індексу прав людини була реалізована за участі експертів
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, спільнот експертів науковців та
практиків місцевого самоврядування різних галузей прав людини. Було опрацьовано
сучасні міжнародні моделі прав людини і їх оцінювання, узагальнено кращі іноземні та
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вітчизняні практики моніторингу прав людини на місцевому рівні, враховано специфіку
розвитку повноважень місцевого самоврядування в процесі реформи.
Моніторинг відбувся за проєктом «Посилення експертного потенціалу ОГС Донецької та
Луганської областей для здійснення моніторингу доступу до правосуддя та безпеки на
місцевому та обласному рівнях», який реалізують Мережа правового розвитку у
партнерстві з Українською Гельсінською спілкою з прав людини та організаціями
громадянського суспільства Донецької та Луганської областей в межах Програми ООН із
відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу, а також
урядів Данії, Нідерландів, Швейцарії та Швеції.
Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН:
Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та
розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення
(UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).
Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС),
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), а також уряди Великої Британії, Данії, Канади,
Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГРОМАДУ
Станично-Луганська ТГ сформувалась у 2020 році з центром у смт Станиця Луганська
Луганської області. До її складу входять наступні населені пункти: селище Станиця
Луганська, с. Валуйське, с. Болотенне, с. Вільхове, с. Макарове, с. Сизе, с. Нижня
Вільхова, с. Верхня Вільхова, с. Малинове, с. Плотина, с. Пшеничне, с. Камишне, с.
Колесниківка, с. Юганівка.
Кількість населення: згідно з даними стратегії соціально економічного розвитку
Станично-Луганської ТГ, загальна чисельність населення громади станом на 01.04.2020 р.
за оперативною інформацією сільських, селищних рад ТГ становить 24 897 осіб (з них
47,5% – чоловіки і 52,5% – жінки).
Структура населення за віком складає: 1-17 років-10%; 18-39 років-25%; 40-59 років-26%;
60 років та старше 39%, з них особи мають розраховувати на соціальні пільги складають:
Адміністративний центр громади: смт Станиця Луганська
Код ЄДРПОУ: 04335766
КОАТУУ: 4424855100
Адреса: 93600, Луганська обл., смт Станиця Луганська, вул. Центральна, 52
Час роботи: пн – пн. 8:00 – 16:30
Поштовий індекс: 93600
Сайт Станично-Луганської ТГ: Stanica.vca@gmail.com
E-mail: possovet.stanica@ukr.net
Телефон : 06472 31324
Керівник Станично-Луганської селищної ВЦА: Зінченко Альберт Миколайович
На території Станично-Луганської ТГ функціонують:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

промислові підприємства – 1;
комунальні підприємства – 2;
потужні агрогосподарства – 5 ;
Із 1250 суб’єктів підприємницької діяльності Станично-Луганського
району більшість знаходиться на території Станично-Луганської ОТГ;
відділення банків – 5;
школи – 6 та НВК – 3
дитячі садки та ясла – 3
дитяча музична школа – 1;
навчально-виробничий центр – 1;
музей – 1
стадіон – 1;
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●
●
●
●
●
●
●
●
●

будинки культури – 5;
відділення поштового зв’язку – 27
бібліотеки – 10;
аптеки – 16;
конфесійні заклади (церкви) – 5;
місця громадського харчування –5;
станція швидкої медичної допомоги– 1;
амбулаторії – 5
фельдшерсько-акушерські пункти (ФАП) – 2

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.
Станично-Луганська селищна ВЦА утворилась у березні 2021 року. Моніторинг сайту ВЦА
соціальних мереж, друкованих ЗМІ з цього питання вказує на відсутність місцевих
довгострокових програм з підвищення рівня громадської безпеки та громадського порядку.
Під час дослідження виявлені розпорядження керівника ВЦА про створення
координаційних робочих груп для реалізації проєктів і програм, направлених на
підвищення безпеки в громаді:
● №19 від 06.04.2021, «Про затвердження Програми створення і використання
матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій
техногенного і природного характеру та їх наслідків на території
Станично-Луганської селищної територіальної громади на 2021 рік»;
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● №83 від 19.05.2021, «Про створення місцевого матеріального резерву для
запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території
Станично-Луганської селищної територіальної громади»;
● №207 від 02.07.2021 «Про створення Координаційної групи для реалізації проєктів і
програм з навчання ризикам, пов’язаних з вибухонебезпечними предметами на
території Станично-Луганської селищної територіальної громади»;
● №225 від 12.07.2021, «Про затвердження посадового складу місцевої комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій».
У діях Станично-Луганської селищної ВЦА простежується певний системний підхід до
вирішення питань з підвищення рівня громадської безпеки та громадського порядку.
Зважаючи на незначний строк роботи, ВЦА працює над утворенням координаційних груп
та затвердженням місцевих програм що в подальшому дасть можливість
Станично-Луганській ТГ вчасно реагувати на виклики; виявляти небезпечні місця та
вживати заходів для усунення недоліків, проводити інформаційні заходи щодо формування
безпечної поведінки мешканців.
За відсутності програми ми не можемо оцінити її дієвість, тому бал не зараховано.
__________________________________________________________________________
Бал не зараховано
__________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Розглянути можливість прийняття додаткових місцевих довгострокових програм
щодо підвищення рівня громадської безпеки та громадського порядку.
2. Провести аналіз програм безпеки та громадського порядку, прийнятих
Станично-Луганською районною радою, та врахувати їх позитивний досвід у
плануванні роботи. Взяти до уваги напрацювання робочої групи з розробки
Стратегії розвитку Станично-Луганської ОТГ на 2020-2027 рр. Та сприяти
внесенню додаткових пунктів з підвищення рівня громадської безпеки та
громадського порядку згідно з викликами сьогодення.

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
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представниками ОСББ та іншими громадськими об’єднаннями; громадське обговорення;
інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).
Оскільки програми (проєкти) підвищення рівня громадської безпеки станом на 20.07.2021
знаходяться в стані розробки, бал за цим питанням зарахувати неможливо. Однак, слід
зазначити, що керівник ВЦА особисто бере участь у робочих групах з соціальної
згуртованості та безпеки, впроваджених Програмою ООн з відновлення та розбудови миру
у 2019 році, прислуховується до думок громадськості та експертів. Керівництво
Станично-Луганської селищної ВЦА не відхиляє пропозицій громадськості, бере активну
участь у запропонованих заходах.
В рамках проекту «Зменшення ризику катастроф та вразливості населення в Східній
Україні», який реалізується за фінансової підтримки в рамках цивільного захисту та
гуманітарної допомоги Європейського Союзу (ЕСНО), за результатами попередніх
домовленостей під час робочої зустрічі з керівництвом громади 26.07.2021 р. щодо
розробки Стратегії зменшення ризику лих Станично-Луганської територіальної громади на
2021-2027 роки (далі – Стратегії), для проведення SWOT аналізу, необхідного для розробки
Стратегії, ВПІНО «Філія АКТЕД» розробила гугл форму «Опитування серед населення
Станично-Луганської громади з метою зменшення ризику лих на території громади». Усіх
бажаючих запрошували пройти опитування та внести свій вклад у розвиток проєкту та
підвищення рівня безпеки у громаді. Опитування тривало до 17:00 години 01 жовтня.
Посилання на опитувальник: https://forms.gle/7su28rxy3QoCRYeH6
За висновками моніторів, роботу ВЦА за даним напрямом можна оцінити позитивно, але
для зарахування балу цього недостатньо.
__________________________________________________________________________
Бал не зараховано
__________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Провести громадські слухання та обговорення щодо стану безпеки у громаді та
врахувати їх результати разом із вищевказаним звітом за опитуванням при
прийнятті програми з питань громадської безпеки та громадського порядку.
2. Оприлюднити результати громадських слухань та обговорення стану безпеки у
громаді в місцевих ЗМІ, на сайті громади та на сторінках в соціальних мережах.
3. Спільно з ГУНП та громадськими організаціями впровадити програму «Безпечне
місто» на території громади.

3. Чи впровадила на час моніторингу місцева влада сучасні технічно-інформаційні
системи, які допомагають реагувати на тривожні події в місті?
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Бал зараховується при наданні доказів впровадження (або виділеного фінансування,
оформленого технічного завдання на виготовлення) трьох технічно-інформаційних
систем. Приклади: функціонування муніципального центру безпеки або фінансування
відповідного поліцейського центру, місцева система короткого номера оперативного
інформування, система відеоспостереження на дорогах та/або в громадських місцях,
розумне управління патрулями, розумне освітлення вулиць, розумні світлофори, тривожні
кнопки у громадських місцях, спеціалізовані форуми, інше (визначається за внутрішнім
переконанням монітора). У великих містах з районним поділом вибирається випадково
один нецентральний район, і питання ставиться лише щодо нього.
Органи місцевого самоврядування співпрацюють із громадськими організаціями щодо
встановлення у людних місцях камер відеоспостереження, облаштуванням тривожними
кнопками навчальних закладів та дитячих садків, під час моніторингу ми отримали
інформацію про впровадження місцевою владою сучасних технічних інформаційних
систем (4 відеокамери). ВЦА сприяє впровадженню системи відеонагляду на території
громади, спільно зі Станично-Луганським відділом поліції сприяє успішній реалізації
проєкту «Об’єднання зусиль поліції та громадськості для підвищення безпеки в
Станично-Луганській Громаді» що реалізовує ГО «СЛЦСКР «Велика Родина».

Серед результатів проєкту зазначені наступні:
● створення системи відеоспостереження, забезпечення відеонагляду за місцями та
об’єктами, які потребують посиленого захисту та контролю над ситуацією;
● створення локальної мережі на кшталт системи «Безпечне смарт-місто»;
● консолідація зусиль влади, громади та правоохоронних органів з метою забезпечення
безпечної життєдіяльності ТГ;
● впроваджено програму регулярних відеозвернень поліції до громади в соціальних
мережах та веб сайтах громади, що сприятиме зменшення випадків різного виду
шахрайств як на території Станично-Луганської громади так і за її межами.
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Наявність цих доказів не дає підстави зарахувати бал, адже монітор не знайшов результатів
реалізації проєкту. Сподіваємося, що впровадження місцевою владою сучасних технічних
інформаційних систем сприятиме підвищенню рівня громадської безпеки та швидкості
реагування правоохоронних органів на випадки крадіжок, шахрайства, асоціальної
поведінки, вандалізма, підвищенню рівня самодисциплини тощо.
_________________________________________________________________________
Бал не зараховано
__________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Прийняти
місцеву
програму,
якою
передбачити
впровадження
технічно-інформаційних систем, які допомагають реагувати на тривожні події у
місті: систему відеоспостереження на дорогах та/або в громадських місцях;
розумного управління патрулями, розумного освітлення вулиць; розумних
світлофорів.
2. Вивчити досвід інших ТГ, які впровадили подібні системи в рамках реалізації
проєктів міжнародних організацій, та розглянути можливість запозичення
подібного досвіду.
3. При формуванні бюджету ТГ планувати витрати на вказані заходи.

4. Чи здійснювала місцева влада за останній рік інформаційно-просвітницькі
кампанії, спрямовані на формування навичок поведінки населення у надзвичайних
ситуаціях?
Бал зараховується при наданні доказів проведення заходів, що стосувалися не менше
чотирьох напрямів (цільових груп) фізичної безпеки, зокрема пожежна безпека, безпека на
дорозі, безпека дітей, безпека людей похилого віку, безпека для людей з інвалідністю,
безпека в мережі Інтернет, інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).
Під час зустрічей та аналізу сайтів, сторінок у соціальних мережах монітори отримали
докази проведення заходів з учнівською молоддю – це перша цільова група. Періодично у
школах громади проводять тижні дорожнього руху (приклад: 11 вересня 2020 р.).
З метою посилення безпеки на дорогах на Фейсбук-сторінці Facebook та на веб-сайті
систематичну інформаційну роботу з водіями транспортних засобів проводить
Станично-Луганський відділ поліції ГУНП в Луганській області, надає інформацію щодо
стану аварійності на дорогах, рекомендації водіям тощо.
Державна
установа
«Центр
пробації» в рамках співпраці з
РЦСССДМ та іншими установами
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та організацями систематично проводять для осіб, які мають проблеми з законом, семінари
щодо попередження рецидиву злочину, профілактики асоціальної поведінки, насильства в
сім’ї, торгівлі людьми, юридично-правових питань.
За даними аналізу, спільним заходам, що впроваджують Станично-Луганська ВЦА,
громадські організації та служби-надавачі послуг з даного напрямку, можна дати
позитивну оцінку. Обізнаність громадян з питань безпеки значно зменшує ризики
створення небезпечних ситуацій та сприяє підвищенню рівня безпеки у громаді.
__________________________________________________________________________
Бал зараховано
__________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. У громаді необхідно розробити план проведення інформаційно-просвітницьких
кампаній, спрямованих на формування навичок поведінки населення у
надзвичайних ситуаціях. Сприяти встановленню довірливих відносин між
громадськістю та представниками правоохоронних органів.
2. З метою донесення інформації до більшої кількості цільових груп залучати до
участі в заходах усіх надавачів соціальних послуг. Проводити спільні тематичні
тижні безпеки тощо.
3. Впровадити систему регулярних інформаційних відеозвернень правоохоронних
органів до населення.
4. Впровадити регулярні просвітницькі зустрічі представників правоохоронних
органів з мешканцями громади.

5. Чи здійснює на час моніторингу місцева влада заходи щодо запобігання
правопорушенням у взаємодії з поліцією (сommunity policing) та органами пробації?
Бал зараховується при наданні доказів організації органом місцевого самоврядування
не менше шести форм системної спільної діяльності поліції з населенням та соціальної
реабілітації. Приклади: навчання поліцією з питань безпеки; звітування щодо актуальних
безпекових питань; зустрічі з мешканцями; он-лайн платформи контактування чи
отримання порад від поліції; спільні патрулювання; співпраця щодо участі у діяльності
місцевих офісів пробації, центрів соціальної реабілітації, пробаційних програм; ініціативи
з питань превенції правопорушень за різними напрямками (флешмоби, розробка
інформаційно-методичних матеріалів тощо), інше (визначається за внутрішнім
переконанням монітора).
Під час аналізу данного напрямку роботи монітори звернули увагу на наступні заходи.
1. Приблизно один раз на квартал публікується Звіт начальника поліції
Станично-Луганського району, розподілений на напрями, за якими працює відділ:
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-

загроза бойових дій – дається оцінка ступеня ризику, готовності до нього та
можливі заходи;
робота блокпостів поліції – аналіз статистичних даних роботи;
працівники поліції – аналіз кадрового забезпечення;
повідомлення громадян – аналіз реагувань на виклики поліції громадянами;
безпечні дороги – аналіз аварійності на дорогах та профілактики порушень правил
дорожнього руху;
безпечні вулиці – аналіз вуличних злочинів;
безпечне житло – аналіз випадків шахрайства та крадіжок;
безпека дітей – аналіз надзвичайних подій, що сталися з дітьми, а також співпраці з
РЦСССДМ та службою у справах дітей;
домашнє насильство – аналіз реагування на випадки та співпраці з іншими
службами;
зброя та вибухівка – аналіз роботи щодо виявлення та вилучення зброї та
вибухівки;
довіра громадян – аналіз контактів працівників поліції з мешканцями громади;
нагальні потреби поліції – аналіз потреб у автотранспорті, облаштуванні
поліцейських станцій, підвищенні кваліфікації працівників.

2. Дільничні офіцери Станично-Луганського відділу поліції звітували перед місцевим
населенням кожної поліцейської дільниці про результати роботи у І півріччі 2021 року
(приклад:26.06.2020
р.
https://www.facebook.com/groups/2031222037124841/posts/2987636368150065 ).
3. Станично-Луганський відділ поліції ГУНП в Луганській області на сторінці у соціальній
мережі Фейсбук інформує мешканців з різних питань (приклад: 17.03.20201р.
інформування
з
різних
видів
шахрайств
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1744822942372749&id=6637660504784
49 ).
5.
Працівники
Станично-Луганського
відділу
поліції
проводять
інформаційно-просвітницьку роботу у шкільних закладах щодо формування
відповідального батьківства, профілактики домашнього насильства та інших негативних
явищ у дитячому та молодіжному середовищах (приклади: 13.05.2021р.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1787150948139948&id=6637660504784
49 ).
6. Станично-Луганськийрайонний сектор філії Державної установи «Центр пробації» в
рамках меморандумів про співпрацю з організаціями-надавачами соціальних послуг
проводять заходи щодо реалізації пробаційних програм та соціальної реабілітації осіб, які
мають
проблеми
з
законом
(приклад:
https://www.facebook.com/groups/2031222037124841/posts/2940191249561244/ ).
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За висновками моніторів, є достатня кількість доказів щодо роботи в даному напрямку, цю
роботу можна оцінити позитивно.
__________________________________________________________________________
Бал зараховано
__________________________________________________________________________
6.

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

Бал зараховується за наявності затвердженого/их плану/ів такого спрямування, що
прийняті/оновлені не пізніше, ніж три роки від часу проведення моніторингу.
Інформація про наявність зазначених планів у публічному доступі відсутня. Відсутність
доказів не дає підстав зарахувати бал. Поінформованість населення з цього питання додає
організованості діям влади та сприяє зменшенню панічних настроїв.
__________________________________________________________________________
Бал не зараховано
__________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Проводити роботу з місцевим населенням на випадок необхідності термінової
евакуації.
2. При плануванні роботи врахувати можливі заходи з інформування мешканців
громади щодо алгоритму дій під час надзвичайних ситуацій.
3. Оновити інформаційні матеріали на сайті.

Ключові враження від моніторингу
У Станично-Луганській ТГ достатньо велику увагу приділяють співпраці державних
установ, громадського сектора, зокрема з правоохоронними органами для вирішення
проблем безпеки мешканців громади. Органам місцевого самоврядування треба приділити
більше уваги інформуванню населення з питань безпеки.
Базові рекомендації
1. Розглянути можливість впровадження місцевих довгострокових програм щодо
підвищення рівня громадської безпеки та громадського порядку.
2. Прийняти місцеві програми, якими передбачити впровадження у місті технічно
інформаційних систем, які допомагають реагувати на тривожні події у місті:
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систему відеоспостереження на дорогах та/або у громадських місцях; розумного
управління патрулями, розумного освітлення вулиць; розумних світлофорів.
3. Відкоригувати інформаційну роботу сайту ВЦА, створити розділ «Громадська
безпека», де міститиметься інформація про діяльність правоохоронних органів та
інших суб’єктів громади з забезпечення гідного рівня громадської безпеки.
4. Проводити роботу з місцевим населенням на випадок необхідності термінової
евакуації.
5. Залучати громадськість до планування, впровадження та моніторингу заходів з
громадської безпеки.

РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: БАЗОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ
НАПРЯМОК МОНІТОРИНГУ: ГІДНИЙ РІВЕНЬ ЖИТТЯ
1. Чи є дієвими місцеві програми (проєкти) подолання бідності?
Бал зараховується за наявності дієвої місцевої програми, що включає питання
подолання бідності. Від ОМС не обов’язково очікується наявність спеціалізованої
програми: прийнятні системні (регулярні, доступні для різних категорій осіб) узагальнені
в єдиному документі заходи підтримки мешканців, які опинились за межею бідності.
Дієвість і адресність програми оцінюється зазначенням у ній категорій мешканців
громади, які за рівнем доходів перебувають за межею бідності або у групі ризику, чітких
цілей та завдань із визначеними актуальними виконавцями, очікуваними результатами та
ресурсами (зокрема коштами, необхідними для реалізації відповідних заходів),
встановленням контролю та визначенням способів оцінки ефективності реалізації
завдань.
Станично-Луганська селищна ВЦА розробила та приняла програми бюджету на 2021 рік
для вирішення соціально-побутових проблем мешканців та затвердила наступні програми:
● Розпорядження №16 від 06.04.2021 «Про затвердження програми соціального
захисту населення станично-луганської селищної територіальної громади на 2021
рік». На зазначені заходи, які стосуються підтримки найбідніших верств населення,
незахищених категорій, закладене фінансування. Також серед заходів є вивчення
соціальних потреб мешканців громади.
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● Розпорядження 131 від 09.06.2021 «Про затвердження Програми надання
одноразової матеріальної допомоги за рахунок бюджету Станично-Луганської
селищної територіальної громади на 2021 рік». Основна мета програми: надання
матеріальної підтримки мешканцям, які потрапили у скрутні життєві обставини.

● Розпорядження 129 від 09.06.2021 «Про затвердження комплексної цільової
програми для пільгових категорій населення на 2021 рік». Містить серед заходів
компенсацію проїзду залізничним транспортом, капітальний ремонт будинків та
відшкодування плати за телефонний зв'язок для громадян, які цього потребують
(подивитися список пільгових категорій можна за посиланням). Далі на скріншоті –
необхідне ресурсне забезпечення програми.

У громаді минулого року зазначалося про дію програми «Соціальна турбота»
Станично-Луганської селищної ради на 2019-2022 роки. Її мета – надання транспортних
послуг з безкоштовного перевезення громадян похилого віку та маломобільних груп
населення на території смт Станиця Луганська. Про закупівлю послуги – за посиланням
https://zakupki.prom.ua/ru/gov/tenders/UA-2020-04-01-001300-b.
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Періодично органи місцевого самоврядування Станично-Луганської ОТГ звітують про
кількість звернень, кількість витрачених коштів на заходи програм. Протягом 2021 року,
станом на 20.07.2021, звітів щодо коштів, витрачених на заходи в рамках програм, не було,
але минулого року ми оцінили виконання завдань програм як дієве.
У сукупності комплексний аналіз змісту наявних програм та їх виконання у попередні роки
дає підстави вважати місцеві програми соціального захисту вразливих верств населення
дієвими. Сподіваємось побачити звітування за 2021 рік.
__________________________________________________________________________
Бал зараховано
__________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Провести аналіз потреб осіб, які опинилися за межею бідності, та прийняти
комплексні заходи з надання таким особам підтримки.
2. Оприлюднити звіт про виконання програм соціально-економічного розвитку за
2021 р. у більш доступний для мешканців спосіб.
3. Провести
аналіз
програм
соціальної
спрямованості,
прийнятих
Станично-Луганською селищною ВЦА, та врахувати їх позитивний досвід у
плануванні роботи.

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).
Опрацювання відкритих джерел дозволили підтвердити такі заходи:
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-
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У Станиці Луганській діяла гаряча лінія Станично-Луганського РЦСССДМ щодо
запобігання складним життєвим обставинам (детальніше – за посиланням).
Місцева влада організовувала розміщення на власному сайті інформації щодо
протидії домашньому насильству (інформація для кривдників, пам’ятка
постраждалої особи), подано перелік, номери телефонів та гарячих ліній усіх
суб'єктів,
що
надають
соціальні
послуги
http://st-luganska.gromada.org.ua/kontakti-dlya-zvernen-09-10-30-28-04-2020/, зокрема,
телефони гарячих ліній для постраждалих осіб.
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, ведеться роз’яснювальна робота на сторінках
у соцмережі Фейсбук – Служби у справах дітей Станично-Луганської селищної
ВЦА
та
Станично-Луганського
територіального
центру
соціального
обслуговування.
Слід зазначити, що з початку 2021 року припинили висвітлювати інформацію
сторінки Управління соціального захисту населення Станично-Луганської селищної
ВЦА, Станично-Луганський РЦСССДМ. У зв’язку з чим рівень поінформованості
громадян порівняно з 2020 роком значно знизився.
На сайті громади є вкладка СОЦЗАХИСТ, але за посиланням – пусто:

Враховуючи низькі показники виконання системної роботи з проведення
інформаційної діяльності з виявлення і підтримки сімей/осіб, які опинилися у складних
життєвих обставинах, монітор вважає доцільним поставити негативну оцінку.
__________________________________________________________________________
Бал не зараховано
__________________________________________________________________________
Рекомендації:
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1. Провести інформаційну кампанію (на офіційному сайті громади, стендах, у ЗМІ, у
форматі буклетів) про послуги, які може отримати сім’я, особа, які за рівнем
доходів, внаслідок різних обставин потрапили за межу бідності.
2. Впровадити щорічний звіт ОМС про роботу з особами, які за рівнем доходів,
внаслідок безробіття, стихійного лиха чи інших обставин потрапили за межу
бідності.

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).
Згідно з інформацією, що надали монітору органи влади, комісія для призначення адресної
матеріальної допомоги з місцевого бюджету для осіб, які перебувають у складних
життєвих обставинах, знаходиться на стадії формування, відповідно за 2021 рік адресну
матеріальну допомогу не призначали. Зі звіту голови Станично-Луганської селищної ради
відомо, що у 2020 році з місцевого бюджету було виділено 6800 грн переважно на
лікування.
За результатами дослідження, проведеного ГО «Міцна громада» у партнерстві з АЦ
«Соціоконсалтінг», зубожіння є однією із найбільш актуальних проблем для мешканців
Станично-Луганського району та Станично-Луганської ОТГ. Близько 77% респондентів
зазначили
вкрай
скрутне
матеріальне
становище
своїх
родин:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=263471915091090&id=108047870633496&__tn_
_=-R . Це свідчить про недостатність заходів, що вживають органи місцевого
самоврядування у цьому напрямі.
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Враховуючи наявність програм соціального спрямування та відсутність звітів з їх
виконання, поставити бал за індикатором ми не можемо, але сподіваємося на покращення
цього показника в майбутньому.
__________________________________________________________________________
Бал не зараховано
__________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Здійснити аналіз потреб та врахувати його та результати вищевказаного опитування
при формуванні бюджету громади на наступний рік.

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 результаті моніторингу вдалося встановити, що у Станиці Луганській не ведеться
будівництво житла.
Трапляються випадки, коли через неузгоджені дії КПВВ «Станиця Луганська» люди вчасно
не можуть перейти лінію розмежування з ОРДЛО (тимчасово окупованими територіями
України), і вимушені самостійно шукати собі ночівлю. Органи місцевого самоврядування
Станично-Луганської ТГ не проявляють ініціативи у вирішенні житлових питань
мешканців громади та ВПО.
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Комплексна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та
покращення умов життєзабезпечення сільського населення «Власний дім» на 2018-2022
роки є недієвою, на наш погляд, через відсутність інформації щодо звернень та її
виконання.
Під час моніторингу минулого року вдалося встановити, що в смт Станиця Луганська
ведеться квартирний осіб при виконкомі селищної ради. Так, згідно з рішенням виконкому
Станично-Луганської селищної ради від 28.06.2020 р., затверджені списки осіб, які
перебувають
на
квартирному
обліку:
http://st-luganska.rada.org.ua/vikonkom-vid-23062020-r-11-27-02-26-06-2020/.
Але
це
посилання не працює, інформація не підтверджена.
__________________________________________________________________________
Бал не зараховано
__________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Розглянути можливість прийняття інвестиційних програм із підприємствами та
організаціями, що зводять житлові будівлі, зокрема через виділення житла або
заходів зі сприяння його придбанню.
2. Створити фонд тимчасового житла (або переліку земельних ділянок під житлове
будівництво), що може надаватись у користування тим, хто цього потребує.
3. Оприлюднити інформацію про наявність квартирного обліку у громаді.

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).
Монітори виявили, що системних заходів підтримки технічного переоснащення житла, в
тому числі багатоквартирних будинків, зокрема з кредитуванням (утеплення, забезпечення
енергозберігаючими технологіями), на теперішній час у громаді не впроваджують. Однак
на офіційному сайті ВЦА з’явилась інформація щодо можливостей ОСББ та переваг їх
створення: http://st-luganska.gromada.org.ua/news/1626158123/
Розпорядження 129 від 09.06.2021 «Про затвердження комплексної цільової програми для
пільгових категорій населення на 2021 рік». Містить серед заходів компенсацію проїзду
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залізничним транспортом, капітальний ремонт будинків і квартир та відшкодування плати
за телефонний зв'язок для громадян, які цього потребують (подивитися список пільгових
категорій можна за посиланням).
Втім, під час дослідження не
знайдено
підтвердження
виконання цих заходів протягом
2021 р.

__________________________________________________________________________
Бал не зараховано
__________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Впровадити заходи з підтримки технічного переоснащення житла, зокрема з
кредитуванням (утеплення, забезпечення енергозберігаючими технологіями).
2. Провести аналіз потреб мешканців громади в опалювальних матеріалах,
необхідному опалювальному обладнанні.

6. Чи надає ОМС допомогу бездомним особам та мешканцям ромських поселень?
Бал зараховується за наявності принаймні чотирьох умов з переліку: 1) існування
об’єктів тимчасового розміщення бездомних громадян; 2) обігрів у холодну пору року; 3)
забезпечення можливості для здійснення ними особистої гігієни; 4) підтримка ОМС на
постійній основі власних або організованих іншими інституціями осередків забезпечення
продуктами харчування, одягом тих, хто цього потребує; 5) одержання (відновлення)
персональних документів; 6) створення умов для забезпечення права на гідний рівень
життя у поселеннях ромських громад/сімей: забезпечення водопостачання, вивіз сміття,
облік дітей шкільного віку (умова оцінюється там, де ромські поселення (навіть
тимчасові, без капітальних житлових споруд) мали місце, оцінюваний період – 2 роки, що
передують моніторингу); 8) інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).
Від ОМС, які не мають власних інституцій для роботи з такими категоріями мешканців,
оцінюються заходи через взаємодію з іншими громадами. Приклади доказів такої
взаємодії: укладення договорів про надання послуг недержавними суб'єктами, залучення
позабюджетних коштів (гранти, цільові пожертви), укладення договорів про
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співробітництво територіальних громад, міжбюджетні трансферти іншим громадам,
що забезпечують виконання заходу.
На території смт Станиця Луганська є одиночні поселення ромських сімей, оскільки
внаслідок збройного конфлікту більшість ромів виїхали за межі ТГ. Тому немає потреби
відокремлювати ромів від інших мешканців Станиці Луганської. Вони отримують
соціальні виплати та інші пільги відповідно до нормативно-правових актів.
У смт. Станиця Луганська діє «КПВВ Станиця Луганська» встановлений пункт обігріву
ДСНС на пункті в'їзду-виїзду «Смт Станиця Луганська – Луганськ».

Результати аналізу індикатора не дають можливості зарахувати бал.
__________________________________________________________________________
Бал не зараховано
__________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Розглянути можливість створення центру тимчасового розміщення бездомних
громадян, в якому передбачити можливість обігріву у холодну пору року,
здійснення особистої гігієни, забезпечення продуктами харчування, одягом тих, хто
цього потребує, одержання необхідних документів.
2. Оприлюднювати інформацію щодо роботи в цьому напрямі, якщо вона ведеться.

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
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ЖКГ щодо відновлення послуг, у разі їх припинення; 3) участь ОМС у визначенні
підприємствами справедливих тарифів на водопостачання та водовідведення, утримання
будинків, вивозу побутового сміття; 4) інформування населення про відповідність якості
житлово-комунальних послуг нормативам, нормам, стандартам та правилам за
результатами досліджень; 5) інше (визначається за внутрішнім переконанням
монітора).
Дослідження відкритих джерел та отриманої від ОМС інформації дозволило зробити
висновок, що місцева влада не інформує мешканців про стан ЖКГ. На сайті відсутня
інформація про тарифи, розрахунки, інформації про діяльність КП «Станичник» немає.
Час від часу з’являється інформація про діяльність КП «Теплосервіс», але висвітлення
діяльності не носить постійного характеру. При обговоренні проблем з мешканцями
багатоквартирних будинків виявилося, що деякі оголошення про графік вивезення сміття
не оновлювалися з 2019 року. Крім того, відсутні місцеві програми розвитку
житлово-комунального господарства. Монітор вважає дії органів місцевого
самоврядування недостатніми для нарахування балу.
________________________________________________________________________
Бал не зараховано
__________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Запровадити практику обговорення з населенням тарифів на житлово-комунальні
послуги, які надають у громаді, та якості послуг.
2. При узгодженні тарифів ЖКГ місцевій владі відстоювати інтереси громади,
враховуючи матеріальні можливості людей, які мають низькі доходи.
3. Проводити інформування громадян щодо роботи КП.

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
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встановленого графіку руху виїхати до закладу, отримати необхідну послугу та
повернутись того ж дня. Відстань визначається за допомоги онлайн або друкованих мап.
За цим індикатором було досліджено транспортну доступність трьох об’єктів надання
населенню міста соціальних, адміністративних та медичних послуг.
У Станиці Луганській працює громадський транспорт, тому основним критерієм оцінки
стала відстань від маршруток до установ. Допустимою була відстань не більше 300 м від
найближчої зупинки.
1. Управління соціального захисту населення та центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді знаходяться в центрі міста, в будівлі Укртелекому за адресою: вул. 1
Травня, 33 . Будівля розташована у зручному для підходу та під’їзду місці. При
цьому відстань до зупинки, через яку пролягають усі маршрути громадського
транспорту,
сягає
190
м.

Відстань від зупинки до УСЗН.
2. Центр надання адміністративних послуг у Станиці Луганській після ремонту
будівлі буде знаходитися за адресою: вул. Центральна, 52. Це територіальний центр
міста. Доїхати до ЦНАПу можна з будь-якого населеного пункту ТГ без пересадок,
при цьому відстань до зупинки сягає 170 м.
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Відстань від зупинки до ЦНАПу.
3. Станично-Луганське районне територіальне медичне об’єднання знаходиться за
адресою: вул 5 Лінія, 39, кінцева зупинка маршруту РТМО – Кіндрашівська Нова
(найвіддаленіший район міста).

.
З інших населених пунктів громади можна доїхати до зупинки «Лікарня», що розташована
на вул 5 Лінія , але відстань від неї РТМО – 400 м.
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Відстань від зупинки до лікарні та маршрути громадського транспорту.
Враховуючи зручність транспортного сполучення, оцінка цього пункту – позитивна.
__________________________________________________________________________
Бал зараховано
__________________________________________________________________________

Ключові враження від моніторингу
Місцева влада недостатньо уваги приділяє інформуванні громадян щодо можливості
отримання послуг, виконання програм та заходів соціального спрямування. Але ми не
можемо завчасно зробити висновки про їх дієвість. Внаслідок того, що Станиця Луганська
була районним центром і на її території вели діяльність організації – надавачі соціальних
послуг районного підпорядкування, не було потреби в утриманні окремо
Станично-Луганського УСЗН чи центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Це
також мало наслідки у діяльності Станично-Луганських органів місцевого самоврядування,
адже багато функцій та послуг були перекладені на районні підрозділи соціального захисту.
На думку моніторів, для ОМС Станично-Луганської ОТГ є нагальною потреба у розробці
власних стратегій соціально-економічного розвитку. Крім того, провести ревізію програм,
розроблених у масштабах Станично-Луганського району, та взяти за основу у
впровадженні програм, які враховують конкретні потреби мешканців ТГ.
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1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

Базові рекомендації
Провести аналіз потреб осіб, які опинились за межею бідності, та прийняти
комплексні заходи з надання таким особам підтримки.
Провести інформаційну кампанію (на офіційному сайті, стендах, у ЗМІ, у форматі
буклетів) про соціальні послуги, які може отримати сім’я/особа, які за рівнем
доходів, внаслідок різних обставин потрапили за межу бідності.
Забезпечувати звітність за заходами соціального спрямування.
Забезпечити звітування програми соціально-економічного розвитку з урахуванням
наданих рекомендацій.
Створити центр тимчасового розміщення бездомних громадян, в якому передбачити
можливість обігріву у холодну пору року, здійснення особистої гігієни,
забезпечення продуктами харчування, одягом тих, хто цього потребує, отримання
необхідних документів.
Запровадити практику обговорення з населенням тарифів на житлово-комунальні
послуги, які надають у громаді, та якості послуг.
Створити консультативно-дорадчій орган, наприклад, громадську раду, громадську
платформу Станично-Луганської ТГ та залучати громадські організації до
визначення потреб мешканців громади.
Залучати громадськість до планування, впровадження та моніторингу заходів з
подолання бідності.

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

НАПРЯМОК МОНІТОРИНГУ: СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ВРАЗЛИВИХ КАТЕГОРІЙ

1. Чи враховано потреби громади під час формування програм/заходів
соціального захисту?
Бал зараховується при наданні доказів проведення не менше трьох – у великих містах
та двох – в інших населених пунктах способів вираження громадської думки та
врахування їх результатів щодо формування програм/заходів соціального захисту.
Заходи можуть передбачати таке: громадські слухання; експертні обговорення;
анкетні опитування; фокус-групи з цільовими аудиторіями; електронне опитування (на
офіційному веб-сайті, у соціальних мережах); інше (визначається за внутрішнім
переконанням монітора).
При проведенні моніторингу інформаційних інтернет-ресурсів не виявлено інформації
щодо проведення громадських слухань, обговорень, відсутні дані анкетних опитувань;
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фокус-групи з цільовими аудиторіями не проводились. Враховуючи зазначені вище
показники, бал за цим індикатором зарахувати неможливо.
_________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Рекомендувати місцевій владі дослуховуватись до потреб громади та враховувати їх
під час формування програм/заходів соціального захисту населення будь-яким
способом. Одним із рекомендованих варіантів є вивчення суспільної думки під час
реалізації проектів соціального спрямування у співпраці ОМС та громадських
організацій, які діють на території Луганської області.

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).
Контент-аналіз сайту селищної ВЦА не виявив підтвердження діяльності місцевої влади за
цим індикатором. Є програми соціального спрямування, але вони були прийняті у 2021
році, тож ми не можемо зробити висновок про їх дієвість, поки відсутня будь-яка звітність
з цього питання.
Станично-Луганський територіальний центр соціального обслуговування надає певну
кількість послуг мешканцям Станично-Луганської ОТГ не тільки з числа
малозабезпечених осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб, які здійснюють догляд за
особами, які потребують стороннього догляду. Слід зазначити, що з початку березня 2021
року територіальний центр соціального обслуговування знаходився у процесі
реформування, що призвело до скорочення штату та подальшого зменшення бенефіціарів
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закладу. Але на сторінці в соціальній мережі Фейсбук ми бачимо активізацію звітної
інформації.
Наприклад: соціальні робітники відвідують осіб похилого віку, осіб з інвалідністю та
виконують свої функціональні обов’язки з надання соціальних послуг. Було надано
допомогу у купівлі та доставці продуктів харчування, ліків, приготуванні їжі, прибиранні
помешкання, навіть у ремонті приміщення (поклейка шпалерів) та інших видах
соціальних послуг. Підготовка і проведення безпечного осінньо-зимового періоду
соціальними робітниками
завжди є одним з пріоритетних напрямків роботи
мультидисциплінарної команди. Вони допомогли утеплити вікна, занести дрова для
опалення приміщення, викопати ями під сміття, прибрати на присадибних ділянках
залишки трави, вирубати дерева на прибудинкових територіях та багато іншої роботи,
згідно
з
запитами
підопічних
та
осіб
з
інвалідністю
(джерела:
https://www.facebook.com/tercenter.st.lg/posts/1603858779820288
https://www.facebook.com/tercenter.st.lg/posts/1618681525004680) .
У відділенні денного перебування КУ «Станично-Луганський територіальний центр
соціального обслуговування (надання соціальної послуг)» Станично-Луганської селищної
територіальної громади спільно з КЗ «Станично-Луганською публічною бібліотекою»
Станично-Луганської селищної територіальної громади для підопічних ТЦСО організують
заходи:
https://www.facebook.com/tercenter.st.lg/posts/1592448124294687
та
https://www.facebook.com/tercenter.st.lg/posts/1560331654173001 .
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Під час планування місцевого бюджету враховувати необхідність системної
підтримки осіб похилого віку, які мають низькі доходи: надання продуктів
харчування, призначення адресної грошової допомоги, ремонти житла, надання
ритуальних послуг у зв’язку з похованням самотніх громадян тощо.
2. Провести аналіз розроблених місцевих програм, їх аналіз та редагування для
забезпечення можливості отримання соціальних послуг особам похилого віку, які
цього потребують.

3. Чи сприяє ОМС наданню послуг із догляду особам, які цього потребують?
Бал зараховується у разі вжиття ОМС заходів щодо отримання особами, які
потребують стороннього догляду, у великих містах – не менше трьох, в інших населених
пунктах – не менше двох послуг з наступного переліку: догляд вдома, денний догляд,
підтримане проживання, паліативний/хоспісний догляд, стаціонарний догляд.
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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.
Станично-Луганська селищна ВЦА за короткий проміжок часу створила умови для
підтримки осіб, які потребують соціального догляду.
У КУ «Центр надання соціальних послуг Станично-Луганської ОТГ» працюють соціальні
робітники відділення натуральної та грошової допомоги, які надають комплекс соціальних
послуг пенсіонерам, переважно з IV та V групами рухової активності, а також тим, хто
мешкає у приватному секторі, відповідно до їхніх індивідуальних потреб. Виїзна робота
максимально спрямована на задоволення потреб самотніх мешканців громади, які
опинились у складних життєвих обставинах. Соціальні послуги надають безпосередньо
під час виїзду або виходу за місцем проживання підопічних. Соціальні робітники надають
такі соціальні послуги: обрізка дерев, утеплення вікон, ремонт дахів, допомога у
вирішенні нагальних потреб.

Отримувачі
соціальних
послуг
відзначають,
що
успішність
роботи
спеціалістів
забезпечується
їх
професійністю,
людяністю, щирістю і
добросовісним
ставленням
до
справи.
Соціальні робітники відділення соціальної допомоги вдома належно виконують свої
функціональні обов’язки, надають підопічним соціальні послуги в повному обсязі згідно з
індивідуальним планом, а саме: доставка продуктів харчування, ліків, оплата комунальних
послуг, звірки та оформлювання зимових субсидій на оплату житлово-комунальних
послуг, занесення дров для опалення приміщення, прибирання у дворі та інші послуги за
запитом підопічних: https://www.facebook.com/tercenter.st.lg/posts/1638977859641713.
У
ВЦА
прийнято
Розпорядження
130
від
09.06.2021 «Про затвердження
Програми надання соціальних
гарантій фізичним особам, які
Місцевий індекс прав людини смт. Станиця Луганська Луганської області: Звіт моніторингу
Сторінка 30 з 49

надають соціальні послуги, на 2021 рік». Основна мета програми – соціальний захист та
соціальна підтримка осіб, які потребують сторонньої допомоги, шляхом надання якісних
соціальних послуг, спрямованих на підтримку життєдіяльності.
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Забезпечити усі можливі форми догляду особам, які цього потребують, зокрема такі
форми догляду, як денний догляд, підтримане проживання/хоспісний догляд,
стаціонарний догляд і догляд вдома.
2. Забезпечувати фінансування та звітування щодо «Програми надання соціальних
гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2021 рік».

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

-

-

-

організація транспортного перевезення людей з інвалідністю: 1) або через
Територіальний центр, у якому наявний транспорт; 2) або адмініструється
послуга, надана приватним перевізником; 3) або фінансується громадська
організація, яка забезпечує послугу;
фізичний супровід людей з інвалідністю – здійснюється: 1) або шляхом
фінансування громадської організації, яка наймає фахівців, зокрема через механізм
громадських робіт; 2) або соціальними службами, які безпосередньо наймають
фахівців;
послуга перекладу жестовою мовою – переважно надається через фінансування
громадської організації, яка наймає фахівців;
обладнання під’їздів та сходових майданчиків у будівлях, де мешкають особи з
інвалідністю спеціальними засобами і пристосуваннями – оцінюються рішення
виконкому, прийняті на підставі вивчення потреб із видатками на розробку
проектно-кошторисної документації, проведення реконструкційних будівельних
робіт;
інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).
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Основними проблемами людей з інвалідністю у Станично-Луганському районі є
обмежений доступ до об’єктів громадського та цивільного призначення, благоустрою,
транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу, транспорту, а також з урахуванням
їхніх індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів – до освіти, праці, культури,
фізичної культури і спорту.
При Станично-Луганському територіальному центрі соціального обслуговування діє пункт
прокату засобів реабілітації, які надають різні донорські організації та благодійні фонди.
________________________________________________________________________
Бал не зараховано
________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Організувати перевезення людей з інвалідністю у разі необхідності відвідування
ними підрозділу соціального захисту населення, медичних закладів тощо.
2. Організувати надання послуг перекладу жестовою мовою – переважно надається
через фінансування громадської організації, яка наймає фахівців.
3. Прийняти цільову програму, якою передбачити обладнання спеціальними засобами
і пристосуваннями під’їздів та сходових площадок у будівлях, де мешкають особи з
інвалідністю.

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,
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створення, надання послуг тощо) та документами, що свідчать про спрямування осіб з
порушеннями здоров’я до установ за останній календарний рік, що передує моніторингу.
Програми з реабілітації у громаді знаходяться у стадії розробки. Функції з організації
заходів реабілітації осіб з порушенням здоров’я здійснює Територіальний центр
соціального обслуговування населення та Управління соціального захисту населення.
Штат останнього складається з чотирьох спеціалістів, які здійснюють реєстрацію та
прийом документів для подальшої їх передачі до районного УСЗН. У свою чергу терцентр
забезпечує осіб, які цього потребують, технічними засобами реабілітації за умови їх
наявності. У відділенні денного перебування медична сестра з фізіотерапії продовжує
надавати фізіотерапевтичні процедури на апараті «Сонопульс» та індивідуальні заняття на
тренажерах «Орбітрек», «Велотренажер» та «Електромасажер». Проводяться сімейні
патронажі підопічних з ІІІ та ІV групами рухової активності та відвідування літніх людей
у складі мультидисциплінарної команди. Під час відвідування медична сестра вимірювала
артеріальний тиск та проводила бесіди на профілактичні теми.

На території Станично-Луганської громади проходить процедуру перереєстрації
Станично-Луганський районний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, який
фінансується за рахунок місцевого бюджету та має назву «Станично-Луганський центр
комплексної реабілітації дітей інвалідів (ЦКРДІ)»: розпорядження №137 від 15.06.2021
«Про зміну найменування та затвердження положення про комунальний заклад
«станично-луганський районний центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю» у
новій редакції) та розпорядження №152 від 24.06.2021 р. «Про затвердження Положення
про Комунальний заклад «Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю
Станично-Луганської селищної територіальної громади» у новій редакції». У центрі
проводять заняття з психо-педагогічної корекції, консультування батьків, дистанційно
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надають корекційні послуги тощо. Про діяльність центру у Публічному просторі за 2021
рік інформації не знайдено.
За інформацією в.о. Станично-Луганського управління соціального захисту населення
Станично-Луганської ВЦА, людей з інвалідністю забезпечують засобами реабілітації як за
сприяння благодійних фондів, так і за рахунок державного бюджету. Для цього кожного
року визначають потребу в певних засобах реабілітації, запрошують фахівців для
проведення індивідуального прийому осіб з інвалідністю та визначення індивідуальних
розмірів потрібних виробів.
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. В умовах реорганізації системи соціальних послуг розглянути необхідність
створення належних умов для реабілітації осіб з порушеннями здоров’я у громаді.
2. Вивчити потреби місцевих мешканців щодо реабілітації здоров’я.

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

-

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

При проведенні особистої зустрічі монітора з керівником ВЦА стало відомо, що при
формуванні бюджету на 2021 рік Станично-Луганська селищна ВЦА передбачила витрати
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на організацію харчування дітей 1-4 класів, організовано харчування учнів 5-11 класів в
опорних школах. Закладено кошти на літнє оздоровлення дітей. Передбачено підвезення
учнів шкільними автобусами як із віддалених населених пунктів до навчальних закладів,
так і в межах смт Станиця Луганська. Всі ці заходи фінансують безпосередньо з місцевого
бюджету. Інформація про це у відкритих джерелах відсутня.

Монітор виявив низку розпоряджень
керівника ВЦА про надання статусу
дитини,
постраждалої
внаслідок
військового конфлікту, що говорить про
системність роботи в цьому напрямі.
Але через відсутність інформації щодо
доказів вживання ОМС фінансово
підкріплених системних заходів з
підтримки сімей з дітьми, бал неможливо
зарахувати.
Розпорядження №70 від 14.05.2021 р. затверджує Статут «Комунальної установи
«Інклюзивно-ресурсний центр Станично-Луганського району». Центр має забезпечувати
права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття освіти. Серед завдань є
надання психологічної та консультативної підтримки батьків таких дітей. На жаль, поки
ми не маємо можливості повноцінно оцінити роботу Центру.
_________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. При плануванні та впровадженні заходів із забезпечення соціальних гарантій
окремим категоріям уникати необґрунтованих привілеїв чи обмежень.
2. Проаналізувати потреби родин із дітьми у Станично-Луганській ТГ та визначити,
якої підтримки вони потребують.
3. Оприлюднювати інформацію щодо забезпечення навчальних закладів необхідними
послугами та матеріалами.

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
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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).

Періодично у громаді проводять заходи на тему домашнього
https://www.facebook.com/tercenter.st.lg/posts/1544532775752889.

насильства:

Розпорядженням №300 від 13.08.2021 р. керівника ВЦА був призначений координатор з
питань здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і
насильству за ознакої статі на території громади.
На сайті громади
є
відповідний
розділ.
У
ньому
розміщена
контактна
інформація,
корисна
інформація «Для
кривдника»:
http://st-luganska.gromada.org.ua/informaciya-dlya-krivdnika-09-13-45-28-04-2020/, а також
пам’ятка для постраждалої особи.
На жаль, за цим індикатором більше інформації не виявлено.
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_________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Інформувати мешканців громади в закладах освіти та охорони здоров’я з питань
запобігання та протидії домашньому насиллю, насиллю щодо дітей, дитячій
бездоглядності.
2. Організовувати послуги з психологічної допомоги жертвам домашнього насилля,
насилля в сім’ї, соціального супроводу таких сімей.

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

-

-

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

Заходи можуть бути реалізовані як у самій громаді, так і шляхом вирішення питань їх
забезпечення мешканцям громади в інших населених пунктах. У цьому разі вжиті заходи
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оцінюються за документами, що передбачають передачу коштів на фінансування
зазначених заходів за останній календарний рік, що передує моніторингу.
Як і в інших питаннях, діяльність за цим напрямом раніше вели здебільшого районні
установи.
Підтверджених заходів за ініціативи влади Станично-Луганської ТГ під час проведення
дослідження (до вересня 2021 р.) не виявлено.
Знайдено лише розпорядження №63 від 11.05.2021 «Про створення юридичної особи –
«Служби у справах дітей Станично-Луганської селищної військово-цивільної адміністрації
Щастинського району Луганської області та затвердження положення про
службу у
справах дітей Станично-Луганської селищної військово-цивільної
адміністрації
Щастинського району Луганської області».
Служба у справах дітей як орган опіки та піклування Щастинської районної державної
адміністрації
бере
участь
у
судових
засіданнях.
Приклад:
https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/97630012/.
_________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Розглянути можливість функціонування соціального гуртожитку для дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування.
2. Прийняти рішення про надання фінансової підтримки внутрішньо переміщеним
прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, а також надання житла
дитячим будинкам сімейного типу, які вимушено або самостійно залишили місце
проживання на тимчасово окупованих територіях та території проведення АТО.
3. Прийняти цільову програму щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.

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
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оцінюються за документами, що передбачають передачу коштів на фінансування
зазначених заходів за останній календарний рік, що передує моніторингу.
На партнерських засадах на території громади працюють:
1. БФ
СОС
«Дитяче
містечко»
–
щодо
надання
психологічних,
соціально-педагогічних, послуг з культури та дозвілля сім’ям із дітьми. Про
приклад роботи фонду з сім’ями у складних життєвих обставинах можна дізнатися
за
посиланням:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1242266139540402&id=1000127
10832356
2. БФ «Право на захист» – щодо моніторингу ситуації на КПВВ «Станиця Луганська»
та надання допомоги особам, які перетинають КПВВ,
з вирішення
юридично-правових питань. Детальніше – за посиланням від 18.06.2021р.:
https://www.facebook.com/right2protection/posts/2892965247685865
3. Гуманітарна місія «Проліска» – щодо надання всебічної підтримки вразливим
категоріям населення (гуманітарна допомога, оформлення документів, допомога у
переході через КПВВ маломобільним групам населення). Про один з напрямів
роботи
–
за
посиланням
від
16.07.2021р.:
https://www.facebook.com/right2protection/posts/2892965247685865
4. Органи місцевого самоврядування у ТГ співпрацюють з недержавними надавачами
соціальних послуг. Діяльність цих організацій неможлива без погодження та волі
ОМС, адже Станиця Луганська знаходиться у безпосередній близькості до лінії
зіткнення, і впроваджувати там діяльність без погодження та дозволу було б дуже
складно.
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. ОМС більш активно залучати до співпраці громадські організації під час реалізації
суспільно-важливих проектів.
2. Розглянути можливість впровадження соціального замовлення (послуги з допомоги
жертвами домашнього насильства, психологічної підтримки населення,
постраждалого внаслідок конфлікту, правової допомоги тощо).

10. Чи є зручними послуги, організовані органом соціального захисту населення?
Бал зараховується, якщо монітор підтвердив наявність не менше 12-ти критеріїв
зручності надання послуг органом соціального захисту населення: 1) організація послуг за
місцем проживання маломобільних осіб; 2) прийом документів уповноваженими особами у
віддалених селах, філіях; 3) можливість телефоном отримати інформацію про порядок
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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.
Надання послуг органом соціального захисту населення не є зручною, оскільки:
1.
Внаслідок конфлікту на Сході України приміщення Управління соціального захисту
було зайнято військовими, що змусило УСЗН переміститися у незручне приміщення без
обладнання та офісної техніки.
2.
Через велику кількість тимчасово-переміщених осіб існують черги.
3.
Відсутні пандуси для людей з інвалідністю.
4.
Місце для очікування є незручним.
5.
Немає людини, яка володіє навичками сурдоперекладу.
6.
Відсутній дитячий куточок.
7.
Немає вільного доступу до туалетної кімнати з урахуванням потреб маломобільних
груп населення.
8.
Через реформу децентралізації скорочено штат працівників УСЗН до чотирьох осіб,
через що стало неможливим обробляти документи та надавати послуги на місці. В
Станично-Луганській ТГ працівники УСЗН лише приймають документи, на подальшу
обробку та призначення соціальних послуг (виплат) документи направляють до
Щастинського районного УСЗН.
Станом на листопад, коли готувалася презентація результатів звіту, стало відомо про
відкриття відремонтованої будівлі «Дія. Центр». Приміщення «Дія. Центр» було
відремонтовано в рамках Програми ООН з відновлення та розбудови миру за фінансової
підтримки Європейського Союзу, а саме: замінено покрівлю; відремонтовані внутрішні
приміщення, системи опалення, електропостачання, водопостачання та водовідведення;
проведено та підключено мережу Інтернет; встановлені енергозберігаючі вікна; утеплено
будівлю. Крім того, «Дія. Центр» оснащений сучасними меблями та оргтехнікою зі
спеціалізованим програмним забезпеченням.
«Дія. Центр» надаватиме мешканцям громади та внутрішньо переміщеним особам понад
200 адміністративних послуг (зокрема соціальні та земельні) з реєстрації місця
проживання і бізнесу, видачі паспортів та водійських посвідчень тощо.
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Через відсутність можливості проаналізувати доступність соціальних послуг саме на
момент проведення дослідження бал за цим індикатором не зараховано. Сподіваємося, у
наступних звітах ми зможемо оцінити приміщення «Дія. Центру».
_________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_________________________________________________________________________
Ключові враження від моніторингу
Місцева влада проводить роботу із захисту соціального захисту вразливих категорій
населення. У громаді прийняті програми та заходи, орієнтовані на соціальний захист
населення. Але поки що робота з мешканцями з визначення їхніх проблем та потреб
ведеться недостатньо активно, оцінити дієвість програм можна після їх реалізації та
звітування. Громада слабо інформована про проєкти та заходи, які реалізуються у сфері
соціального захисту населення, зокрема у співпраці з неурядовими організаціями.
Базові рекомендації
1. Розглянути можливість проведення аналізу потреб мешканців громади, зокрема
тих, які знаходяться у складних життєвих обставинах та не мають доступу до
інтернету.
2. Під час планування місцевого бюджету враховувати необхідність системної
підтримки осіб похилого віку, які мають низькі доходи: надання продуктів
харчування, призначення адресної грошової допомоги, ремонти житла, надання
ритуальних послуг у зв’язку з похованням самотніх громадян тощо.
3. Забезпечувати вчасну звітність щодо реалізації заходів соціального спрямування та
залучення додаткового фінансування на них.

НАПРЯМОК МОНІТОРИНГУ: ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ
1. Чи є дієвим місцевий стратегічний документ, що стосується сфери доступу до
правосуддя?
Бал зараховується за наявності затвердженого стратегічного документа такого
спрямування, що оцінюється як дієвий. Спрямованість і дієвість документа визначається
аналізом тексту документу на предмет: мети та завдань, спрямованості заходів та
підбором методів їх реалізації, зазначенням виконавців, строків виконання; виділенням
фінансування з місцевого бюджету; визначенням очікуваних результатів виконання;
встановленням контролю та визначенням способів оцінки ефективності реалізації
завдань.
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Моніторинг сайту Станично-Луганської селищної ВЦА, Стратегії соціально-економічного
розвитку на 2021-2027 роки, соціальних мереж, друкованих ЗМІ з цього питання вказує на
відсутність місцевих програм з даного напрямку. Натомість є позитивний досвід реалізації
районної програми
правової
освіти
населення, яка
діяла на території
Станично-Луганського району у попередні роки.
ОМС Станиці Луганської не приділяли уваги цьому питанню через наявність районних
програм, дія яких розповсюджувалася зокрема і на мешканців Станично-Луганської ОТГ,
тому бал зараховувати не можна.
__________________________________________________________________________
Бал не зараховано
__________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Необхідно розробити та затвердити місцевий документ, що стосується сфери
доступу до правосуддя.
2. Провести аналіз програм з даного напряму, прийнятих Станично-Луганською
районною радою, та врахувати їх позитивний досвід у плануванні роботи.

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.
На жаль, не виявлено інформації за цим індикатором.
__________________________________________________________________________
Бал не зараховано
__________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Виділити кошти на вдосконалення матеріально-технічної бази працівників поліції,
які несуть службу у громаді.
2. Створити консультативно-дорадчий орган при міській раді з питань безпеки
доступу до правосуддя у громаді.
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3. Чи бере участь ОМС у формуванні суду присяжних?
Бал зараховується у разі надання доказів (фактів) залучення органу місцевого
самоврядування до формування суду присяжних. Індикатор оцінюється шляхом аналізу
документів органу місцевого самоврядування про відбір та призначення суду присяжних
за останні три календарні роки.
На жаль, не виявлено інформації з цього питання.
__________________________________________________________________________
Бал не 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.
Активна співпраця ведеться з поліцією, зокрема Станично-Луганський відділ поліції ГУНП
в Луганській області на сторінці у соціальній мережі Фейсбук інформує мешканців з різних
питань, зокрема про співпрацю з ОМС.

Працівники Станично-Луганського відділу поліції проводять інформаційно-просвітницьку
роботу в навчальних закладах та з представниками громадських організацій на різну
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тематику: домашнє насильство, попередження шахрайства, безпека на дорозі:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1869470486574660&id=6637660504784
49,
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1854086038113105&id=6637660504784
49,
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1849125421942500&id=6637660504784
49 .
Станично-Луганський районний сектор філії Державної установи «Центр пробації» в
рамках меморандумів про співпрацю з організаціями-надавачами соціальних послуг
проводить заходи щодо реалізації пробаційних програм та соціальної реабілітації осіб, які
мають проблеми з законом.
__________________________________________________________________________
Бал зараховано
__________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Скласти план проведення на 2021 рік спільних правопросвітницьких заходів
громади з місцевими державними адміністраціями, судами, територіальними
управліннями юстиції, центрами з надання безоплатної вторинної правової
допомоги. Більш системно інформувати про проведені заходи.

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.
За цим індикатором досліджено транспортну доступність трьох об’єктів міста: юстиції,
суду та поліції.
У Станиці Луганській працює громадський транспорт, тому основним критерієм оцінки
стала відстань від маршруток до установ. Допустимою була відстань не більше 500 м від
найближчої зупинки.
1.
Управління юстиції та суд знаходяться у центрі міста, в будівлі Ощадбанку за
адресою: вул Центральна, 31 . Будівля розташована у зручному для підходу та під’їзду
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місці. При цьому відстань до зупинки, через яку пролягають усі маршрути громадського
транспорту, сягає 550 м.

Відстань від зупинки до управління юстиції та суду – 550 м.
Крім цього, більшість маршрутних автобусів починають та закінчують свої маршрути від
магазину «Літо», що значно скорочує відстань до всіх адміністративних будівель міста.

Відстань від зупинки до управління юстиції та суду – 230 м.
Станично-Луганський відділ поліції нещодавно розмістився на перехресті вулиць
Центральної та 1 Лінія, неподалік інших адміністративних будівель Станиці Луганської.
Відстань від зупинки маршрутних таксі становить 500 м.
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Відстань від зупинки до відділу поліції – 500 м.
__________________________________________________________________________
Бал зараховано
__________________________________________________________________________

6. Чи сприяє ОМС безперешкодному доступу маломобільних груп населення до
отримання правових послуг у місцевій державній адміністрації, органах поліції,
судах, територіальних управліннях юстиції, центрах з надання безоплатної
вторинної правової допомоги?
Бал зараховується при наданні доказів (фактів) організації органом місцевого
самоврядування упродовж останнього календарного року не менше трьох (двох – для
ОТГ та районних центрів) заходів сприяння безперешкодному доступу до зазначених
органів.
Приклади заходів:
1. Організація транспортного перевезення осіб з інвалідністю до органів влади.
2. Фізичний супровід людей з інвалідністю (здійснюється шляхом: 1) або
фінансуванням громадської організації, яка наймає фахівців, в тому числі, через
механізм громадських робіт; 2) або соціальними службами, які безпосередньо
залучають фахівців).
3. Послуга перекладу з жестової мови в органах влади (переважно надається через
фінансування громадської організації, яка залучає фахівців).
4. Облаштування будівель пандусами, поручнями та світловідбиваючими
елементами.
5. Облаштування тактильною плиткою пішохідних доріжок поблизу будівель.
6. Встановлення звукових світлофорів поблизу будівель.
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7. Встановлення засобів орієнтування про місцезнаходження органів влади.
Під час вивчення цього питання монітори звернули увагу на те, що в результаті обстрілів у
2014 році будівлі відділу поліції та суду зазнали серйозних пошкоджень. На сьогодні для
цих структур виділені інші відремонтовані приміщення. Відділ поліції працює у
звичайному режимі. Станично-Луганський районний суд впроваджує діяльність і веде
розгляд справ на території Станиці Луганської. Монітори звернули увагу на те, що з часу
минулого моніторингу на перехрестях подекуди з'явилися вуличні вказівники, в центрі
селища та на КПВВ встановили інформаційні пілони з мапою містечка, на якій відмічені
соціально важливі об'єкти. Однак засобів для зручного орієнтування на місцевості на цей
час недостатньо, також слід зазначити відсутність звукових світлофорів поблизу будівель,
пішохідних доріжок із тактильною плиткою тощо.
Відсутня інформація щодо організації транспортного перевезення осіб з інвалідністю до
органів влади.
__________________________________________________________________________
Бал не зараховано
__________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Провести аналіз доступності отримання правових послуг маломобільними групами
населення та розробити план заходів із забезпечення безперешкодного доступу до
отримання правових послуг у місцевій державній адміністрації, органах поліції,
судах, територіальних управліннях юстиції, центрах з надання безоплатної
вторинної правової допомоги.

7. Чи ефективно забезпечує ОМС надання безоплатної первинної правової допомоги?
Бал зараховується у випадку забезпечення органом місцевого самоврядування надання
безоплатної первинної правової допомоги. Орган місцевого самоврядування може
надавати безоплатну первинну правову допомогу шляхом:
1. Надання таких послуг безпосередньо співробітниками органу місцевого
самоврядування.
2. Утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової
допомоги.
3. Укладання з юридичними особами приватного права, які відповідно до свого
статуту мають право надавати правову допомогу, договорів про надання на
постійній або тимчасовій основі первинної правової допомоги на території
відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
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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.
Під час моніторингу цього питання монітор відвідав Станично-Луганську селищну ВЦА з
метою отримання допомоги з вирішення спадку земельної ділянки. На що отримав
роз'яснення щодо можливості отримати первинну юридичну допомогу в організації
«Станично-Луганський центр правової інформації та юридичної допомоги» (Станиця
Луганська, вул. 2 лінія 11). Після звернення питання було вирішено. Крім цього, в
результаті співпраці ОМС зі Станично-Луганським центром правової інформації та
юридичної допомоги постійно працює Приймальня УГСПЛ територіальної громади
Станично-Луганського району, є можливість отримати юридичні консультації у режимі
онлайн та електронною поштою (інформація від 15 травня 2021 р.).

Також працює Бюро правової допомоги Міловського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги, розташоване за адресою: Станиця Луганська,
вул. Центральна, 31.
Враховуючи перенаправлення до громадських організацій, ми не можемо зарахувати бал за
індикатором забезпечення надання правової допомоги ОМС.
__________________________________________________________________________
Бал не зараховано
__________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Оприлюднити інформацію щодо можливостей отримання надання безоплатної
правової допомоги на офіційних інтернет-ресурсах Станично-Луганської ТГ,
зазначити контакти, графік прийому громадян тощо.
Ключові враження від моніторингу
Станично-Луганська громада перебуває у процесі створення. При розробці планів
роботи нової ТГ є можливість врахувати виявлені моніторами недоліки під час розробки
стратегічних документів розвитку та місцевих програм, що повною мірою забезпечить
права людини на місцевому рівні.
Базові рекомендації
1. Розробити та затвердити місцевий документ, що стосується сфери доступу до
правосуддя.

Місцевий індекс прав людини смт. Станиця Луганська Луганської області: Звіт моніторингу
Сторінка 48 з 49

2. Оприлюднити інформацію про можливість отримання надання безоплатної
правової допомоги на офіційних інтернет-ресурсах Станично-Луганської ОТГ,
зазначити контакти, графік прийому громадян тощо.
3. Провести аналіз доступності отримання правових послуг маломобільними групами
населення та розробити план заходів із забезпечення безперешкодного доступу до
отримання правових послуг у місцевій державній адміністрації, органах поліції,
судах, територіальних управліннях юстиції, центрах з надання безоплатної
вторинної правової допомоги.

ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ
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