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Моніторингова місія у м. Щастя 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: 01.06.2021 р. – 09.09.2021 р.

Управлінська команда проекту: Євген Полтенко, Тарас Щербатюк, Наталія Єсіна.
Робоча група моніторингової місії: Галина Морозова / Анастасія Авершина.

Публікація демонструє результати моніторингу дотримання прав людини на місцевому
рівні у м. Щастя 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

До складу військово цивільної адміністрації входить м. Щастя.

Склад громади на дату проведення моніторингу: м. Щастя

Населення громади: 12158 осіб.

Адміністративний центр територіальної громади: м. Щастя
Код  КОАТУУ 4410161400
Адреса: 91480 Україна, Луганська область м. Щастя пл. Миру, 10
Поштовий індекс: 91480
Сайт: http://www.schastye-rada.gov.ua/m-sto-shchastya
E-mail:schastye-ispolkom@ukr.net
Контактний телефон: (0642)96-08-53
Голова громади: Дунець Олександр Євгенович.

На території громади функціонують:

- школи – 2 - амбулаторія – 1
- дитячі садки – 2 - фермерські господарства – 8
- спортивні заклади –1 - комунальні підприємства - 2
- відділення поштового зв’язку – 1 - магазини -30
- бібліотеки – 1 - відділення поштового зв’язку – 1
- конфесійні заклади (церкви) – 1 - аптеки – 8
- місця громадського харчування – 6 - промислові підприємства – 2
- станція швидкої медичної допомоги – 1 - ОСББ - 7
- будинки культури – 1
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ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ МОНІТОРИНГУ

РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: БАЗОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ

НАПРЯМОК МОНІТОРИНГУ: БЕЗПЕКА ГРОМАДИ

1. Чи є дієвою місцева програма підвищення рівня громадської безпеки та
громадського порядку?

Бал зараховується за наявності затвердженої програми такого спрямування, що
оцінюється як дієва. Спрямованість і дієвість програми визначається аналізом тексту
документа на предмет мети, спрямованості питань та підбором методів їх реалізації,
зазначенням виконавців, строків виконання; виділенням фінансування з місцевого
бюджету; визначенням очікуваних результатів виконання; встановленням контролю та
визначенням способів оцінки ефективності реалізації завдань.

Щастинська міська
військово-цивільна
адміністрація Щастинського
району не розробляла програми
(проєкти) підвищення рівня
громадської безпеки та
громадського порядку.
Враховуючи розташування
громади (кордон з тимчасово
неконтрольованими
українським урядом
територіями), питання безпеки
місцевих мешканців, їхня
поінформованість щодо заходів
місцевої влади, планів та дій
має значення.

Ще в 2020 році
розпорядженням ВЦА м.
Щастя від 21.02.2020 №25
створена Робоча група з питань
громадської безпеки, протидії
домашньому насильству,
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соціальної згуртованості, гендерної рівності м. Щастя, затверджено положення та її склад.
Робоча група продовжує функціонування у Щастинській міській ВЦА і є
дорадчо-консультативним органом  Щастинської міської територіальної громади.
З відповіді на запит зрозуміло, що раз на два місяці проходять відкриті засідання Робочої
групи, де звітує керівник сектору поліцейської діяльності м. Щастя. Також проходять
обговорення безпекових питань.

Щастинська міська ВЦА спільно з громадською організацією «Територія Щастя» в рамках
імплементації глобальної Флагманської ініціативи ООН Жінки «Безпечні міста та безпечні
громадські простори для жінок і дівчат», за розпорядженням керівника військово-цивільної
адміністрації від 17.06.2021 № 179 розробляє міську цільову програму «Щастинська
громада – безпечна громада для жінок та дівчат» .

Через відсутність дієвої програми підвищення рівня громадської безпеки прийнято
рішення не зарахувати бал.
__________________________________________________________________________

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 як на офіційному порталі ВЦА, так і в інший спосіб
для мешканців громади, враховуючи обмежені можливості щодо користування інтернетом
літніми людьми.

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

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

Оскільки програми (проєкти) підвищення рівня громадської безпеки ВЦА м. Щастя не
розробляла, бал за цим питанням зарахувати неможливо. Зокрема необхідно відмітити, що
на сторінці Щастинської міської ВЦА Щастинського району Луганської області в
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соціальній мережі Фейсбук з’являються оголошення про проведення засідання громадської
ради з вивчення думки актуальних проблем громади.

__________________________________________________________________________

Бал не зараховано
__________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Провести громадські слухання та обговорення щодо стану безпеки у громаді та

врахувати їх результати 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 ВЦА, на сторінках в соціальних мережах та в інший
спосіб для доступності ознайомлення усіх учасників громади.

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.
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Як стало відомо з відповіді на запит, раз на два місяці проходять засідання Робочої група з
питань громадської безпеки, протидії домашньому насильству, соціальної згуртованості,
гендерної рівності Щастинської міської територіальної громади. На засіданнях
обговорюють безпекові питання, громадські активісти пропонують ініціативи для
написання проєктів із громадської безпеки та соціальної згуртованості. За результатами
проєктів за підтримки Програми ООН створено фронт офісу поліції при відділені поліції
м. Щастя, приміщення за методикою «зелені кімнати» та на головній площі міста
встановлена система відеоспостереження.

Робоча група подала заявки на грантові конкурси міжнародних організацій для покриття
відеоспостереження всього міста.

У Щасті встановлюють ще дві камери відеоспостереження. Засоби відеоспостереження
придбали за кошти донорів. Для ефективного використання та оперативного реагування на
події, системи відеоспостереження передадуть на баланс поліції. Проєкт реалізує ГО
«Територія Щастя» за технічного адміністрування ІСАР Єднання, в межах Програми ООН
із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу:
https://www.facebook.com/Shchastye.city.territorial.community/posts/159165863023192

За результатами проведеного аналізу монітори прийняли рішення не зарахувати бал.

________________________________________________________________________

Бал  не зараховано
__________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Прийняти місцеву програму, якою передбачити впровадження у місті

технічно-інформаційних систем, які допомагають реагувати на тривожні події у місті:
систему відеоспостереження на дорогах та/або у 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.

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
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дорозі, безпека дітей, безпека людей похилого віку, безпека для людей з інвалідністю,
безпека в мережі Інтернет, інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).

За офіційною відповіддю ВЦА, заходи з формування навичок поведінки у надзвичайних
ситуаціях фахівці проводять у навчальних закладах шляхом інформаційної кампанії та
практичних навчань. Інформаційний матеріал за темою публікують на офіційному сайті
військово-цивільної адміністрації та розміщують на сторінці ВЦА м. Щастя в соціальній
мережі Фейсбук (приклад:
https://www.facebook.com/Shchastye.city.territorial.community/posts/216610670612044,
https://www.facebook.com/Shchastye.city.territorial.community/posts/210283214578123 ).
Тематика заходів та кампаній різна: безпека на дорозі, насильство в родині, попередження
шахрайства для людей похилого віку, екологічна безпека.

Інформаційні матеріали, розміщені в розділі «Цивільна безпека» на офіційному сайті ВЦА,
містять протоколи засідань комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних
ситуацій та відображають роботу ОМС у співпраці з поліцією:
https://www.schastye-rada.gov.ua/protokol-5-kom-s-z-pitan-tekhnogenno-ekolog-chno-bezpeki-n
adzvichainikh-situats-i-v-d-070920121.

__________________________________________________________________________

Бал зараховано
__________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. У громаді необхідно розробити 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
інформаційно-методичних матеріалів тощо), інше (визначається за внутрішнім
переконанням монітора).
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У межах роботи щодо запобігання правопорушень у взаємодії з поліцією та органами
пробації регулярно проводяться заходи: зустрічі поліції з громадськістю, звітування
начальника поліції перед громадою раз на два місяці, «кава з поліцейським», робота з
дітьми за методом «зеленої кімнати» робота сектору превенції з дитячою ГО «Молоді
міцні лави» у різноманітні способи.  Інформацію підтверджено шляхом пошуку в Google:

__________________________________________________________________________

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.

У відповіді на інформаційний запит Щастинська міська ВЦА Щастинського району
Луганської області повідомила, що план евакуації, тимчасового переселення мешканців у
разі надзвичайних ситуацій знаходяться у стадії розроблення.
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__________________________________________________________________________

Бал не зараховано
__________________________________________________________________________

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

евакуації.
2. Оновити інформаційні матеріали на сайті.

Ключові враження від моніторингу

Місцева влада не проводить достатньої роботи у сфері безпеки, що підтверджується
відсутністю цільових програм безпеки та браком інформації на офіційному сайті ВЦА.

Базові рекомендації

1. Розглянути можливість прийняти місцеві довгострокові програми щодо підвищення
рівня громадської безпеки та громадського порядку.

2. Прийняти місцеві програми, якими передбачити впровадження у місті технічно
інформаційних систем, що допомагають реагувати на тривожні події в місті:
систему відеоспостереження на дорогах та/або в громадських місцях; розумного
управління патрулями, розумного освітлення вулиць; розумних світлофорів.

3. Проводити роботу з місцевим населенням на випадок термінової евакуації.
4. Оновити інформаційні матеріали на сайті ВЦА.
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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.

Згідно з моніторингом відкритих
джерел та відповідей на запити, в
Щастинській ВЦА  програми
(проєкти) подолання бідності
відсутні.

У громаді діяла програма
соціально-економічного розвитку
міста Щастя на 2017– 2020 роки.
Пріоритетними були такі
напрями цієї програми:
- надання соціальної допомоги та підтримка сім'ям з дітьми, які позбавлені батьківського
піклування; багатодітним сім’ям; сім'ям, які опікуються дітьми-сиротами,
дітьми-інвалідами;
- підтримка інвалідів війни; учасників бойових дій; учасників війни; учасників АТО; дітей
війни; вдів загиблих та померлих ветеранів війни; осіб, нагороджених званням за особливі
заслуги; дітей війни; сімей загиблих військовослужбовців; ветеранів праці;
- надання соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення з числа одиноких
пенсіонерів та інвалідів з метою їх підтримки та сприяння їхній соціальній реабілітації;
- розвиток волонтерського громадського руху з метою надання соціальної допомоги.

Програма закінчилася минулого року, а нової у ВЦА не виявлено. Зарахувати бал за цим
індикатором ми не можемо.

__________________________________________________________________________
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Бал не зараховано
__________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Провести аналіз потреб осіб, які опинились за межею бідності, та прийняти

комплексні заходи з надання таким особам підтримки.
2. Оприлюднити звіт про виконання програми соціально-економічного розвитку за

2019-2020 роки.

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).

На офіційному сайті ВЦА м.
Щастя відсутня інформація
щодо функціонування гарячої
лінії для осіб, які потрапили
за межу бідності. Крім того,
монітор не виявив інших
заходів цього спрямування.
Структурою та штатним
розкладом Щастинської ВЦА
не передбачено відділу або
посади спеціаліста, до
повноважень якого
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відноситься питання соціального захисту населення. Зазначено лише заступницю
керівника ВЦА – це Клімкова Світлана Миколаївна, яка координує соціальну сферу (адреса
прийому: м. Щастя, пл. Миру, 9, (0642)960853, середа, 9:00-11:00).
У відповідь на запит повідомлено, що з метою виявлення і підтримки осіб/сімей, які
опинились у складних життєвих обставинах, ВЦА утворила Комунальну установу «Центр
надання соціальних послуг» та Службу у справах дітей.

__________________________________________________________________________

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, у

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

3. Впровадити щорічний звіт ВЦА 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, 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).
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Відповідно до інформації, наданої Щастинською ВЦА, заходи соціальної допомоги з
подолання бідності складаються з виділення адресної матеріальної допомоги з місцевого
бюджету особам, які опинились у складних життєвих умовах.

У громаді діяла програма соціально-економічного розвитку міста Щастя на 2017-2020
роки. Нової програми соціально-економічного розвитку міста Щастя з 2021 року монітори
не виявили. Комплексний аналіз програми соціально-економічного розвитку та відсутність
інформації щодо стану її реалізації не дають можливості визнати програму дієвою, адже
фінансове забезпечення програми не є конкретним, очікувані результати не можна
виміряти, вони загальні, немає системи моніторингу оцінки дієвості програми. Все це не
дає нам можливості зарахувати бал за індикатором.

__________________________________________________________________________

Бал не зараховано
__________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Оприлюднити звіт про виконання заходів програми соціально-економічного

розвитку за 2019-2020 роки.
2. Розробити нову програму, або подовжити дію існуючої програми на наступні роки

зі змінами, які будуть враховувати конкретні кількісні показники результативності,
моніторинг впровадження, закладене фінансування.

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
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кредитування (зокрема іпотечного) будівництва або придбання житла.

З отриманої інформації, Щастинська ВЦА поновлює ведення обліку громадян, які
потребують поліпшення житлових умов. Також раніше виявлено розпорядження керівника
ВЦА про взяття особи з числа ВПО на квартирний облік:
http://www.schastye-rada.gov.ua/sites/default/files/docs_download/13.pdf.
У ВЦА немає діючих інвестиційних програм із підприємствами та організаціями, що
зводять житлові будівлі для виділення житла мешканцям міста, які цього потребують. Фонд
тимчасового житла відсутній. У відповідь на запит у ВЦА повідомили, що проводять
завершальні заходи для отримання субвенцій з державного бюджету на придбання десяти
квартир для внутрішньо переміщених осіб та учасників бойових дій.
__________________________________________________________________________

Бал не зараховано
__________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Розглянути можливість прийняти інвестиційні програми із підприємствами та

організаціями, що зводять житлові будівлі, зокрема через виділення житла або
заходів зі сприяння його придбанню.

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

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 системні заходи підтримки технічного переоснащення житла,
зокрема з кредитуванням (утеплення, забезпечення енергозберігаючими технологіями)
ВЦА тепер не впроваджує, але вона сприяє технологічному покращенню умов
проживання жителів міста шляхом залучення допомоги від благодійних організацій.

Згідно з відповіддю на запит, ВЦА планує проведення заходів направлених на технічне
переоснащення житла. Протягом кожного року проводяться капітальні та поточні ремонти
житлового фонду за рахунок місцевого бюджету:
(https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-10-16-001769-b,
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https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-10-09-004229-b,
https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2021-08-30-004952-a ).

__________________________________________________________________________

Бал зараховано
__________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Впровадити заходи підтримки технічного переоснащення житла, в тому числі з

кредитуванням (утеплення, забезпечення енергозберігаючими технологіями);
2. Провести аналіз потреб мешканців громади в опалювальних матеріалах,

необхідному опалювальному обладнанні.
3. Оприлюднити план заходів, заходів направлених на технічне переоснащення житла.

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.

На території Щастинської територіальної громади ромських громад або бездомних осіб
немає, про що зазначено у відповіді на запит. Щастинська ВЦА з моменту виконання
повноважень місцевих органів виконавчої влади органів місцевого самоврядування не
отримувала від бездомних осіб та мешканців ромських поселень заяв про надання
допомоги.
На території Щастинської територіальної громади взимку в обов’язковому порядку
розгортають пункт обігріву для всіх громадян (кв. Енергетиків, 2В, Державний
професійно-технічний заклад «Щастинський професійний ліцей» (корпус № 1)
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Інформацію щодо розташування пункту обігріву активно розповсюджують щороку:
https://lg.dsns.gov.ua/ua/Adresi-punktiv-obigrivu-rozgornutih-na-teritoriyi-Luganskoyi-oblasti.ht
ml,https://lg.ukravtodor.gov.ua/press/news/adresy_roztashuvannia_punktiv_obihrivu_ta_dopomo
hy_u_luhanskii_oblasti.html,
https://lg.ukravtodor.gov.ua/press/news/adresy_roztashuvannia_punktiv_obihrivu_ta_dopomohy
_u_luhanskii_oblasti.html.

Результати аналізу даного 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 ними особистої гігієни, забезпечення продуктами харчування, одягом
тих, хто цього потребує, одержання необхідних документів.

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

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

Із відповіді на запит зрозуміло, що ВЦА сприяє якісному отриманню мешканцями громади
послуг ЖКГ. Проводить постійний моніторинг якості послуг, які надають комунальні
підприємства «Жилбудсервіс» та «Світанок». Також проводять капітальні ремонти мереж
ЖКГ. ВЦА знаходиться на постійному зв’язку з керівництвом комунальних підприємств.
ВЦА встановлює тарифи на водопостачання, водовідведення, поводження з побутовими
відходами. Всі прийняті тарифи є економічно обґрунтованими. На Фейсбук-сторінці
інформують населення щодо якості послуг ЖКГ.
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__________________________________________________________________________

Бал  зараховано
__________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Запровадити практику обговорення з населенням тарифів на житлово-комунальні

послуги, які надають у громаді, та якості послуг.

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.

Місцевих транспортних маршрутів сполученням між населеними пунктами громади у ВЦА
не розробляли у зв’язку з відсутністю попиту та запиту від мешканців громади.

__________________________________________________________________________

Бал не зараховано
__________________________________________________________________________
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Ключові враження від моніторингу

Місцева влада веде роботу в напрямку забезпечення гідного рівня життя мешканців
громади. Але у громаді не ведеться 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 опинились за межею бідності, та прийняти
комплексні заходи з наданню 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, у форматі
буклетів) 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. Розробити нову, або продовжити дію існуючої програми соціально-економічного

розвитку з урахуванням наданих рекомендацій.
6. Створити центр тимчасового розміщення бездомних громадян, в якому передбачити

можливість обігріву у холодну пору року, здійснення ними особистої гігієни, забезпечення
продуктами харчування, одягом тих, хто цього потребує, отримання необхідних
документів.

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

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

НАПРЯМОК МОНІТОРИНГУ:СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ВРАЗЛИВИХ КАТЕГОРІЙ

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

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

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

Громадських слухань, експертних обговорень, анкетних опитувань та іншого не
проводилося при формуванні програм та заходів соціального захисту. Проте
розпорядженням керівника ВЦА м. Щастя від 31.05.2021р. № 130 створено Центр
надання соціальних послуг Щастинської міської військово-цивільної адміністрації
Щастинського району Луганської області та затверджено Положення про комунальну
установу. Центр починає свою роботу з 01.08.2021 року. Положенням Центру
передбачено i планується проводити оцінювання потреб осіб/сімей у соціальних
послугах.

Також монітори виявили активні сторінки ВЦА м. Щастя (активно велась до травня 2021
року) та Щастинської міської територіальної громади (активно ведеться після травня 2021
року) в соціальній мережі Фейсбук, де періодично з’являються оголошення про вивчення
громадської думки з актуальних проблем громади.

На час моніторингу не формувалися програми та заходи соціального захисту громадських
слухань, експертних обговорень, анкетних опитувань. Тому бал за цим індикатором
зарахувати неможливо.
_________________________________________________________________________

Бал не зараховано
_________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Враховуючи те, що військово-цивільні адміністрації населених пунктів на

відповідній території так само здійснюють повноваження із підготовки та
затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку
відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших
питань місцевого самоврядування, вважаємо за потрібне рекомендувати місцевій
владі дослуховуватись до врахування потреб громади під час формування
програм/заходів соціального захисту населення у будь-який спосіб. Один із
варіантів – вивчення суспільної думки під час реалізації проєктів соціального
спрямування у співпраці ВЦА 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
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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).

Згідно з відповіддю на інформаційний запит, наданою Щастинською ВЦА до програми
фінансування заходів соціального захисту населення та соціального забезпечення окремих
категорій населення, затвердженого розпорядженням керівника ВЦА м. Щастя від.
06.08.2020 №110, грошова допомога надається Почесним громадянам м. Щастя, згідно з
рішенням Щастинської міської ради від 24.11.2005 р. №30/6. Також видають продуктові
набори інвалідам, воїнам-інтернаціоналістам та чорнобильцям.
На жаль, під час моніторингу не було виявлено системної підтримки малозабезпечених
осіб похилого віку. Контент-аналіз сайту ВЦА та перевірка активної сторінки ВЦА в
соціальній мережі не виявили підтвердження діяльності місцевої влади за цим
індикатором.

_________________________________________________________________________

Бал не 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, проведення ремонтів житла,
ритуальних послуг у зв’язку з похованням самотніх громадян тощо.

2. Забезпечити коректну роботу сайту громади.

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.

Розпорядженням керівника ВЦА від 31.05.2021 №130 створено Центр надання соціальних
послуг та затверджено Положення про комунальну установу.
Положенням Центру передбачена послуга догляд вдома, яку планують надавати
відповідно до державних стандартів соціальних послуг. Також у місті Щасті працюють
волонтери ГО «Хелп Едж», які надають самотнім літнім людям соціальні послуги на дому.
Організація транспортного перевезення людей з інвалідністю не передбачена, але за
власним бажанням можна сприяти організації послуги супроводу людей з інвалідністю.
У Положенні Центру не передбачені заходи з надання реабілітаційних послуг особам з
порушенням здоров’я.

Враховуючи неможливість доведення факту отримання послуг догляду безпосередньо
мешканцями Щастинської громади, а також те, що безпосередньо у громаді тільки
планують та ще не проводять заходи для осіб, які потребують стороннього догляду, бал не
зараховано.

_________________________________________________________________________

Бал не зараховано
_________________________________________________________________________
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Рекомендації:
1. Забезпечити усі можливі форми догляду особам, які цього потребують, зокрема й

такі як денний догляд, підтримане проживання/хоспісний догляд, стаціонарний
догляд і догляд вдома.

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

Бал зараховується при наданні доказів організації ОМС протягом 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.

Біля будівлі ВЦА м. Щастя встановлений пандус. В інших
установах ні пандусів, ні кнопок виклику працівника немає.
Організація транспортного перевезення людей з інвалідністю не
передбачена, але за власним бажанням можливо сприяти
організації послуги супроводу людей з інвалідністю.
У різних установах та організаціях за потреби здійснюється
супровід та представництво людей з інвалідністю.
Враховуючи відсутність не менше двох послуг супроводу та
безперешкодного доступу людей з інвалідністю, зарахувати бал за цим індикатором ми не
можемо.
________________________________________________________________________

Бал не зараховано
________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Організувати перевезення людей з інвалідністю у разі необхідності відвідування

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
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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.

Програми з реабілітації у ВЦА відсутні.
Відсутність доказів реалізації фінансово
підкріплених системних заходів з реабілітації
осіб з порушеннями здоров’я не дає
можливості зарахувати бал за індикатором.

_________________________________________________________________________

Бал не зараховано
_________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. В умовах реорганізації системи соціальних послуг, розглянути необхідність

створення належних умов для реабілітації осіб з порушеннями здоров’я саме у
громаді, не перекладаючи цю функцію на районний центр.

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
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підкріпленість означає наявність фінансового плану такої форми соціального захисту у
місцевому бюджеті, системність – планування таких заходів на рік.

Приклади заходів:

- надання за кошти місцевого бюджету фінансової допомоги сім’ям у зв’язку з
народженням дитини;

- ваучери на оплату лікарських засобів та медичних послуг;
- харчування для немовлят та надання засобів гігієни для немовлят;
- безкоштовне харчування учнів 1-4 класів та учнів вразливих груп;
- пільговий проїзд учнів до місця навчання і додому;
- влаштування дітей внутрішньо переміщених осіб у дошкільні та загальноосвітні

навчальні заклади (оцінюється у громадах, де проживають діти з внутрішньо
переміщених родин);

- інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).

Із відповіді на інформаційний запит стало відомо, що Щастинська міська ВЦА здійснює
підтримку сімей з дітьми, а саме: за розпорядженнями керівника військово-цивільної
адміністрації м. Щастя від 11 лютого 2021 року № 29 та від 18 лютого 2021 року № 35
забезпечено одноразовим безкоштовним харчуванням учнів загальноосвітніх закладів
Щастинської міської територіальної громади з січня по травень 2021 року:
1) 1-4 класів;
2) пільгову категорію:

● дітей-сиріт;
● дітей, позбавлених батьківського піклування;
● дітей з інвалідністю;
● учнів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ ям» ;
● дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та

інклюзивних класах;
● дітей, які є інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи (стаття 30 Закону

України «Про статус i соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи»);

● дітей із числа внутрішньо переміщених осіб;
● дітей учасників АТО (операції об’єднаних сил);
● дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання

службових обов’язків (Указ Президента від 1 7.03.1988 № 197/98 «Про деякі заходи
щодо державної підтримки сімей з неповнолітніми дітьми працівників органів
внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків»).

У загальноосвітні заклади Щастинської міської територіальної громади влаштовано 84
дитини внутрішньо переміщених осіб, у дошкільні — 47.
Також є інформація про реалізацію у співпраці з ОМС проєкту «Надання доступу
вразливим дівчаткам і хлопчикам, які постраждали від кризи, до якісних послуг, що
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враховує вік і стать, в рамках програм соціального супроводу», він складається з двох
напрямків. Перший – соціальний супровід найбільш вразливих дітей та їх сімей, термін
реалізації – 2021 рік, з продовженням на подальший строк. Другий – підтримка сімей
школярів «Ранець до школи»:
https://www.facebook.com/Shchastye.city.territorial.community/posts/130083215931457 .
_________________________________________________________________________

Бал зараховано
_________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. При плануванні та впровадженні заходів із забезпечення соціальних гарантій

окремим категоріям уникати необґрунтованих привілеїв чи обмежень.
2. Проаналізувати потреби родин з дітьми в м. Щастя та визначити, якої підтримки

вони потребують.

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

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

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

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

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

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

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

На сайті Щастинської міської ВЦА є розділ протидії домашньому насильству:
https://www.schastye-rada.gov.ua/category/sotszakhist-naselennya/pravova-dopomoga
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Для забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, а також для забезпечення соціального захисту дітей,
які перебувають у складних життєвих обставинах, розпорядженням керівника від
12.05.2021 № 99 було створено Службу у справах дітей Щастинської міської ВЦА
Щастинського району Луганської області (надалі — Служба у справах дітей) , яка
запрацювала з 25.06.2021 року.
Служба у справах дітей разом із ювенальною поліцією за короткий час роботи вже декілька
разів провела перевірку дотримання прав дитини в сім’ях та прийняла міри щодо захисту
цих прав (зокрема в с. Трьохізбенка дитину направили до Щастинської обласної санаторної
школи на цілодобове перебування).
Служба у справах дітей представлятиме органи опіки та піклування у судових слуханнях у
справах, що стосуються прав дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського
піклування.
Щодо соціального гуртожитку, дитячих будинків сімейного типу, закладів, де перебувають
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, із відповіді на запит зрозуміло,
що на території Щастинської міської ВЦА таких закладів немає.
Служба у справах дітей залучила до співпраці фонд «Слов’янське серце», який організовує
соціальний супровід (зокрема фінансовий) дітей, які опинилися у складних життєвих
обставинах.
Представники ОМС відвідують тренінги з запобігання домашньому насильству:
https://www.facebook.com/Shchastye.city.territorial.community/posts/116475963958849).
Також проводять онлайн-заходи, присвячені моніторингу стану домашнього насилля та
реалізації гендерного напрямку у Щастинській громаді:
https://www.facebook.com/groups/475149519979146/posts/1002963673864392/) .
_________________________________________________________________________

Бал  зараховано
_________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Враховуючи актуальність питання домашнього насильства, розглянути можливість

забезпечення діяльності гарячої телефонної лінії з питань подолання складних
життєвих обставин за наслідками домашнього насильства.

2. Інформувати мешканців громади в закладах освіти та охорони здоров’я з питань,
пов’язаних із запобіганням та протидії домашньому насиллю, насиллю щодо дітей,
дитячій бездоглядності.

3. Організовувати послуги психологічної допомоги жертвам домашнього насилля,
насилля в сім’ї, соціального супроводу таких сімей.
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8. Чи дбає ОМС про захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування?

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

До 25.06.2021 року всі повноваження щодо захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, здійснювала Служба у справах дітей Новоайдарської районної
державної адміністрації.
Для забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, а також для забезпечення соціального захисту дітей,
які перебувають у складних життєвих обставинах, розпорядженням керівника від
12.05.2021 № 99 створено Службу у справах дітей Щастинської міської ВЦА Щастинського
району Луганської області, яка запрацювала з 25.06.2021 року.
Повноваження Служби зазначені в попередньому розділі.
Інших підтверджених заходів соціального захисту прав дітей-сиріт під час моніторингу не
виявлено.
_________________________________________________________________________

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

У м. Щастя працює Центр психосоціального супроводу у рамках проєкту «Психосоціальна
підтримка та супровід постраждалих внаслідок конфлікту в Україні» за підтримки
Міністерства закордонних справ Німеччини, Malteser International Мальтійської служби
допомоги в Україні, який реалізує ГО «Підтримка психічного здоров’я» (Mental Health
Service). Центр організовує групові заняття та індивідуальні консультації психолога,
консультанта та лікаря-психіатра (очно та онлайн). Відомо, що функціонування подібного
центру, який веде доволі активну роботу, не було би можливим без сприяння
військово-цивільної адміністрації. Клієнти Центру – переселенці, мешканці населених
пунктів уздовж лінії розмежування, волонтери, люди, які мають негативні психологічні
наслідки через збройний конфлікт в Україні, а також у зв'язку з карантинними заходами
через коронавірус; представники професій, які працюють із зазначеними вище категоріями
клієнтів (насамперед лікарі, вчителі, працівники поліції, соціального захисту та інших
структур.)
Телефон безкоштовної гарячої лінії/довіри/консультування: 0800-212-401. Крім того,
оголошення та звіти про роботу центру регулярно публікують на офіційній сторінці ВЦА в
соціальній мережі Фейсбук.

Крім того, на офіційній сторінці ВЦА м. Щастя розміщено оголошення за 2020 рік про
надання правової допомоги від неурядової організації.
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_________________________________________________________________________

Бал зараховано
_________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. ВЦА більш активно залучатися до співпраці з громадськими організаціями під час

реалізації суспільно-важливих проєктів.
2. Розглянути можливість впровадження соціального замовлення (послуги допомоги

жертвами домашнього насильства, психологічної підтримки населення,
постраждалого внаслідок конфлікту, правова допомога 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
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.

Організація надання послуг органом соціального захисту населення є зручною, а саме:

1) якщо є потреба, то спеціаліст може прийняти документи за місцем проживання;
2) Відділ соціального захисту населення Щастинської міської ВЦА створено
13.04.2021. Штатна чисельність: м. Щастя – 2 особи, смт. Петропавлівка – 1 особа,
с. Трьохізбенка – 1  особа, с. Передільске – 1 особа;
3) є можливість отримання консультації телефоном;
4) відділ працює з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 17.00, перерва – з 13.00 до 14.00;
5) безперешкодний доступ до послуг за адресами: смт. Петропавлівка, пл.
Петропавлівська,1; м. Щастя, вул. Республіканська, 27;
6) кожен спеціаліст має бейдж з інформацією про посаду та ПІБ;
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7) вся інформація є на офіційному сайті Щастинської міської військово-цивільної
адміністрації;
8) реєстрація здійснюється через ПK «Соціальна громада», людині треба тільки
поставити свій підпис;
9) прийом ведеться через ПK «Соціальна громада», людині треба тільки поставити
підпис;
10) є вільний доступ до туалетної кімнати;
11) на всіх робочих місцях достатньо місця для очікування;
12) «дитячий куточок» є за адресою: м. Щастя. вул. Республіканська, Центр надання
адміністративний послуг.
_________________________________________________________________________

Бал зараховано
_________________________________________________________________________

Ключові враження від моніторингу

Місцева влада веде роботу у напрямку соціального захисту вразливих категорій населення.
Але у громаді не прийнято дієвих програм та заходів, що орієнтовані на соціальний захист
населення, робота з мешканцями з визначення проблем та потреб ведеться неактивно, не
надається допомога вразливим групам, підтримку отримують вибіркові категорії
населення.
Громада недостатньо інформована про проєкти та заходи, які реалізуються у сфері
соціального захисту населення, у співпраці з неурядовими організаціями (сайт працює
некоректно, іншого джерела розповсюдження, окрім сторінки в соцмережі, не виявлено).

Базові рекомендації

1. Розглянути можливість проведення більш активного аналізу потреб мешканців
громади, зокрема тих, хто знаходиться у складних життєвих обставинах та не має
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.   Забезпечити коректну роботу сайту громади.
4. Забезпечувати вчасну звітність щодо реалізації заходів соціального спрямування та
залучення додаткового фінансування на них.
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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.

Монітори надіслали інформаційний запит до ВЦА м. Щастя, у відповіді на який зазначено
наступне: «Стратегічний документ, що стосується сфери доступу до правосуддя, у
військово-цивільній адміністрації м. Щастя Новоайдарського району Луганської області не
складався».
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_______________________________________________________________________

Бал не зараховано
__________________________________________________________________________

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

правосуддя.

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

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

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

У відповіді на інформаційний запит зазначено, що ВЦА взаємодіє з ГУНП в Луганській
області, ВП №1 Новоайдарського ВП та Щастинським бюро правової допомоги –
передусім шляхом надання (сприянні в наданні) в оренду/ користування майна на
пільгових умовах. Інформація про діяльність бюро є на сайті ВЦА та на офіційній сторінці
ВЦА в соцмережі Фейсбук. На жаль, цього недостатньо для зарахування балу за
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 у

доступу до правосуддя 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.

У формуванні суду присяжних ВЦА участі не бере.
__________________________________________________________________________

Бал не зараховано
__________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Брати участь у формуванні суду присяжних.

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

ВЦА здійснює заходи просвітницького характеру шляхом співпраці з органами поліції,
територіальними управліннями юстиції, центрами з надання безоплатної вторинної
допомоги шляхом розміщення інформації правового характеру на офіційному веб–сайті
ВЦА та на офіційній сторінці ВЦА в соцмережі Фейсбук.

На офіційному сайті ВЦА в розділі «Новини» регулярно оновлюють матеріали щодо
правопросвітнього змісту. Також у розділі «Правова допомога» можна знайти матеріали
правової освіти.
В межах роботи щодо запобігання правопорушень у взаємодії з поліцією та органами
пробації регулярно проводять заходи: зустрічі поліції з громадськістю, звітування
начальника поліції перед громадою раз на два місяці, «кава з поліцейським», робота з
дітьми за методом «зеленої кімнати» робота сектора превенції з дитячою ГО «Молоді
міцні лави» у різноманітні способи. Інформацію підтверджено шляхом пошуку в Google
(див. звіт за напрямом «Безпека»).

__________________________________________________________________________

Бал зараховано
_____________________________________________________________________________
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Рекомендації:
1. Скласти план заходів на наступні роки/рік ВЦА про проведення спільних заходів

правопросвітницького характеру 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.

Пасажирські перевезення у м. Щастя не здійснюються.
__________________________________________________________________________

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

4. Облаштування будівель пандусами, поручнями та світловідбиваючими
елементами.

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

Згідно з відповіддю на запит моніторів, постійні заходи щодо організації безперешкодного
доступу маломобільних груп населення до отримання правових послуг в органах поліції,
територіальному управлінні юстиції, центрі з надання безоплатної вторинної правової
допомоги не проводять.
__________________________________________________________________________

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

У відповіді на запит зазначено, що у ВЦА надання безоплатної первинної правової
допомоги здійснюють безпосередньо співробітники ВЦА у випадках звернення громадян.
Доказів цього знайдено не було, телефонів для дистанційної консультації у відповіді
зазначено не було, тож надати бал за цим індикатором ми не можемо.

_________________________________________________________________________

Бал не зараховано
__________________________________________________________________________

Рекомендації:
1. Оприлюднити інформацію надання безоплатної первинної правової допомоги

співробітниками адміністрації, зазначити контакти, графік прийому громадян тощо.

Ключові враження від моніторингу

Щастинська ВЦА не здійснює достатньої заходів з підвищення можливостей мешканців
у доступі до правосуддя. Взаємодію з правоохоронними органами та судами у даній сфері
слід активізувати.

Базові рекомендації

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

2. Оприлюднити інформацію надання безоплатної первинної правової допомоги
співробітниками адміністрації, зазначити контакти, графік прийому громадян тощо.

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