МІСЦЕВИЙ ІНДЕКС ПРАВ ЛЮДИНИ
місто Старобільськ Луганської області
ЗВІТ МОНІТОРИНГУ

м. Старобільськ - 2021

Місцевий індекс прав людини м. Старобільськ Луганської області: Звіт моніторингу /
Автор: Тетяна Вергун / Ред. Т. Щербатюк, Н. Єсіна – 39 ст.
Моніторингова місія у м. Старобільськ 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: 15.08.2021 р – 15.09.2021 року
Управлінська команда проєкту: Євген Полтенко, Тарас Щербатюк, Наталя Єсіна.
Робоча група моніторингової місії: Тетяна Вергун.
Публікація демонструє результати моніторингу дотримання прав людини на місцевому
рівні у місті Старобільськ Луганської області за інноваційним інструментом Місцевий
індекс прав людини.

Місцевий індекс прав людини розроблений Українською Гельсінською спілкою з прав
людини та допрацьований для адаптації до місцевого контексту Мережею правового
розвитку для підтримки і ефективного розвитку реформи місцевого самоврядування та
адміністративно-територіального устрою в Україні. Критерієм ефективності визнано такий
розвиток, що базується на засадах пріоритету прав людини в усіх сферах її взаємин із
державою.
Моніторинги населених пунктів проводять представники місцевих громадських об’єднань
за координації та навчальної підтримки експертів Мережі правового розвитку та
Української Гельсінської спілки з прав людини. Моніторинг передбачає виставлення
бальної та відсоткової оцінки зусиллям місцевої влади з забезпечення прав людини у
кожному напрямі оцінювання. За результатами кожного моніторингу місцева влада має
перелік рекомендацій для покращення власної діяльності.
Розробка методології Місцевого індексу прав людини була реалізована за участі експертів
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, спільнот експертів науковців та
практиків місцевого самоврядування різних галузей прав людини. Було опрацьовано
сучасні міжнародні моделі прав людини і їх оцінювання, узагальнено кращі іноземні та
вітчизняні практики моніторингу прав людини на місцевому рівні, враховано специфіку
розвитку повноважень місцевого самоврядування в процесі реформи.
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Моніторинг відбувся за проєктом «Посилення експертного потенціалу ОГС Донецької та
Луганської областей для здійснення моніторингу доступу до правосуддя та безпеки на
місцевому та обласному рівнях», який реалізують Мережа правового розвитку у
партнерстві з Українською Гельсінською спілкою з прав людини та організаціями
громадянського суспільства Донецької та Луганської областей в межах Програми ООН із
відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу, а також
урядів Данії, Нідерландів, Швейцарії та Швеції.
Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН:
Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та
розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення
(UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).
Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС),
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), а також уряди Великої Британії, Данії, Канади,
Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.
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ЗМІСТ
Загальна інформація про громаду
Оцінка результатів моніторингу за напрямками:
- Безпека громади
- Гідний рівень життя
- Соціальний захист для вразливих категорій
- Доступ до правосуддя
Загальні результати моніторингу:

5
6
6
10
19
32
39
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГРОМАДУ
Повна назва: Старобільська міська територіальна громада
Площа: 732 км2
Населення: 32285 осіб (місцеве – 18163, сільське – 14122)
До складу громади на дату проведення моніторингу входять населені пункти: місто
Старобільськ – адміністративний центр громади; селища Верхня Покровка, Калмиківка,
Кринички, Левадне, Новодонбаське, Гайдуківка, Курячівка, Ганнівка, Дубовівка, Лиман,
Проїжджає, Бутківка, Балакирівка, Проказине, Нижньопокровка, Маринівка, Суханівка,
Новоборове, Підгорівка, Половинкине, Світле, Джемільне, Єгорівка, Титарівка,
Новоселівка.
Адміністративний центр громади: місто Старобільськ
Код ЄДРПОУ: 37530705
Адреса: 92703, Луганська обл., Старобільський район, місто Старобільськ, вулиця
Центральна, будинок 36
Сайт: https://starobelsk.lg.ua/
E-mail: misto.starobilsk@gmail.com
Контактний телефон: +38(06461)2-19-90
Голова селищної ради: Літвінова Яна Миколаївна.
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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.
Контент-аналіз офіційного сайту територіальної громади https://starobelsk.lg.ua/ не
виявив інформації про прийняття місцевої цільової програми у сфері безпеки.
Не вдалося також підтвердити наявність відповідних програм у міській ради –
монітор не отримав відповіді на офіційний письмовий запит про надання публічної
інформації.
З огляду на відсутність інформації на офіційних ресурсах міської ради бал за даним
індикатором не зараховано.
_________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1.
Розглянути можливість прийняття місцевих довгострокових програм щодо
підвищення рівня громадської безпеки та громадського порядку.
2.
Оприлюднювати результати діяльності робочих груп та заходів з питань
підвищення рівня громадської безпеки та порядку для усіх мешканців громади,
враховуючи дещо обмежені можливості користування інтернетом людей поважного віку.
2. Чи врахована думка населення під час розробки місцевої програми з питань
громадської безпеки та громадського порядку?
Бал зараховується при наданні доказів врахування не менше трьох способів вираження
громадської думки щодо програми з такого переліку: анкетне опитування; фокус-групи з
цільовими аудиторіями; електронне опитування (на офіційному веб-сайті, у соціальних
мережах); зустрічі з мешканцями територіальної громади; зустрічі з представниками
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ОСББ та іншими громадськими об’єднаннями; громадське
(визначається за внутрішнім переконанням монітора).

обговорення;

інше

Враховуючи відсутність цільових програм у сфері безпеки та відсутність інформації
на сайті міської ради про проведення різних форм громадської участі при визначенні
напрямів побудови належного рівня безпеки у громаді, бал за даним індикатором не
зараховано.
_______________________________________________________________________
Бал не зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Запровадити різні форми участі мешканців громади при прийняття місцевих планів
заходів/програм у сфері безпеки.
3. Чи впровадила на час моніторингу місцева влада сучасні технічно-інформаційні
системи, які допомагають реагувати на тривожні події в місті?
Бал зараховується при наданні доказів впровадження (або виділеного фінансування,
оформленого технічного завдання на виготовлення) трьох технічно-інформаційних
систем. Приклади: функціонування муніципального центру безпеки або фінансування
відповідного поліцейського центру, місцева система короткого номера оперативного
інформування, система відеоспостереження на дорогах та/або в громадських місцях,
розумне управління патрулями, розумне освітлення вулиць, розумні світлофори, тривожні
кнопки у громадських місцях, спеціалізовані форуми, інше (визначається за внутрішнім
переконанням монітора). У великих містах з районним поділом вибирається випадково
один нецентральний район, і питання ставиться лише щодо нього.
26 січня 2001 року у селі Калмиківка Старобільської міської територіальної громади
відкрилася поліцейська станція, яка обслуговує 7 сіл громади.
Основне завданням станції є створення безпекового простору, профілактика
правопорушень у селах, що входять до громади.
Інших фактів впровадження сучасних технічно-інформаційних систем, які
допомагають реагувати на тривожні сигнали у місті, не виявлено, що не дозволяє
зарахувати бал за індикатором.
_________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1.
Прийняти місцеву програму, якою передбачити впровадження у
Старобільську технічно-інформаційних систем, що допомагають реагувати на тривожні
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події у місті: систему відеоспостереження на дорогах та/або в громадських місцях;
розумного управління патрулями, розумного освітлення вулиць; розумних світлофорів.
2.
Вивчити досвід інших громад, які впровадили подібні системи в рамках
реалізації проектів міжнародних організацій та розглянути можливість запозичення
подібного досвіду.
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).
Контент-аналіз офіційного сайту територіальної громади https://starobelsk.lg.ua/ не
виявив інформації про проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, спрямованих
на формування навичок поведінки населення у надзвичайних ситуаціях.
Не вдалося також підтвердити наявність відповідних заходів у міській раді – монітор
не отримав відповіді на офіційний письмовий запит про надання публічної інформації.
З огляду на відсутність інформації про проведення інформаційно-просвітницьких
кампаній ресурсами міської ради бал за індикатором не зараховано.
_________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Підготувати
та впровадити план проведення інформаційно-просвітницьких
кампаній, спрямованих на формування навичок поведінки населення у
надзвичайних ситуаціях.
5. Чи здійснює на час моніторингу місцева влада заходи щодо запобігання
правопорушенням у взаємодії з поліцією (сommunity policing) та органами пробації?
Бал зараховується при наданні доказів організації органом місцевого самоврядування не
менше шести форм системної спільної діяльності поліції з населенням та соціальної
реабілітації. Приклади: навчання поліцією з питань безпеки; звітування щодо актуальних
безпекових питань; зустрічі з мешканцями; он-лайн платформи контактування чи
отримання порад від поліції; спільні патрулювання; співпраця щодо участі у діяльності
місцевих офісів пробації, центрів соціальної реабілітації, пробаційних програм; ініціативи
з питань превенції правопорушень за різними напрямками (флешмоби, розробка
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інформаційно-методичних
переконанням монітора).

матеріалів

тощо), інше (визначається за внутрішнім

Контент-аналіз офіційного сайту територіальної громади https://starobelsk.lg.ua/ не
виявив інформації про проведення системної спільної діяльності поліції з населенням,
міською радою та здійснення заходів з соціальної реабілітації у громаді.
Не вдалося також підтвердити наявність відповідних заходів у міській раді – монітор
не отримав відповіді на офіційний письмовий запит про надання публічної інформації.
З огляду на відсутність інформації на офіційних ресурсах міської ради бал за
індикатором не зараховано.
_________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Налагодити спільну взаємодії з поліцією у напрямку впровадження привентивних
заходів з протидії правопорушенням у громаді.
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.
План евакуації населення у разі надзвичайних ситуацій у громаді не затверджено.
_________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Створити та затвердити плани евакуації населення та тимчасового переселення
людей. Оприлюднити ці плани на інформаційних ресурсах міської ради.
Ключові враження від моніторингу
Місцева влада не проводить достатньо роботи у сфері безпеки, що підтверджується
відсутністю цільових програм безпеки та застарілою інформацією на офіційному сайті
селищної ради. Але повні висновки можна буде зробити при отриманні відповіді на
інформаційний запит.
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Базові рекомендації
1.
Розглянути можливість прийняття місцевих довгострокових програм щодо
підвищення рівня громадської безпеки та громадського порядку.
2.
Прийняти місцеві програми, якими передбачити впровадження у
Старобільську технічно-інформаційних систем, що допомагають реагувати на тривожні
події у місті: систему відеоспостереження на дорогах та/або у громадських місцях;
розумного управління патрулями, розумного освітлення вулиць; розумних світлофорів.
3.
Проводити роботу з місцевим населенням на випадок необхідності термінової
евакуації.
4.
Оновити інформаційні матеріали на сайті громади.
5.
У
громаді
необхідно
розробити
план
проведення
інформаційно-просвітницьких кампаній, спрямованих на вироблення навичок поведінки
населення у надзвичайних ситуаціях.
РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: БАЗОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ
НАПРЯМОК МОНІТОРИНГУ: ГІДНИЙ РІВЕНЬ ЖИТТЯ

1. Чи є дієвими місцеві програми (проєкти) подолання бідності?
Бал зараховується за наявності дієвої місцевої програми, що включає питання
подолання бідності. Від ОМС не обов’язково очікується наявність спеціалізованої
програми: прийнятні системні (регулярні, доступні для різних категорій осіб) узагальнені
в єдиному документі заходи підтримки мешканців, які опинились за межею бідності.
Дієвість і адресність програми оцінюється зазначенням у ній категорій мешканців
громади, які за рівнем доходів перебувають за межею бідності або у групі ризику, чітких
цілей та завдань із визначеними актуальними виконавцями, очікуваними результатами та
ресурсами (зокрема коштами, необхідними для реалізації відповідних заходів),
встановленням контролю та визначенням способів оцінки ефективності реалізації
завдань.
Міська рада прийняла наступні цільові програми, спрямовані на надання допомоги
мешканцям громади:
- Міська програма соціального захисту та підтримки сім’ї, дітей та молоді на
території Старобільської міської територіальної громади на 2021 рік;
 - Міська програма соціальної підтримки незахищених верств населення
Старобільської міської територіальної громади на 2021 рік;
 - Міська програма подолання дитячої безпритульності та бездоглядності і
здійснення соціального захисту дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, на
2021 рік.
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 Монітор проаналізував Міську програму соціальної підтримки незахищених верств
населення
Старобільської
міської
територіальної
громади
на 2021 рік:
https://starobelsk.lg.ua/images/docs/programy/2021/prog_socialna_pidtrymka_nezahyschenyh_2
021_3_20.pdf
Основними завданнями Програми є створення умов для надання соціальної допомоги
вразливим верствам населення; надання транспортних послуг людям з інвалідністю, які
мають порушення опорно-рухового апарату та не можуть самостійно пересуватися.
Виконання програми дасть змогу залучити людей з інвалідністю до міських культурних
заходів (інтеграція до життєдіяльності громади), створити умови мобільності зазначеної
категорії для отримання соціальних послуг.
Враховуючи те, що мета завдання програми не спрямовані на підтримку осіб, які
опинилися за межею бідності та з огляду на неможливість провести реалістичність
виконання даної програми через відсутність інформації про її реалізацію на сайті міської
ради, програма визнана недієвою у сфері подолання бідності.
Оскільки інші прийняті у громаді програми не спрямовані на подолання бідності,
монітор їх не аналізував. Враховуючи відсутність дієвих цільових програм у даному
напрямку, бал не зараховано.
_________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1.
Провести аналіз потреб осіб, які опинилися за межею бідності та прийняти
комплексні заходи з надання даним особам підтримки.
2.
Оприлюднити звіти про виконання програм.
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
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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).
Контент-аналіз сайту міської ради не виявив інформації про суб'єктів, які надають
соціальні послуги у громаді, та види послуг, які можливо отримати. Також відсутня гаряча
лінія для звернення за допомогою.
Непідтвердження вжиття міською радою принаймні чотирьох заходів цього
спрямування не дає можливості зарахувати бал.
_________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1.
Створити гарячу лінію для осіб, які за рівнем доходів, внаслідок безробіття,
стихійного лиха чи інших обставин потрапили за межу бідності.
2.
Провести інформаційну кампанію (на офіційному сайті громади, стендах, у
ЗМІ, буклетах) про соціальні послуги, які може отримати сім’я/особа, які за рівнем
доходів, внаслідок різних обставин потрапили за межу бідності.
3.
Розмістити на сайті контактну інформацію про суб’єктів, які надають
соціальні послуги населенню.
4.
Посилити участь представників міської ради в заходах центрів соціальних
служб, центрів зайнятості щодо виявлення і підтримки сімей/осіб, які опинилися у
складних життєвих обставинах.
5.
Впровадити щорічний звіт міської ради щодо роботи 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,
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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).
Підтримка мешканців громади шляхом надання їм матеріальної допомоги
здійснюється в рамках програми з надання грошової допомоги мешканцям Старобільської
міської територіальної громади, які опинилися у складних життєвих обставинах і
потребують грошової допомоги на 2021 рік. На фінансування Програми з міського
бюджету виділено 200 тис грн. Однак дослідити реалістичність виконання програми не
вдалося через відсутність звітів виконання програми та сайті міської ради.
Інших доказів вжиття заходів соціального захисту населення у місті не виявлено. Бал
не зараховано.
_________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Міській раді необхідно передбачити наступні заходи з підтримки осіб, які
опинились за межею бідності:
1) надання пільг на безоплатний проїзд;
2) надання додаткових пільг на оплату житлово-комунальних послуг;
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;
5) надання матеріальної допомоги (продуктів харчування, одягу та іншого);
6) допомога домогосподарствам, які внаслідок перебування за межею бідності
накопичили заборгованість за оплату житлово-комунальних послуг;
7) надання допомоги домогосподарствам, які постраждали внаслідок стихійного
лиха, пожежі, надзвичайної ситуації, інших обставин.
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
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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.
Контент-аналіз сайту міської ради не виявив доказів надання допомоги житла
мешканцям громади. Бал не зараховано.
_________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1.
Розглянути можливість прийняття інвестиційні програми з підприємствами та
організаціями, що здійснюють житлове будівництво, 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 результати реалізації програми «Забезпечення
тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб на 2021-2023 роки» та перелік
житлових приміщень, які надаються для тимчасового проживання.
5. Чи сприяє ОМС технологічному покращенню умов проживання жителів
громади?
Бал зараховується у разі наявності системних місцевих заходів підтримки технічного
переоснащення житла, зокрема з кредитуванням (утеплення, забезпечення
енергозберігаючими технологіями). Системність оцінюється на підставі аналізу ведення
матеріалів (план, перелік об‘єктів, звіт) за останній календарний рік перед
моніторингом. У сільській місцевості такими заходами можуть також бути допомога
мешканцям громади опалювальними матеріалами, іншим необхідним обладнанням на
підставі системного вивчення потреб (наявність планів, переліків, звітів).
У громаді прийнято програму з відшкодування частини суми кредитів, залучених на
впровадження заходів з енергозбереження на території Старобільської міської
територіальної
громади
на
2021
рік.
https://starobelsk.lg.ua/images/docs/programy/2021/prog_vidshkoduvannja_za_kredytamy_2021
_3_12.pdf.
Метою програми є:
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- ощадливе споживання паливно-енергетичних ресурсів усіма категоріями
споживачів через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів;
- сприяння розвитку галузі енергоефективної реконструкції у житлово комунальному
господарстві міста, популяризація механізмів, що дадуть змогу власникам запровадити
енергоефективні заходи у багатоквартирному будинку за власні кошти;
- зменшення обсягу субсидій для населення за спожиті енергоносії;
- популяризація економічних, екологічних та соціальних переваг енергозбереження,
підвищення громадського освітнього рівня у цій сфері.
На реалізацію програми передбачено 300 тис грн.
Наявність заходів з технологічного покращення умов проживання у громаді дає
можливість зарахувати бал.
_________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_________________________________________________________________________
6. Чи надає ОМС допомогу бездомним особам та мешканцям ромських поселень?
Бал зараховується за наявності принаймні чотирьох умов з переліку: 1) існування
об’єктів тимчасового розміщення бездомних громадян; 2) обігрів у холодну пору року; 3)
забезпечення можливості для здійснення ними особистої гігієни; 4) підтримка ОМС на
постійній основі власних або організованих іншими інституціями осередків забезпечення
продуктами харчування, одягом тих, хто цього потребує; 5) одержання (відновлення)
персональних документів; 6) створення умов для забезпечення права на гідний рівень
життя у поселеннях ромських громад/сімей: забезпечення водопостачання, вивіз сміття,
облік дітей шкільного віку (умова оцінюється там, де ромські поселення (навіть
тимчасові, без капітальних житлових споруд) мали місце, оцінюваний період – 2 роки, що
передують моніторингу); 8) інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).
Від ОМС, які не мають власних інституцій для роботи з такими категоріями мешканців,
оцінюються заходи через взаємодію з іншими громадами. Приклади доказів такої
взаємодії: укладення договорів про надання послуг недержавними суб'єктами, залучення
позабюджетних коштів (гранти, цільові пожертви), укладення договорів про
співробітництво територіальних громад, міжбюджетні трансферти іншим громадам,
що забезпечують виконання заходу.
У громаді прийняли програму з соціальної підтримки бездомних громадян та осіб,
звільнених
з
місць
позбавлення
волі
на
період
2021-2025
років:
https://starobelsk.lg.ua/images/docs/programy/2021/prog_socialna_pidtrymka_bezdomnyh_2021
_3_39.pdf.
Програма передбачає здійснити протягом 2021-2025 років такі заходи:
- проводити рейди з метою виявлення бездомних громадян та звільнених осіб, що
перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння та порушують
правила громадського порядку;
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- проводити засідання за круглим столом, наради з метою координації зусиль
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських і
благодійних організацій у вирішенні питань соціальної адаптації бездомних громадян та
осіб, звільнених з місць позбавлення волі;
- надавати соціальні послуги бездомним та звільненим особам з наркотичною
залежністю, які пройшли лікування та опинилися у складних життєвих обставинах, та
залучати волонтерів до роботи з надання соціальних послуг;
- надавати бездомним громадянам та особам, звільненим з місць позбавлення волі
допомоги у реєстрації та відновленні документів та паспортизації;
- надавати допомогу у вирішенні соціально-побутових питань та надання
матеріальної допомоги;
- створювати матеріальну базу – забезпечувати теплими речами, продуктовими
наборами, облаштувати пункт роздачі гарячої їжі;
- надавати психологічну, соціально-педагогічну, соціально-медичну та інформаційну
допомогу з урахуванням індивідуальних потреб зазначеної категорії громадян;
- вжити комплекс заходів щодо сприяння у працевлаштуванні звільнених осіб,
підвищенні кваліфікаційного рівня чи перекваліфікації звільнених осіб;
- забезпечити медичне обслуговування у закладах охорони здоров’я бездомних та
звільнених осіб, хворих на туберкульоз, ВІЛ/СНІД та інші суспільно небезпечні хвороби;
- забезпечити належний рівень медичного обслуговування засуджених осіб,
своєчасне виявлення в них та лікування захворювань, зокрема туберкульозу та ВІЛ/СНІДу.
На реалізацію заходів програми передбачено 10 тис грн.
Однак на сайті міської ради монітори не виявили інформації про результати її
реалізації,
що
не
дає
можливості
зарахувати
бал.
_________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Розглянути можливість створення центру тимчасового розміщення бездомних
громадян, у якому передбачити можливість обігріву в холодну пору року,
здійснення особистої гігієни, забезпечення продуктами харчування, одягом тих, хто
цього потребує, отримання необхідних документів.
7. Чи сприяє ОМС якісному отриманню громадою послуг, що надають підприємства
житлово-комунального господарства?
Бал зараховується у разі отримання доказів здійснення не менше трьох напрямів
участі ОМС у забезпеченні належного надання житлово-комунальних послуг. Приклади:
1) реагування ОМС на випадки надання послуг нижчої, визначеного нормативами,
нормами та стандартами якості; 2) здійснення переговорів ОМС із підприємствами
ЖКГ щодо відновлення послуг, у разі їх припинення; 3) участь ОМС у визначенні
підприємствами справедливих тарифів на водопостачання та водовідведення, утримання
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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).
Контент-аналіз локальних нормативних актів міської ради та інших відкритих
джерел інформації не виявив доказів сприяння якісному отриманню мешканцями громади
житлово-комунальних послуг. Бал не зараховано.
_________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1.
Запровадити
практику
обговорення
з
населенням тарифів на
житлово-комунальні послуги, які надаються у громаді, та якості послуг.
2.
При узгодженні тарифів ЖКГ місцевій владі відстоювати інтереси громади,
враховуючи матеріальні можливості людей, які мають низькі доходи.
3.
Створити відділ з реагування на випадки надання житлово-комунальних
послуг неналежної якості.
8. Чи сприяє ОМС доступу до системи послуг (соціальних, медичних,
адміністративних) через організацію зручного транспортного сполучення?
Бал зараховується при встановленні зручності транспортного сполучення до кожного
з таких закладів: Центр надання адміністративних послуг, заклад охорони здоров’я
вторинного рівня, місцевий підрозділ соціального захисту населення.
Зручність досяжності визначається одним із таких способів: 1) не більше однієї
пересадки громадським транспортом від найбільш віддаленої вулиці та відстань до
найближчої зупинки не більше 300 м; 2) у населених пунктах без транспортного
сполучення – близько 3 км від найбільш віддаленої вулиці; 3) якщо заклад, що обслуговує
мешканців, знаходиться в іншому населеному пункті – можливість відповідно до
встановленого графіку руху виїхати до закладу, отримати необхідну послугу та
повернутись того ж дня. Відстань визначається за допомоги онлайн або друкованих мап.
Старобільська багатопрофільна лікарня розташована за адресою: м. Старобільськ,
вул. Монастирська, 67. Відстань від лікарні до найбільш віддаленої вулиці складає понад 3
км.
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Адміністративні та соціальні послуги надають у приміщенні міської ради. Відстань
міської ради до найбільш віддаленої вулиці становить понад 3 км.

Результати цього індикатора не дають можливості зарахувати бал.
_________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_________________________________________________________________________
Ключові враження від моніторингу
Місцева влада не проводить достатньої роботи у напрямку забезпечення гідного
рівня життя для мешканців громади.
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На офіційному сайті не відображено роботи щодо забезпечення гідного рівня життя.
За тими програмами, що існують, немає офіційних звітів.
У громаді не проводиться на достатньому рівні робота з визначення потреб
населення та немає підтвердження проведення заходів з підтримки осіб, які опинилися за
межею бідності.
Базові рекомендації
1.
Провести аналіз потреб осіб, які опинилися за межею бідності, та прийняти
комплексні заходи з надання таким особам підтримки.
2.
Створити гарячу лінію для осіб, які за рівнем доходів, внаслідок безробіття,
стихійного лиха чи інших обставин потрапили за межу бідності.
3.
Провести інформаційну кампанію (на офіційному сайті, стендах, у ЗМІ,
буклетах) про соціальні послуги, які може отримати сім’я/особа, які за рівнем доходів,
внаслідок різних обставин потрапили за межу бідності.
4.
Забезпечувати звітність за заходами соціального спрямування.
5.
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.
6.
Запровадити
практику
обговорення
з
населенням тарифів на
житлово-комунальні послуги, які надаються у громаді, та якості послуг.
РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ «РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ОКРЕМИМ ВЕРСТВАМ НАСЕЛЕННЯ»
НАПРЯМОК МОНІТОРИНГУ: СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДЛЯ ВРАЗЛИВИХ КАТЕГОРІЙ
1. Чи враховано потреби громади під час формування програм/заходів
соціального захисту?
Бал зараховується при наданні доказів проведення не менше трьох – у великих містах
та двох – в інших населених пунктах способів вираження громадської думки та
врахування їх результатів щодо формування програм/заходів соціального захисту.
Заходи можуть передбачати таке: громадські слухання; експертні обговорення;
анкетні опитування; фокус-групи з цільовими аудиторіями; електронне опитування (на
офіційному веб-сайті, у соціальних мережах); інше (визначається за внутрішнім
переконанням монітора).
На сайті Старобільської міської ради https://starobelsk.lg.ua/ регулярно
оприлюднюють проєкти рішень для ознайомлення та обговорення з громадськістю. Однак
в результаті аналізу сайту міської ради не виявлено повідомлень про проведення
громадських обговорень (слухань) проєктів програм чи заходів, що стосуються
соціального захисту.
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За даними начальника відділу соціального захисту населення Старобільської міської
ради Максима Носаля, для врахування потреб мешканців Старобільської міської
територіальної громади під час формування програм соціального захисту населення
проводились експертні обговорення, але доказів цієї інформації не знайдено.
Відсутність доказів можливості вираження громадської думки та її врахування не дає
можливості зарахувати бал за індикатором.
_____________________________________________________________________
Бал не зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Розробити графік громадських слухань або публічних обговорень на 2020 та 2021
роки, до якого включити питання щодо формування заходів та програм із соціального
захисту населення.
2. Створити робочу групу при міській раді з питань збору пропозицій від
громадськості та проведення аналізу можливості їх врахування при прийнятті місцевих
програм та заходів.
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).
Старобільська міська рада Луганської області затвердила Комплексну міську
програму соціального захисту ветеранів війни, праці, військової служби,
воїнів-інтернаціоналістів, пенсіонерів та громадян похилого віку. Згідно з нею, ветеранам
війни та праці, пенсіонерам, особам похилого віку надають пільги на послуги телефонного
зв’язку та пільги на проїзд на залізничному транспорті міжміського сполучення.
За рахунок місцевого бюджету, згідно з діючою міською програмою, поховання
померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від
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поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів, на території
Старобільської міської територіальної громади на 2021-2025 рік забезпечується поховання
самотніх громадян.
За даними відділу соціального захисту населення Старобільської міської ради,
особам похилого віку Старобільської міської територіальної громади надають натуральну
допомогу у вигляді сезонного одягу, але на сайті міської ради не знайдено інформації про
надання такої допомоги.
З метою залучення осіб похилого віку та осіб з інвалідністю до культурного життя
громади, у відділенні денного перебування Комунальної установи «Старобільський
територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» працює
«Університет ІІІ віку», у якому двічі на тиждень проходять заняття різноманітних
факультетів («Пісенний», «Лікувальна фізкультура», «Шаховий» та «Майстриня»).
Проводяться концерти до різних свят, ювілеїв.
Періодичність проведення заходів соціального захисту малозабезпечених осіб
похилого віку та їх варіативність (надання різних видів допомоги) дає можливість
зарахувати бал на індикатором.
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Передбачити інформаційне висвітлення заходів з надання допомоги на офіційному
сайті Старобільської міської ради.
3. Чи сприяє ОМС наданню послуг із догляду особам, які цього потребують?
Бал зараховується у разі вжиття ОМС заходів щодо отримання особами, які
потребують стороннього догляду, у великих містах – не менше трьох, в інших населених
пунктах – не менше двох послуг з наступного переліку: догляд вдома, денний догляд,
підтримане проживання, паліативний/хоспісний догляд, стаціонарний догляд.
Послуги з догляду можуть надаватися як у самій громаді, так і шляхом вирішення
питань надання послуг із догляду її жителям в інших населених пунктах. У цьому разі
вжиті заходи оцінюються фактами (функціонування, створення, надання послуг тощо)
та документами, що передбачають передачу коштів на фінансування зазначених заходів
за останній календарний рік, що передує моніторингу.
У відділенні соціальної допомоги вдома КУ «Старобільський територіальний центр
соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» надають соціальні послуги
відповідно до Державних стандартів соціальних послуг, зокрема:
- догляд вдома;
- консультування;
- представництво інтересів;
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-

посередництво.
Соціальні працівники згідно з укладеними з підопічними договорами відвідують
одиноких громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, які за висновками лікарів
потребують постійної допомоги з ведення домашнього господарства: забезпечують їх
продуктами харчування, медикаментами, готують, прибирають, допомагають оплачувати
комунальні послуги та інше.
Паліативний/хоспісний догляд у громаді нормативними документами не
передбачено, також відсутній стаціонарний догляд за особами, які потребують допомоги.
Відсутність у громаді двох послуг із догляду осіб, які її потребують, не дають
можливість зарахувати бал.
_________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Впровадити у місті послугу з паліативного/хоспісного догляду.
2. У медичному закладі виділити палати для стаціонарного догляду за особами, які
потребують допомоги.

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;
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- інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).
За даними Офіційного сайту Старобільської міської ради, на території
Старобільської громади діє Міська програма соціальної підтримки незахищених верств
населення
Старобільської
міської
територіальної
громади
на 2021 рік:
https://starobelsk.lg.ua/images/docs/programy/2021/prog_socialna_pidtrymka_nezahyschenyh_2
021_7_20.pdf.
Програма передбачає надання соціальних транспортних послуг за допомоги
«Соціального таксі» – служби з перевезення осіб з інвалідністю, які мають порушення
опорнорухового апарату.
Рішенням виконавчого комітету Старобільської міської ради Луганської області від
23.02.2021 р. № 34 було затверджено «Положення про службу з перевезення осіб з
інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату,
«Соціальне таксі», а також затверджені видатки для фінансування служби з перевезення на
2021 рік. На виконання програми у березні 2021 р. надіслано необхідний пакет документів
до Міністерства соціальної політики щодо отримання спеціально обладнаного автомобіля.
Однак на момент проведення моніторингу автомобіль місто не отримало, відповідно
послуги не надавалися.
Враховуючи непідтвердження впровадження міською радою принаймні двох послуг
із супроводу та безперешкодного доступу людей з інвалідністю, бал за індикатором не
зараховано.
_________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Реалізувати програму «Міська програма соціальної підтримки незахищених верств
населення Старобільської міської територіальної громади на 2021 рік».
2. Організувати надання послуг з перекладу жестовою мовою соціальними
працівниками або замовити надання такої послуги у профільних громадських
організаціях.
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
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інших населених пунктах чи установ вищого рівня; надання послуг у медичних закладах;
виїзд фахівців за місцем проживання особи; надання фінансової підтримки громадським
організаціям, що надають реабілітаційні послуги; забезпечення за рахунок місцевого
бюджету технічними та іншими засобами реабілітації, засобами медичного призначення;
інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора). Ці заходи можуть бути
реалізовані як у самій громаді, так і шляхом вирішення питань надання послуг
реабілітації для її жителів у інших населених пунктах або установах іншого рівня
підпорядкування. У цьому разі вжиті заходи оцінюються фактами (функціонування,
створення, надання послуг тощо) та документами, що свідчать про спрямування осіб з
порушеннями здоров’я до установ за останній календарний рік, що передує моніторингу.
За даними Офіційного сайту Старобільської міської ради, на території
Старобільської громади діє «Комплексна міська програма соціального захисту і
реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2021-2023 роки»:
https://starobelsk.lg.ua/images/docs/programy/2021/prog_reabilitacii_invalidiv_2021_3_40.pdf.
Програма передбачає удосконалення системи реабілітаційних послуг для людей з
інвалідністю на території Старобільської міської територіальної громади; інтеграцію та
адаптацію людей з інвалідністю у Старобільській міській територіальній громаді;
підвищення рівня послуг, що надаються людям з інвалідністю та громадським
організаціям людей з інвалідністю; утримання Центру надання соціальних послуг, що
надає послуги особам з обмеженими фізичними можливостями та переданий на
фінансування з Підгорівської сільської ради.
На базі відділення з організації надання адресної натуральної та грошової допомоги
КУ «Старобільський територіальний центр соціального обслуговування (надання
соціальних послуг)» діє «Пункт прокату», створений для надання громадянам
Старобільської міської територіальної громади послуг з безкоштовного прокату технічних
засобів реабілітації (інвалідні візки, ходунки, тростини, милиці) з метою усунення
обмежень та підтримки соціальної незалежності громадян, які частково або повністю
втратили рухову активність у зв’язку з віком чи хворобою.
Також при КУ «Старобільський терцентр» працює відділення соціальної реабілітації
дітей з інвалідністю та дітей групи ризику для дітей від 0 до 18 років.
У відділенні відповідно до Державних стандартів соціальних послуг надають
зокрема такі соціальні послуги:
- соціальна адаптація;
- паліативний догляд;
- консультування.
Процес реабілітації дітей з інвалідністю у відділенні для дітей Старобільської міської
територіальної громади безкоштовно забезпечують медичні сестри з масажу, фізіотерапії
та лікувальної фізкультури.
На сайті Старобільської міської ради є єдине повідомлення про роботу
Старобільського
територіального
центру
соціального
обслуговування:
https://starobelsk.lg.ua/pres-tsentr/novyny/item/599-sotsialna-hromada.
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Враховуючи наявність трьох заходів з реабілітації осіб з порушенням здоров’я, бал за
індикатором зараховано.
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Інформувати мешканців громади про реабілітаційні заходи, які надаються в
громаді. Для цього створити активне посилання на Старобільський територіальний
центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з першої сторінки.
Крім того, давати інформацію про основні заходи в центрі в розділі «Новини»
сайту.
6. Чи здійснює ОМС заходи підтримки сімей з дітьми?
Бал зараховується при наданні доказів вжиття ОМС упродовж останнього
календарного року перед моніторингом фінансово підкріплених системних заходів з
підтримки сімей з дітьми. У великих містах вважається достатнім мати не менше
чотирьох, в інших населених пунктах
– не менше трьох напрямів. Фінансова
підкріпленість означає наявність фінансового плану такої форми соціального захисту у
місцевому бюджеті, системність – планування таких заходів на рік.
Приклади заходів:
- надання за кошти місцевого бюджету фінансової допомоги сім’ям у зв’язку з
народженням дитини;
- ваучери на оплату лікарських засобів та медичних послуг;
- харчування для немовлят та надання засобів гігієни для немовлят;
- безкоштовне харчування учнів 1-4 класів та учнів вразливих груп;
- пільговий проїзд учнів до місця навчання і додому;
- влаштування дітей внутрішньо переміщених осіб у дошкільні та загальноосвітні
навчальні заклади (оцінюється у громадах, де проживають діти з внутрішньо
переміщених родин);
Місцевий індекс прав людини Старобільської ОТГ Луганської області: Звіт моніторингу
Сторінка 25 з 39

-

інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).

На території старобільської громади працює Міська програма соціального захисту та
підтримки сім’ї, дітей та молоді на території Старобільської міської територіальної
громади
на
2021
рік:
https://starobelsk.lg.ua/images/docs/programy/2021/prog_soczahyst_simja_2021_3_51.pdf.
Для підтримки сімей з дітьми Старобільська міська територіальна громада
забезпечує:
- безкоштовне харчування учнів І –ІV класів та учнів вразливих груп;
- безкоштовне підвезення до місця навчання і додому;
- влаштування дітей внутрішньо переміщених осіб у дошкільні та загальноосвітні
навчальні заклади.
Зважаючи на наявність принаймні трьох заходів з підтримки сімей з дітьми, бал за
індикатором зараховано.
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Висвітлювати заходи із підтримки сімей з дітьми на офіційному сайті
Старобільської міської ради.
7. Чи бере ОМС участь у наданні соціальних послуг дітям та молоді, які опинилися у
складних життєвих обставинах, зокрема за наслідками домашнього насильства?
Бал зараховується за наявності доказів залучення ОМС упродовж останнього
календарного року перед моніторингом до реалізації чотирьох – у великих містах та
трьох – в інших населених пунктах напрямів, які здійснюються самостійно та у співпраці
з іншими надавачами соціальних послуг:
- діяльність гарячої телефонної лінії з питань подолання складних життєвих
обставин за наслідками домашнього насильства;
- проведення спільних із місцевими органами виконавчої влади, поліції заходів щодо
запобігання та протидії домашньому насильству, насильству щодо дітей, протидії
дитячій бездоглядності зокрема у навчальних закладах, закладах охорони здоров’я;
- інформування громади, зокрема спільно з місцевими органами виконавчої влади у
закладах освіти та охорони здоров’ям з питань, пов’язаних із запобіганням та протидією
домашньому насиллю, насиллю щодо дітей, дитячій бездоглядності;
- організація послуг психологічної допомоги жертвам домашнього насилля, насилля в
сім’ї, соціального супроводу таких сімей. Послуги можуть надаватись як безпосередньо у
громаді, так і в центрах соціальних служб, соціально-психологічної допомоги,
недержавних установах;
- організація надання послуг у Соціальному центрі матері та дитини;
- організація соціальних послуг із ресоціалізації наркозалежної молоді;
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- інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).

Одним із пріоритетних напрямків діяльності комунальної установи «Старобільський
міський центр соціальних служб» Старобільської міської ради Луганської області є
підтримка осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою
статі, надання їм комплексу соціальних послуг. Роботу в даному напрямку веде
спеціалізоване формування «Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам,
які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» та
фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету.
Завданням Мобільної бригади є проведення інформаційно-просвітницької діяльності,
спрямованої на запобігання та протидію домашньому насильству, визнання суспільної
небезпеки домашнього насильства та забезпечення нетерпимого ставлення до будь-яких
проявів насильства. Фахівці з соціальної роботи систематично проводять превентивні
заходи в сімейному, молодіжному та дитячому середовищі, розповсюджують тематичні
буклети, листівки та брошури «Ми вам допоможемо!», «Домашнє насильство – це
злочин!», «Захисти себе!» «Розірви коло!» та інші.
Під час відвідувань сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, сімей
опікунів та піклувальників, з батьками/опікунами проводять інформаційно-роз'яснювальні
бесіди щодо відповідального ставлення до життя і здоров'я дітей, щодо недопущення
виникнення конфліктних ситуацій у сім'ях, внаслідок яких страждають діти; щодо
формування ненасильницьких методів виховання дітей та недопущення виникнення
домашнього насильства.
Робота у цьому напрямку проводять у взаємодії зі Старобільським районним
управлінням поліції, відділом «Служба у справах дітей», відділом соціального захисту
населення Старобільської міської ради, відділом освіти Старобільської міської ради – з
метою своєчасного виявлення та більшої координації дій на факти домашнього насильства
та надання допомоги постраждалим особам.
Рішенням сесії Старобільської міської ради від 22.04.2021 № 10/2 «Про визначення
уповноваженої особи (координатор) з питань запобігання рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі Старобільської
міської ради» визначили уповноважену особу з даного напрямку.
У місті створили Координаційну раду з питань сім’ї, гендерної рівності,
демографічного розвитку, запобігання та попередження протидії домашньому насильству,
насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми.
На офіційному сайті Старобільської міської ради в розділі «Гендерна політика»
висвітлена інформація щодо номерів гарячих ліній та контактів з юридичними адресами
загальних та спеціалізованих служб підтримки осіб, постраждалих від домашнього
насильства та/або насильства за ознакою статі. Також на сторінці у Facebook КУ
«Старобільський міський центр соціальних служб» Старобільської міської ради постійно
висвітлюється інформаційно-просвітницька діяльність з питань форм, причин і наслідків
домашнього насильства та/або за ознакою статі, а також контакти, за якими можна
отримати кваліфіковану допомогу.
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Наявність трьох форм участі міської ради у наданні соціальних послуг дітям та
молоді, які опинились у складних життєвих обставинах, зокрема за наслідками
домашнього насильства, дає можливість зарахувати бал.
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Продовжити реалізацію вищевказаних програм та заходів на наступні 5
років.

8. Чи дбає ОМС про захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування?
Бал зараховується при наданні доказів вжиття ОМС упродовж останнього
календарного року перед моніторингом заходів із забезпечення прав дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування. У великих містах вважається достатнім
реалізовувати не менше п’яти, в інших населених пунктах – не менше чотирьох напрямів.
Приклади напрямів:
- перевірка дотримання прав дітей у закладах або сім’ях та реагування на випадки
порушень прав;
- участь представників органів опіки та піклування у судових слуханнях у справах,
що стосуються прав дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;
- передавання дитині-сироті або дитині, позбавленій батьківського піклування, при
досягненні нею повноліття житла, яке перебуває у її власності;
- функціонування соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування;
- надання фінансової підтримки внутрішньо переміщеним прийомним сім’ям,
дитячим будинкам сімейного типу (оцінюється у громадах, де наявні такі сім’ї);
- надання житла дитячим будинкам сімейного типу, які вимушено або самостійно
залишили місце проживання на тимчасово окупованих територіях та території
проведення АТО (оцінюється у громадах, де є такі дитячі будинки сімейного типу);
- поліпшення матеріально-технічних умов закладів, де перебувають діти-сироти та
діти, позбавлені батьківського піклування;
- інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).
Заходи можуть бути реалізовані як у самій громаді, так і шляхом вирішення питань їх
забезпечення мешканцям громади в інших населених пунктах. У цьому разі вжиті заходи
оцінюються за документами, що передбачають передачу коштів на фінансування
зазначених заходів за останній календарний рік, що передує моніторингу.
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На первинному обліку у відділі «Служба у справах дітей» перебуває 63 дитини з
числа тих, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування. До сімейних форм виховання, а саме опіка/піклування, прийомні
сім’ї та дитячі будинки сімейного типу влаштовано 53 дитини.
Спеціалісти відділу постійно проводять перевірки умов проживання та виховання
дітей у сім’ях опікунів/піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного
типу згідно з графіком перевірок, про що складають відповідний акт.
Орган опіки та піклування виконавчого комітету Старобільської міської ради,
зокрема його відділ «Служба у справах дітей» виступає у судових засіданнях, якщо
питання стосуються захисту прав та законних інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.
Відповідно до Порядку надання після досягнення 18-річного віку одноразової
допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, затвердженого
Постановою КМУ від 25.08.2005 року № 823, діти-сироти та діти, позбавлені
батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку мають право на отримання
одноразової грошової допомоги. Її оформлює відділ освіти Старобільської міської ради за
списками, які формує та надає відділ «Служба у справах дітей» Старобільської міської
ради.
З метою забезпечення власним житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа за рахунок державної субвенції 2021 року формуються списки
таких містян віком від 16 до 23 років, від 23 до 35 років та старших.
Зважаючи на наявність чотирьох доказів піклування ОМС про захист прав
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, бал за індикатором зараховано.
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________
9. Чи залучає ОМС недержавних учасників до надання соціальних послуг?
Бал зараховується при наданні ОМС наступних доказів:
- залучення недержавних надавачів соціальних послуг (як приклад, соціальне
замовлення);
- закупівля соціальних послуг у недержавних надавачів (громадські об‘єднання,
приватні особи) за рік, що передує моніторингу.
Заходи можуть бути реалізовані як у самій громаді, так і шляхом вирішення питань
їхзабезпечення мешканцям громади в інших населених пунктах. У цьому разі вжиті заходи
оцінюються за документами, що передбачають передачу коштів на фінансування
зазначених заходів за останній календарний рік, що передує моніторингу.
Контент-аналіз сайту міської ради та інших відкритих джерел інформації не виявив
доказів залучення недержавних надавачів до надання соціальних послуг у громаді.
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За результатами опитування, наразі Старобільська міська територіальна громада не
має досвіду співпраці з недержавними надавачами соціальних послуг.
З огляду на зазначене бал за індикатором не зараховано.
_________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Запровадити співпрацю з недержавними надавачами соціальних послуг.
10. Чи є зручними послуги, організовані органом соціального захисту населення?
Бал зараховується, якщо монітор підтвердив наявність не менше 12-ти критеріїв
зручності надання послуг органом соціального захисту населення: 1) організація послуг за
місцем проживання маломобільних осіб; 2) прийом документів уповноваженими особами у
віддалених селах, філіях; 3) можливість телефоном отримати інформацію про порядок
отримання послуги та графік прийому громадян; 4) зручність інформування про графік
прийому громадян та місця розташування секторів прийому; 5) безперешкодний доступ
до приміщення маломобільних груп населення; 6) зручний графік прийому громадян; 7)
наявність ідентифікаційних беджів/жетонів у консультантів; 8) доступність інформації
про орган соціального захисту; 9) зручність умов реєстрації; 10) вільний доступ до
бланків заяв для отримання послуг; 11) можливість надання допомоги особам, які через
порушення здоров’я самостійно не можуть заповнити бланки; 12) вільний доступ до
туалетної кімнати з урахуванням потреб маломобільних груп населення; 13)
достатність та зручність місць для очікування; 14) наявність дитячого куточка; 15)
умови приватності під час прийняття заяв; 16) функціонування мобільних офісів, спільні
прийоми якнайближче до місць проживання органами соціального захисту, центрами
зайнятості, управліннями Пенсійного фонду.

Зручність отримання соціальних послуг населенню монітори вивчали шляхом
аналізу роботи відділу соціального захисту населення Старобільської міської ради.
При проведенні аналізу встановлено, що організація роботи відділу не є зручною для
населення, це підтвердилося під час проведення моніторингу роботи управління.
Монітори зокрема з'ясували наступне:
1.
Соціальні послуги за запитом маломобільних осіб за місцем проживання
надаються.
2.
Прийом документів уповноваженими особами у віддалених селах, філіях
здійснюється.
3.
Дізнатися телефоном інформацію про порядок отримання послуги та графік
прийому громадян у відділі можливо.
4.
Є графік прийому громадян та інформація про місце розташування секторів
прийому.
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5.
Безперешкодний доступ до приміщення маломобільних груп населення
забезпечено.
6.
Ідентифікаційні бейджі/жетони у консультантів відсутні.
7.
Інформація про орган соціального захисту є, вільний доступ до бланків заяв
для отримання послуг забезпечений.
8.
Допомогу особам, які через порушення здоров’я самостійно не можуть
заповнити бланки, не надають.
9.
Відсутній вільний доступ до туалетної кімнати з урахуванням потреб
маломобільних груп населення.
10.
Достатньо зручних місць для очікування, але незручно обладнаний дитячий
куточок.
Враховуючи, що позитивних оцінок за підсумками проведеного моніторингу менше
12, бал не зараховано.
_________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Організувати надання послуг населенню відповідно до критеріїв, визначених
індикатором.
Ключові враження від моніторингу
Міська влада приділяє увагу наданню допомоги та підтримки малозабезпеченим
особам похилого віку та дітям-сиротам. Однак робота із забезпечення дотримання прав
людей з інвалідністю та сімей з дітьми знаходиться на низькому рівні.
Базові рекомендації
1. Розробити графік громадських слухань або публічних обговорень на 2020 та 2021
роки, в який включити питання щодо формування заходів та програм з соціального
захисту населення.
2. Організувати надання послуг населенню відповідно до критеріїв, визначених
індикатором.
3. Запровадити співпрацю з недержавними надавачами соціальних послуг.
4. Продовжити реалізацію існуючих програм напрямку соціального захисту.
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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.
Контент-аналіз сайту Старобільської міської ради та інших відкритих джерел
інформації не виявив доказів наявності у м. Старобільськ діючого місцевого стратегічного
документу, що стосується питання доступу до правосуддя, тож підстави до зарахування
балу відсутні.
_________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Міській раді розробити та затвердити місцевий документ, що стосується сфери
доступу до правосуддя.
2. Чи взаємодіють органи місцевого самоврядування з місцевими державними
адміністраціями, органами поліції, судами, територіальними управліннями юстиції,
центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги у сфері доступу до
правосуддя?
Для зарахування балу достатньо наявності на момент здійснення моніторингу
чотирьох, трьох – для ОТГ та районних центрів підтверджених доказів (фактів)
взаємодії із вказаними органами. Приклади: надання в оренду/користування комунальних
приміщень на пільгових умовах, сприяння у вдосконаленні матеріально-технічної бази
(виділення
коштів
або
передача
майна),
створення
спільних
дієвих
консультативно-дорадчих органів.
Монітору не вдалося у відкритих джерелах знайти інформацію щодо підтвердження
взаємодії органів місцевого самоврядування з місцевими державними адміністраціями,
органами поліції, судами, територіальними управліннями юстиції, центрами з надання
безоплатної вторинної правової допомоги у сфері доступу до правосуддя, тож підстави до
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зарахування балу відсутні.
_________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Створити консультативно-дорадчий орган при міській раді з питань безпеки у
громаді.
3. Чи бере участь ОМС у формуванні суду присяжних?
Бал зараховується у разі надання доказів (фактів) залучення органу місцевого
самоврядування до формування суду присяжних. Індикатор оцінюється шляхом аналізу
документів органу місцевого самоврядування про відбір та призначення суду присяжних
за останні три календарні роки.
Оскільки місцевий суд є районним, затвердження списку осіб для участі у суді в
якості присяжних здійснює Старобільська районна рада.
Зі свого боку Старобільська міська рада подає списки кандидатів місцевих жителів
для участі у здійсненні правосуддя в Старобільському районному суді. Монітори прийняли
рішення зарахувати бал.
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Розмістити оголошення про формування суду присяжних у Старобільському
районному суді на офіційному сайті Старобільської міської ради.

4. Чи здійснює ОМС заходи правопросвітницького характеру спільно з місцевими
державними адміністраціями, органами поліції, судами, територіальними
управліннями юстиції, центрами з надання безоплатної вторинної правової
допомоги?
Бал зараховується у випадку надання не менше п'яти (чотирьох – для ОТГ та
районних центрів) підтверджених доказів (фактів) проведення за останній календарний
рік органами місцевого самоврядування спільних з місцевими державними
адміністраціями, органами поліції, судами, територіальними управліннями юстиції,
центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги правопросвітницьких
заходів для населення.
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При проведенні контент-аналізу сайту міської ради та інших відкритих джерел,
інформації про проведення спільних заходів правопросвітницького характеру з місцевими
державними адміністраціями, судами, територіальними управліннями юстиції, центрами з
надання безоплатної вторинної правової допомоги не виявлено.
Враховуючи відсутність цієї інформації, монітори прийняли рішення не зараховувати
бал за індикатором.
_________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Скласти план проведення спільних заходів правопросвітницького характеру
Старобільською міською радою разом із місцевими державними адміністраціями,
судами, територіальними управліннями юстиції, центрами з надання безоплатної
вторинної правової допомоги на 2021 рік.
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.
Старобільський відділ поліції розташований за адресою: вул. Айдарська, 20, м.
Старобільськ.
Відстань від відділу поліції до найбільш віддаленої вулиці становить понад 3 км.
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Старобільський районний суд розташований за адресою: проспект Миру, 40, м.
Старобільськ.
Відстань від відділу поліції до найбільш віддаленої вулиці становить понад 3 км.

Відділ державної виконавчої служби Старобільського районного управління юстиції
Луганської області знаходиться за адресою: вулиця Велика Садова, 2, м. Старобільськ.
Відстань від відділу поліції до найбільш віддаленої вулиці становить понад 3 км.
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Результати аналізу не дають можливості зарахувати бал.
_________________________________________________________________________
Бал не 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.
7. Встановлення засобів орієнтування про місцезнаходження органів влади.
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Вхід до будівлі Старобільського районного суду та Старобільського відділу поліції
обладнано пандусами та іншими засобами архітектурної доступності.
Попри архітектурну доступність закладів, у яких надають безкоштовні правові
послуги населенню, моніторам не вдалося виявити інформацію про участь міської ради у
встановлення таких засобів доступності.
Відсутність доказів того, що орган місцевого самоврядування сприяє
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, не дає можливості
зарахувати бал за індикатором.
_________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Провести аналіз доступності отримання правових послуг маломобільними групами
населення та розробити план заходів із забезпечення безперешкодного доступу
отримання правових послуг в місцевій державній адміністрації, органах поліції,
судах, територіальних управліннях юстиції, центрах з надання безоплатної
вторинної правової допомоги.
7. Чи ефективно забезпечує ОМС надання безоплатної первинної правової допомоги?
Бал зараховується у випадку забезпечення органом місцевого самоврядування надання
безоплатної первинної правової допомоги. Орган місцевого самоврядування може
надавати безоплатну первинну правову допомогу шляхом:
1.
Надання таких послуг безпосередньо співробітниками органу місцевого
самоврядування.
2.
Утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної
правової допомоги.
3.
Укладання з юридичними особами приватного права, які відповідно до свого
статуту мають право надавати правову допомогу, договорів про надання на постійній
або тимчасовій основі первинної правової допомоги на території відповідної
адміністративно-територіальної одиниці.
4.
Залучення на договірній основі до надання безоплатної первинної правової
допомоги адвокатів або інших фахівців у відповідній галузі права.
Ефективність надання органом місцевого самоврядування безоплатної первинної
правової допомоги оцінюється шляхом проведення експерименту.
Згідно з відповіддю на інформаційний запит (№3770-0108 від 19.08.2021 р.), послуги
з безоплатної первинної правової допомоги надають безпосередньо працівники
виконавчого комітету Старобільської міської ради.
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Однак на сайті Старобільської міської ради відсутня інформація щодо правових
консультацій. Моніторам не вдалося виявити доказів того, що структурні підрозділи
міської ради надають безоплатну первинну правову допомогу населенню. Бал за
індикатором не зараховується.
_________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Забезпечити силами міської ради надання безоплатної первинної правової
допомоги мешканцям м. Старобільськ.
Ключові враження від моніторингу
Старобільська міська рада приділяє мало уваги у сфері доступу громадян до
отримання безкоштовних правових послуг населенню. В місті необхідно розробити
стратегічний документ доступу до правосуддя та налагодити співпрацю з іншими
органами влади у цій сфері.
Базові рекомендації для місцевої влади
1.
Провести аналіз доступності отримання правових послуг маломобільними
групами населення та розробити план заходів із забезпечення безперешкодного доступу
отримання правових послуг у місцевій державній адміністрації, органах поліції, судах,
територіальних управліннях юстиції, центрах з надання безоплатної вторинної правової
допомоги.
2.
Старобільській міській раді необхідно розробити та затвердити місцевий
документ, що стосується сфери доступу до правосуддя.
3.
Виділити кошти на вдосконалення матеріально-технічної бази відділу
Старобільського відділу поліції.
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Загальні результати моніторингу

Місцевий індекс прав людини Старобільської ОТГ Луганської області: Звіт моніторингу
Сторінка 39 з 39

