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Публікація демонструє результати моніторингу дотримання прав людини на місцевому рівні 

у Витвицькій ОТГ Долинського району Івано-Франківської області за інноваційним інструментом 

Місцевий індекс прав людини. 

Місцевий індекс прав людини – це мініпроект Української Гельсінської спілки з прав людини, 

заснований для підтримки і ефективного розвитку реформи децентралізації в Україні. Критерієм 

ефективності визнано такий розвиток, що базується на засадах пріоритету прав людини в усіх 

сферах її взаємин з державою.  

Моніторингу підлягають міста, районні центри, об’єднані територіальні громади. Проведення 

моніторингів населених пунктів провадиться представниками місцевих громадських об’єднань за 

координації та навчальної підтримки УГСПЛ. Моніторинг передбачає виставлення бальної та 

відсоткової оцінки зусиллям місцевої влади з забезпечення прав людини у кожному напрямові 

оцінювання. За результатами кожного моніторингу місцева влада має перелік рекомендацій до 

покращення власної діяльності; ОМС з цього та інших регіонів бачать невідворотність власного 

оцінювання і одночасно – інструментарій самооцінки, перелік способів вирішення складних 

проблем, з якими стикаються щодня; місцеві громадські інституції та представники осіб, чиї права 

порушені мають контрольний перелік вимог до місцевої влади та можуть обрати спосіб захисту прав 

мешканців місцевої громади. 

Розробка методології Місцевого індексу прав людини була реалізована за участю експертів 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, спільнот експертів науковців та практиків 

місцевого самоврядування й 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. 

Моніторинг проведено громадською спілкою «Мережа правового розвитку» в рамках 

грантового проекту «Громадський моніторинг органів місцевого самоврядування задля кращого 

дотримання прав людини», який здійснюється за підтримки американського народу, наданої через 

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми «Нове правосуддя».   

Ця публікація була здійснена за підтримки американського народу, наданої через Агентство 

США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми «Нове правосуддя». 

Погляди авторів, викладені у цьому виданні, не обов’язково відображають погляди 

Агентства США з міжнародного розвитку. або уряду Сполучених Штатів Америки. 
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГРОМАДУ 

 

Територія Витвицької сільської об’єднаної територіальної громади згідно з 

адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Долинського району Івано-

Франківської  

області

 

Адміністративний центр громади знаходиться в м.Тлумач, який розташований на відстані 25 км. від 

обласного центру - міста Івано-Франківська. 

Адміністративний центр громади знаходиться в с.Витвиця, який розташований на відстані 

16 км до  районного центру – міста Долина і на відстані 83 км від обласного центру – міста Івано-

Франківська. 

До складу Витвицької громади входить 9 населених пунктів, в тому числі: 8 сіл  та 1 селище 

з наступною віддаленістю та площею:  

Порядковий 

номер 

Найменування територіальних 

громад населених пунктів, що 

входять до їх  складу із 

зазначенням адміністративного 

статусу 

Відстань до 

потенційного 

адміністративного 

центру спроможної 

територіальної громади, 

км 

 Загальна 

площа 

населених 

пунктів, 

га 

1  с. Витвиця 0 4560,0 

2  с-ще Вигодівка 2,8 32,4 

3  с. Липа 12,5 2366,0 

4  с. Лужки 11,7 1636,0 

5  с. Слобода-Болехівська 10,1 1272,0 

6  с. Станківці 5,0 293,0 

7  с. Церківна 5,3 1588,3 

8  с. Кальна 5,7 2092,0 

9  с. Розточки  5,5 1653,3 

10  Всього  15493,9 га 

154,939 км2 

 

 

 
Фото: Витвицька ОТГ на карті 
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Кількість населення на 01.01.2018 року складає 6082 чоловік. В загальній структурі населення 

громади перше місце посідає село Витвиця з чисельністю населення в 1241 жителів, а найменше 

селище Вигодівка з населенням 112 жителів.  

 

Адміністративний центр – с.Витвиця 

Код ЄДРПОУ: 04355898 

Адреса: вул. З.Красівського,63а, с.Витвиця, Долинський р-н, Івано-Франківська обл.  

Поштовий індекс: 77533 

Час роботи міської ради: пн-пт 08:00-17:00, обідня перерва 12:00-13:00 

Сайт: http://vytvytsya-otg.com.ua  

Ел-пошта: vutv_sr@ukr.net 

Телефон: (03477) 3-53-41. 

Голова Витвицької ОТГ : Микола Ярославович Шикор  

На території Витвицької ОТГ функціонують: 10 закладів освіти з них 5 загальносвітніх шкіл, 2 

дошкільні навчальні заклади, 3 навчально-виховні комплекси. З медичних закладів охорони 

здоровя на території ОТГ розміщені 2 амбулаторії та 5 фельдшерсько-акушерські пункти. Із закладів 

культури у Витвицькій ОТГ функціонує 5 будинків культури та 4 сільські клуби. У Витвицькій ОТГ 

працює одне комунальне підприємство «Господар». 

 

http://vytvytsya-otg.com.ua/
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ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ МОНІТОРИНГУ ЗА НАПРЯМАМИ 

РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ : БАЗОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ 

НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: БЕЗПЕКА ГРОМАДИ 

 

1. Чи дієва місцева програма підвищення рівня громадської безпеки та громадського 

порядку ? 

 

Під час детального вивчення  наданих для ознайомлення документів та аналізу веб-сайту 

об’єднаної громади, моніторами з’ясовано, що   Витвицькою ОТГ не приймалась програма, яка 

спрямована на підвищення рівня безпеки та громадського порядку, а отже у зв’язку з відсутністю 

затвердженої програми підвищення рівня громадської безпеки та громадського порядку моніторами 

прийнято рішення не зараховувати бал за цим індикатором.  

  

Бал не зараховано 

  

2. Чи врахована думка населення під час розробки місцевої програми з питань 

громадської безпеки та громадського порядку? 

          Думка населння не могла враховуватись, оскільки місцева програма з питань громадської 

безпеки та громадського порядку Витвицькою ОТГ не розроблялась і не затверджувалась. 

 

Бал не зараховано 

 

3. Чи були впроваджені на час моніторингу місцевою владою сучасні технічно-

інформаційні системи, які допомагають реагувати на тривожні події в місті?  

В процесі візуального спостереження та вивчення документів наданих працівниками Витвицької 

ОТГ для ознайомлення щодо провадження сучасних технічно-інформаційних систем, які 

допомагають реагувати на тривожні події в місті моніторами встановлено наступне: 

- На території Витвицької ОТГ не функціонують муніципальні центри безпеки та відсутні 

поліцейські центри. Населені пункти, які входять до Витвицької ОТГ обслуговують дільничні 

офіцери поліції Долинського відділення поліції Калуського відділу поліції ГУ НП в Івано-

Франківській області; 

- Відсутня місцева система короткого номеру оперативного інформування; 

- Система відеоспостереження на дорогах та/або громадських місцях на території ОТГ 

відсутня; 

- Розумного освітлення, розумних світлофорів, тривожних кнопок на території Витвицького 

громади немає.  

 

З огляду на вищевикладене у зв’язку з відсутністю доказів впровадження (або виділення 

фінансування, оформлення технічного завдання на виготовлення)  технічно-інформаційних систем 

на території Витвицької ОТГ немає підстав для зарахування балу за цим індикатором.  

  

Бал не зараховано 

 

4. Чи здійснювались місцевою владою за останній рік інформаційно-просвітницькі 

кампанії, спрямовані на вироблення навичок поведінки населення у надзвичайних 

ситуаціях? 

У громаді Витивцької ОТГ протягом останнього календарного року  проведено ряд  

інформаційно-просвітницьких  заходів з учнями навчальних закладів міста  з основ пожежної 

безпеки, безпеки на дорозі,  безпеки дітей,  безпеки в інтернеті, безпеки людей з інвалідністю  

підтвердженням  чого є інформація, яка розміщена на сайті міста, зокрема : 

19 квітня 2017 року у Витвицькій ЗОШ проходив день цивільного захисту і безпеки 

життєдіяльності дитини. Протягом цього дня проводились виховні заходи у кожному класі на яких 

пояснювали, як потрібно себе поводити і як потрібно діяти при виникненні надзвичайних ситуацій. 

Проводився план евакуації та відпрацьовувалось вивчене по дзвінку виникнення надзвичайної 

ситуації.  

http://zosh.at.ua/news/tizhden_obzh/2017-05-03-52
http://zosh.at.ua/news/tizhden_obzh/2017-05-03-52
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Фото: Стінгазета виготовлена учнями школи  присвячена дню цивільного захисту  

15 та 16 червня 2017 року працівники Служби порятунку «101»  провели заходи в рамках 

акції «Запобігти.Врятувати.Допомогти.» для дітей, котрі відпочивають в Обласному дитячому 

санаторії «Перлина карпат» в селі Витвиця Долинського району. 

  
Фото: Проведення заходів в рамках акції «Запобігти.Врятувати.Допомогти.» 

          18 січня 2018 року з метою запобігання епідемії кору на сайті Витвицької ОТГ опублікована 

важлива  Стаття спрямована на забезпечення безпеки дітей і дорослих, у яких відсутні відповідні 

щеплення. 

28.03.2018 року у школі с.Витвиці пройшов обласний захід "Профілактика негативних явищ 

у дитячому та молодіжному середовищі". Молодь мала змогу послухати лекцію про шкідливість і 

відповідальність за вживання тютюнових, алкогольних і наркотичних виробів від патрульних 

поліцейських м.Івано-Франківська. Також бажаючі одягали алко-окуляри та пробували пройти по 

умовних точках, для того щоб відчути себе в стані сп'яніння і зрозуміти що в такому стані за кермо 

не можна! В другій частині конференції перед молоддю виступили представники громадської 

організації "Сонячна Січ", які на відміну від попередніх спікерів запропонували альтернативу 

негативних явищ серед молоді на прикладі своєї організації і закликали бути активними 

http://if.dsns.gov.ua/ua/Zapobigti-Vryatuvati-Dopomogti.html
http://if.dsns.gov.ua/ua/Zapobigti-Vryatuvati-Dopomogti.html
http://vytvytsya-otg.com.ua/aktualne/53-uvaga-kr.html
http://vytvytsya-otg.com.ua/aktualne/53-uvaga-kr.html
https://www.facebook.com/VytvycjaOTG/?hc_ref=ARTez253jox4XribDGcrQZ0Sq73KdSjSGV_aeyhnqtYnCrKPkoi-blcMhokjRwY3Msw&fref=nf
https://www.facebook.com/VytvycjaOTG/?hc_ref=ARTez253jox4XribDGcrQZ0Sq73KdSjSGV_aeyhnqtYnCrKPkoi-blcMhokjRwY3Msw&fref=nf
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громадянами. 

        
Фото: Захід профілактика негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі  

З іншими категоріями населення за напрямками безпека людей похилого віку, безпека в 

Інтернеті, заходів Витвицькою ОТГ за останній рік  не проводилося.  

 

Таким чином, проведені інформаційно-просвітницькі кампанії, які спрямовані на  

вироблення навичок поведінки населення  у надзвичайних ситуаціях здійснювався щонайменше у 

4 напрямах зокрема цивільний захист, пожежна безпека, безпека дітей, безпека людей з 

інвалідністю,  безпека від епідемій тому монітори вважають за необхідне зарахувати бал за 

вказаним індикатором.   

 

Зараховано 1 бал 

 

 

5. Чи здійснюються місцевою владою заходи щодо запобігання правопорушень у 

взаємодії з поліцією (сommunity policing) та органами пробації ? 

 

В рамках проведеного   дослідження   за вказаним індикатором  моніторами було 

встановлено наступне: 

- У звязку з відсутністю поліцейської станції у Витвицькій ОТГ, забезпечення громадського  

правопорядку на території обєднаної територіальної  громади здійснює   Долинське відділення 

поліції Калуського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області у  складі Старшого дільничного 

офіцеру поліції старшого лейтенанту поліції Тряска Богдана Володимировича. Про роботу та 

забезпечення законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку на території 

Витвицької ОТГ  Долинським ВП Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області станом на час 

проведення моніторингу звітування не проводилось; 

- ініціатива з питань превенції правопорушень на території Витивцької ОТГ не здійснювалась 

28.03.2018 року у школі с.Витвиці, де  пройшов обласний захід "Профілактика негативних явищ у 

дитячому та молодіжному середовищі", спрямований на попередження вичнення правопорушень 

серед школярів.  Молодь мала змогу послухати лекцію про шкідливість і відповідальність за 

вживання тютюнових, алкогольних і наркотичних виробів від патрульних поліцейських м.Івано-

Франківська. 

- он-лайн платформи контактування чи отримання порад від поліції не проводяться; 

- системних зустрічей між мешканцями Витвицької ОТГ та поліцією не проводиться, через 

відсутність місцевої  станції поліції. 

Отже, зважаючи на необхідність підтвердження не менше ніж 6 форм співпраці між 

громадою Витвицької ОТГ та поліцією, моніторами прийнято рішення не зарахування балу за цим 

індикатором. 

 

Бал не зараховано  

 

6. Чи актуальні плани евакуації, тимчасового переселення мешканців у разі 

надзвичайних ситуацій? 

 

За інформацією отриманою від працівників Витвицької сільської ради обєднаної територіальної 

громади Долинського району Івано-Франківської області план евакуації тимчасового переселення 

мешканців у разі надзвичайних ситуацій Витвицькою ОТГ не затверджувався.  

https://if.npu.gov.ua/gromadyanam/policiya-i-gromada/vash-dilnuchnuy.html
https://if.npu.gov.ua/gromadyanam/policiya-i-gromada/vash-dilnuchnuy.html
https://www.facebook.com/VytvycjaOTG/?hc_ref=ARTez253jox4XribDGcrQZ0Sq73KdSjSGV_aeyhnqtYnCrKPkoi-blcMhokjRwY3Msw&fref=nf
https://www.facebook.com/VytvycjaOTG/?hc_ref=ARTez253jox4XribDGcrQZ0Sq73KdSjSGV_aeyhnqtYnCrKPkoi-blcMhokjRwY3Msw&fref=nf
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Бал не зараховано  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17%

83%

Результати "Безпека громади"

Зараховано 1 бал

Не зараховано 5 

бали
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ : БАЗОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ 

НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 

1. Чи діє місцева програма охорони довкілля? 

 

Витвицькою сільською радою прийнята Комплексна екологічна Програму Витвицької с/р ОТГ на 

2017-2020 роки, рішення 173-7/2017 від  20 червня 2017 року.  

Мета Програми – запобігання забруднення підземних вод, покращення санітарно-екологічного 

стану обєктів масового відпочинку людей, покращення санітарно-екологічного стану природних 

джерел, забезпечення мешканців Витвицької ОТГ якісною питною водою, охорона і раціональне 

використання земель, озеленення, благоустрій населених пунктів; збереження природно-

заповідного фонду, розвиток сфери поводження з твердими побутовими відходами. 

В програмі передбачено придбання контейнерів  встановити контейнерів в населених пунктах 

Витвицької ОТГ за кошти екологічного фонду державного бюджету на суму 190,0тис.грн.  

 

Також ОТГ затвердила Програму боротьби із борщівником Сосновського у Витвицькій с/р ОТГ на 

2017-2021 роки, 331-13/2017, обсяги фінансування програми щорічно  - 135124грн. 

 
 

Вказані програми охоплюють декілька сфер охорони довкілля, а отже в громаді приділяється 

достатньо уваги охороні довкілля, що дозволяє моніторам зарахувати бал. 

 

Зараховано 1 бал 

 

2. Чи враховані потреби громади під час розробки місцевої програми охорони 

довкілля? 

При проведенні аналізу сайт http://vytvytsya-otg.com.ua та  газети «Свіча» за 2017 рік на 

предмет наявності інформації про розробку програм - Комплексна екологічна Програму Витвицької 

с/р ОТГ на 2017-2020 роки, Програма боротьби із борщівником Сосновського у Витвицькій с/р ОТГ 

на 2017-2021 роки, не виявлено даних що дають підстави робити висновок про  залучення громади 

до процесу прийняття програми та загалом до процесу розробки програм/ініціатив з охорони 

довкілля. 

  Враховуючи відсутність доказів вираження громадської думки при вказаної програми, 

моніторами прийнято рішення не зарахування балу. 

Довідка. Бал за цим індикатором зараховується при наданні доказів врахування не менш як 

трьох – у великих містах, двох – у інших населених пунктах способів вираження громадської думки 

щодо програми з такого переліку: громадські слухання, експертні обговорення; анкетне 

опитування; фокус-групи з цільовими аудиторіями; електронне опитування (на офіційному веб-

сайті, у соціальних мережах); інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора). 

 

Бал не зараховано 

http://vytvytsya-otg.com.ua/
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3. Чи здійснюється місцевий громадський контроль за дотриманням 

природоохоронного законодавства? 

 При особистому спілкуванні з працівниками сільської ради було встановлено, що 

громадський контроль за дотриманням природоохоронного законодавства зводиться до випадків 

притягнення до відповідальності адміністративною комісією міської ради.  

Також не надано підтверджуючих документів, які демонструють наявність контролю та 

реагування за дотриманням природоохоронного законодавства.  

 Аналіз інформації на сайті http://vytvytsya-otg.com.ua та в газеті «Свіча» не підтверджено 

проведення системного громадського контролю за дотриманням природоохоронного 

законодавства, що не дає підстав для зарахування балу. 

Довідка. Бал за цим індикатором зараховується у випадку наявності документів, які 

демонструють наявність контролю та реагування на нього за дворічний період, що передує 

моніторингу. Проведення заходів контролю за дотриманням природоохоронного законодавства 

може бути здійснено державними органами та посадовими особами, фізичними та юридичними 

особами. Реагування оцінюється документами про передачу матеріалів на розгляд справ про 

адміністративні правопорушення, існуванням планів реагування на комплексні оцінки, 

врахуванням висловлених за результатами контролю побажань у прийнятих рішеннях ОМС. 

  

Бал не зараховано 

 

4. Чи забезпечується інформування населення про стан навколишнього природного 

середовища? 

 При проведенні аналізу за 2017- січень-червень 2018р. http://vytvytsya-otg.com.ua та в 

газеті «Свіча», при огляді приміщення адміністративної будівлі сільської ради не було виявлено 

інформації про стан навколишнього середовища. 

 Зі слів працівників сільської ради таку інформацію інколи вивішують в людних 

місцях(зупинки громадського транспорту, дошки оголошень). 

 З огляду на вказане моніторами зроблено висновок про відсутність системної роботи в 

напрямку інформування населення про стан навколишнього природного середовища в населеному 

пункті (стан навколишнього природного середовища, динаміку його змін, джерела забруднення, 

розміщення відходів чи іншої зміни навколишнього природного середовища і характер впливу 

екологічних факторів на здоров'я людей). З огляду на проведений аналіз моніторами вирішено не 

зарахувати бал. 

  

Бал не зараховано 

 

5. Чи здійснюються на території громади інформаційно-просвітницькі заходи з питань 

екології? 

Незважаючи на те, що інформаційно-просвітницькі заходи проводяться завдяки роботі 

відділу освіти та шкіл моніторами зроблено висновок, що екологічна тематика не достатньо 

охоплена Витвицькою ОТГ. 

Довідка. Бал за цим індикатором зараховується при наданні доказів організації ОМС або 

надання організаційної допомоги в проведенні іншими організаціями не менш ніж чотирьох заходів, 

спрямованих на екологічну просвіту та екологічне виховання громадян за останній календарний 

рік, що передує моніторингу. Приклади: функціонування еколого-просвітницьких таборів, клубів; 

проведення обговорень, круглих столів; організація екологічних виставок; друк екологічних 

часописів або видань; залучення місцевих засобів масової інформації до поширення екологічних 

знань і висвітлення кращих екологічних практик; проведення днів захисту від екологічної 

небезпеки; тренування дій у випадках екологічних надзвичайних подій, інше (визначається за 

внутрішнім переконанням монітора). У випадку кількох заходів аналогічного змісту для різних 

аудиторій або таких, що проводяться періодично, вони рахуються як один захід. 

Бал не зараховано 

 

6. Чи впроваджуються в населеному пункті питання роздільного збирання та утилізації 

відходів? 

На сьогодні впроваджується питання роздільного збирання та утилізації відходів відповідно 

до Комплексної екологічної Програми Витвицької с/р ОТГ на 2017-2020 роки, рішення 173-7/2017, 

в якій є окремий розділ 2.3. «Поводження з відходами» та  передбачено придбання контейнерів в 

http://vytvytsya-otg.com.ua/
http://vytvytsya-otg.com.ua/
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населених пунктах Витвицької ОТГ за кошти екологічного фонду державного бюджету на суму 

190,0тис.грн..  

 

Зі слів керівника Комунального підприємства КП «Господар»  ведуться переговори щодо 

придбання контейнерів для  роздільного  збирання пластику, скла та паперу.  

Зараховано 1 бал 

 

7. Чи місцева влада забезпечує охорону зелених насаджень? 

У Витвицькій ОТГ робота  по охороні зелених насаджень здійснюється вдповідно до 

Програми Витвицької с/р ОТГ на 2017-2020 роки, рішення 173-7/2017, в якій передбачено окремий  

розділ 2.4. «Стан озеленення на території Витвицької ОТГ потребує розвитку». 

Зараховано 1 бал  

 

8. Чи місцева влада здійснює свої повноваження у сфері питної води та питного 

водопостачання? 

 У Витвицькій ОТГ вісутнє централізоване водопостачання, оскільки всі жителі мають власні 

колодці, а школи та ДНЗ власні напірні установки. Однак в розділі 2.1. Водні ресурси Програми 

Витвицької с/р ОТГ на 2017-2020 роки, рішення 173-7/2017 передбачено відповідну роботи в цьому 

напрямку. 

З огляду на вищенаведене моніторами прийнято рішення зарахувати бал за вказаним індикатором. 

Зараховано 1 бал 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50%

50%

Результати "Безпечне навколишнє середовище"

Зараховано 4 бали

Не зараховано 4 

бали
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ : БАЗОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ 

НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

1.Чи ОМС затвердив дієву програму реалізації права на охорону здоров’я?  

 

Витивицькою сільською радою не розроблялась та не затверджувалась програма, яка 

направлена на розвиток охорони здоров’я територіальної громади, що було встановлено 

моніторами під час проведення аналізу офіційного сайту Витивицької ОТГ та за результатами 

аналізу наданого Витвицькою ОТГ переліку програм на звернення моніторів. 

  

Зважаючи на відсутність  затвердженої програми направленої на розвиток охорони здоров’я 

Витвицькою об’єднаною територіальною громадою,  моніторами вирішено не зараховувати бал за 

вказаним індикатором.   

 

 
 

Фото: Всі програми затверджені Витвицькою ОТГ 

 

Бал не зараховано 

  

2.Чи ОМС створює умови для пропагування здорового способу життя? 

 

Проаналізувавши  офіційний сайт  Витвицької ОТГ  та сторінку громади в мережі Facebook,  

моніторами було встановлено, що на території громади протягом останнього календарного року 

систематично відбуваються заходи спрямовані на пропаганду здорового способу життя , що 

проводяться за ініціативи керівництва керівництва ОТГ, зокрема: 

 

 

24 серпня 2017 року в День Незалежності, в с.Витивця відбулось  відкриття спортивного 

майданчика, яке провели : сільський голова ОТГ Микола Шикор, директор Витвицької ЗОШ I-III ст. 

Галина Хомин, волонтер Корпусу Миру США Бетані Мартінез та вчитель англійської мови Наталія 

Футерко.  
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Фото: відкриття спортивного майданчика в с.Витвиця 

18 січня 2018 року з метою запобігання епідемії кору на сайті Витвицької ОТГ опублікована 

важлива  Стаття спрямована на забезпечення безпеки дітей і дорослих, у яких відсутні відповідні 

щеплення. 

20 березня 2018 року на сайті Витвицької ОТГ опубліковано звернення Всеукраїнського 

благодійного фонду «Серце до Серця» від 18.01.2018 року №003/03 щодо доручення до 

проведення та надання інформаційної підтримки 13-ої Всеукраїнської акції, яка проводиться з 

метою придбання медичного обладнання для лікування дітей, які мають вади слуху з 2 по 22 квітня 

2018 року.  

10 червня МГО « Сонячна Січ » за сприяння Витвицької с.р. ОТГ провела відкрите тренування в 

стилі кросфіт для молоді у с.Витвиця. На занятті  молодь спробувала навчити елементарних вправ, 

та виконали комплекс силових вправ для початківців. Захід спрямований на пропагування 

здорового способу життя,  активність підростаючого покоління в побудові свого здорового та 

свідомого майбутнього! 

  

  
Фото: Відкрите тренування в стилі «кросфіт» для молоді у с.Витвиця 

 

З огляду на те, що Витвицькою ОТГ систематично проводяться заходи спрямовані на розвиток 

охорони здоров’я  територіальної громади , монітори вважають за необхідне зарахувати бал за цим 

індикатором.  

 

Зараховано 1 бал 

 

3.Чи ОМС забезпечував проведення інформаційно-просвітницьких заходів профілактики 

захворювань? 

 

http://vytvytsya-otg.com.ua/aktualne/53-uvaga-kr.html
http://vytvytsya-otg.com.ua/aktualne/53-uvaga-kr.html
http://vytvytsya-otg.com.ua/aktualne/66-serce-do-sercya.html
http://vytvytsya-otg.com.ua/aktualne/66-serce-do-sercya.html
http://vytvytsya-otg.com.ua/aktualne/66-serce-do-sercya.html
http://vytvytsya-otg.com.ua/aktualne/66-serce-do-sercya.html
http://vytvytsya-otg.com.ua/aktualne/66-serce-do-sercya.html
https://www.facebook.com/groups/sunsich/?fref=mentions
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Згідно  інформації отриманої   у відділі охорони здоров’я Витвицької ОТГ рішенням 

Витвицької с.р. ОТГ на 2018 рік  затверджена програма надання матеріальної допомоги сім’ям на 

лікування дітей-інвалідів до 18 років» на 2018 рік ,яка спрямована на забезпечення надання 

додаткової матеріальної допомоги окремим категоріям населення – сім’ям, в яких виховуються діти-

інваліди до 18 років. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету. 

Загальний обсяг фінансування – 12400,0 грн. Програма передбачає проходження лікування та 

реабілітації дітей-інвалідів до 18 років. 

Крім того, за інформацією отриманою у Витвицькій с.р .ОТГ, проведення інформаційно-

просвітницьких заходів профілактики захворювань здійснюється Витвицькою амбулаторією ЗПСМ, 

проте вказана інформація не була підтверджена документальними доказами.  

Враховуючи наведене,   здобута інформація після проведення дослідження за цим 

індикатором  не в повній мірі відображає  забезпечення ОМС проведення інформаційної роботи по 

профілактиці захворювань, тому монітори не вважають за можливе зарахувати бал за цим 

індикатором.   

 

Бал не зараховано 

 

4.Чи ОМС вживав заходи щодо забезпечення своєчасного проведення масових 

профілактичних щеплень? 

        За повідомленням від працівників відділу охорони здоров’я,   Витвицькою ОТГ отримуються 

медичні субвенції з держ. бюджету, які передаються до бюджету Долинської районної ради, яка в 

свою чергу затверджує програму для Долинської центральної районної лікарні.  Таким чином, 

забезпечення профілактичних щеплень жителів ОТГ здійснюється Долинською центральної 

районною лікарнею, яка виділяє вакцини для жителів Витвицької ОТГ.  За повідомленням  

спеціалістів Долинської  центральної районної лікарні, яка підпорядкована Долинській районній 

раді вакцини ЦРЛ  закуповують самостійно, фінансування відбувається через Долинську районну 

раду.  

 
Фото: Відомості з ЄДР про Долинську центральну районну лікарню 
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Фото : інформація про закупівлю  Долинською ЦРЛ вакцини через Державні закупівлі.   

З огляду на відсутність інформації про вжиття Витвицькою ОТГ заходів для забезпечення 

своєчасного проведення масових профілактичних щеплень, прийнято рішення  не   зараховувати  

бал за вказаним індикатором.   

Бал не зараховано 

 

5. Чи виділяє ОМС кошти з місцевого бюджету на закупівлю соціальних ліків для 

лікування інфекційних хвороб ? 

 

За інформацію  отриманою у Витвицькій амбулаторії ЗПСМ через відсутність стаціонарного  

інфекційного відділення,  жителі Витвицької ОТГ з інфекційними захворюваннями лікуються в 

Долинській центральній районній лікарні, де кошти  на лікування виділяються з районного 

бюджету. В той же час у відділі бухгалтерського обліку Витвицької ОТГ повідомили, що закупівлю 

соціальних ліків для лікування інфекційних хвороб кошти не виділялись.   

Зважаючи на відсутність інформації, яка б підтверджувала виділення ОМС коштів з місцевого 

бюджету на закупівлю соціальних ліків для лікування інфекційних хвороб, моніторами прийнято 

рішення не зараховувати бал за цим індикатором.  

 

Бал не зараховано 

 

6. Чи ОМС виділяє фінансування з місцевого бюджету на безоплатний та пільговий 

відпуск лікарських засобів окремим групам пацієнтів? 

 

 Під час вивчення документів не виявлено, що Витвицька  ОТГ виділяє фінансування з 

місцевого бюджету на безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів окремим групам 

пацієнтів. 

 За повідомленням в  спеціалістів Долинській ЦРЛ, безоплатний відпуск лікарських засобів 

людям з інвалідністю, чорнобильцям, учасникам АТО та іншим пільговим категоріям громадян 

провадиться за рецептами лікарів  через місцеві аптеки незалежно від місця проживання цих дітей, 

а витрати, пов'язані з оплатою вартості лікарських засобів, беруть на себе місцеві заклади охорони 

здоров’я . 

З огляду на відсутність доказів, які б підтверджували факт, що Витвицька ОТГ виділяє 

фінансування з місцевого бюджету на безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів окремим 

групам пацієнтів, моніторами прийнято рішення не зараховувати бал за цим індикатором  . 

 

 Бал не зараховано  

 

7. Чи ОМС виділяє кошти з місцевого бюджету на забезпечення комфортних умов 

перебування пацієнтів в закладах охорони здоров’я? 
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Під час  відвідування моніторами Долинської центральної районної лікарні медичних закладів 

допомоги було встановлено, що палати неврологічного відділення лікарні без належного ремонту, 

натомість в приймальному  відділенні лікарні чітко видно проведення ремонту, ліфт закритий на 

колодку, на  дверях ліфту повідомлення, що він   працює тільки для важкохворих в супроводі. 

   
Фото: Ліфт Долинської ЦРЛ   Фото:  В приміщенні приймального відділення ЦРЛ 

За інформацією отриманою в Витвицькій с.р. ОТГ, кошти з місцевого бюджету на 

забезпечення комфортних умов перебування пацієнтів в закладах охорони здоров’я не виділялись, 

через відсутність відповідної місцевої програми охорони здоров’я та підпорядкованих комунальних 

медичних закладів охорони здоров’я.  

 

Отже, враховуючи відсутність виділення коштів з місцевого бюджету на забезпечення 

комфортних умов перебування пацієнтів в закладах охорони здоров’я бал за цим індикатором не 

зараховано. 

Бал не зараховано 

 

8. Чи ОМС вживає заходів впливу щодо забезпечення права людини на вільний вибір 

закладу охорони здоров’я та лікаря? 

 

Велика кількість мешканців  Витвицької ОТГ отримують  вторинну медичну допомогу в 

Долинській центральній районній лікарні, яка є медичним закладом районного підпорядкування 

Долинській районній раді.    

При відвідуванні моніторами Долинської центральної районної лікарні встановлено, що всі 

лікарі без винятку обслуговують мешканців Витвицької ОТГ.  Тому право на вільний вибір лікаря  

забезпечується.  

Моніторами було встановлено, що в лікарні діє амбулаторне та стаціонарне відділення, 

стоматологічна поліклініка, сателітний центр нефрології та діалізу, міська дитяча лікарня 

Долинської центральної районної лікарні. У медичному закладі працюють сімейні лікарі,  лікарі-

терапевти, які надають первинну та вторинну медичну допомогу. 

ОМС не вживає заходів впливу щодо забезпечення права людини на вільний вибір закладу 

охорони здоров’я та лікаря, оскільки для цього відсутня необхідність, що було з’ясовано  після 

проведеного моніторами експерименту «Вибір лікаря», в результаті якого монітору як пацієнту  без 

документів реєстрації вдалось легко без жодних проблем записатись на прийом до лікаря та 

замінити  запропонованого початкового лікаря. 

Зважаючи на викладене, моніторами прийнято рішення зарахувати бал за цим індикатором.   

 

Зараховано 1 бал 

 

 

9. Чи відсутні обов’язкові грошові внески (інша спонсорська допомога) за надання 

лікування? 

Оскільки, Витвицька ОТГ в своєму підпорядкуванні не має комунальних закладів вторинної 

медичної допомоги, та враховуючи те, що  жителі громади для стаціонарного лікування  

звертаються за медичною допомогою до  Долинської ЦРЛ, тому для з’ясування  чи вимагаються у 
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жителів громади обов’язкові грошові внески  моніторами проводився експеримент "безоплатність 

медицини" у Долинській ЦРЛ. Так в рамках експерименту монітор звернувся в приймальне 

відділення Долиниської ЦРЛ із запитанням можливості отримання медичної допомоги та порядку 

поміщення його на стаціонарне відділення  Долинської ЦРЛ. Працівнику приймальні було задано 

запитання: "Чи потрібно сплачувати якійсь кошти при лікуванні на стаціонарі та при огляді лікарем 

?", на що працівник приймального відділення  монітору повідомила, що за перебування в стаціонарі 

кошти не сплачуються, а ліки пацієнту необхідно буде купувати за свої кошти за винятком тих які 

передбачені безкоштовно.  

 
Фото: проведення експерименту «Безоплатність медицини» 

В той же час на інформаційному стенді  в приймальному відділенні лікарні не було жодної 

інформації про необхідність оплати обов’язкових грошових внесків чи іншої спонсорської допомоги 

за надання лікування. 

  
Фото:інформаційний стенд в ЦРЛ            

Враховуючи відсутність факту вимагання у закладі охорони здоров’я обов’язкових грошових 

внесків при отриманні стаціонарного лікування монітором прийнято рішення зарахувати бал за цим 

індикатором. 
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Зараховано 1 бал 

 

 

10. Чи ОМС забезпечив проведення дезінфекційних заходів у місцях масового 

відпочинку населення? 

 

За повідомленням ОТГ на території населеного пункту дезінфекційні заходи не здійснюються 

у місцях масового відпочинку людей. Місця проведення свят та майданчики для проведення заходів 

прибираються комунальним підприємством «Господар» без проведення дезінфекційних заходів. 

 

Бал не зараховано 

 

11. Чи ОМС передбачив заходи з надання паліативної допомоги для жителів громади? 

    Після  проведеного дослідження за вказаним індикатором, монітором з’ясовано, що   

рішенням Витвицької с.р. ОТГ затверджено  Програму розвитку системи надання соціальних послуг 

у   Витвицькій об’єднаній територіальній громаді на період 2018- 2020 років. Програма спрямована 

на покращення доступу мешканців ОТГ до належного спектру якісних соціальних послуг, що 

надаються в межах громади відповідно до державних стандартів .    Проблеми, на розв’язання яких 

спрямована ця Програма, передбачається подолати шляхом паралельного впровадження заходів з 

1) розширення переліку та покращення якості соціальних послуг, 2) розвитку матеріально-

технічної бази сфери надання таких послуг, 3) моніторингу потреб ОТГ у соціальних послугах та 

інформування мешканців про соціальні послуги, що надаються в громаді. При цьому ключовими  

кроком у  напрямку розвитку сфери надання соціальних послуг має стати створення паліативного 

(хоспісного) та спеціального відділень ТЦСО, що забезпечить надання  якісних послуг паліативного 

догляду та соціально-психологічної  реабілітації у межах громади. 

Відповідно до Програми створення у ТЦСО паліативного (хоспісного) та спеціального 

відділень (для людей з особливими потребами, в т.ч. із захворюваннями психіки) забезпечить 

можливість надання  послуг паліативного догляду та соціально-психологічної  реабілітації не менш 

ніж 30 чол. одночасно.  На реалізацію цього завдання передбачено фінансування в розмірі 2 

000 000 гривень.  
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Фото:  Затверджена Програма розвитку система надання соціальних послуг у Витвицької ОТГ 

 

Враховуючи наведену інформацію можна констатувати, що Витвицькою ОТГ передбачено 

заходи з надання паліативної допомоги для жителів громади, що дає підстави зарахувати бал за 

цим індикатором.  

 

Зараховано 1 бал 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36%

64%

Результати "Охорона здоров'я"

Зараховано 4 балів

Не зараховано 7 

балів
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: БАЗОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ 

НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: ГІДНИЙ РІВЕНЬ ЖИТТЯ 

 

1.Чи діють місцеві програми (проекти) подолання бідності? 

Програму щодо посилення соціального захисту населення Витвицької с/р ОТГ на 2017-2018 

роки, рішення 31-3/2017 можна віднести до програми подолання бідності, оскільки нею 

передбачено допомога малозабезпеченим. Метою програми є реалізація політики у сфері 

соціального захисту населення об’єднаної територіальної громади; підвищення життєвого рівня 

малозабезпечених громадян, інвалідів, одиноких пенсіонерів; осіб, які потрапили в тривалу 

екстремальну ситуацію (стихійне лихо, пожежа, катастрофа, погіршення стану здоров’я та інше); 

забезпечення соціального захисту громадян, мобілізованих на військову службу, учасників АТО та 

членів їхніх родин; сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які 

перебувають у складних життєвих обставинах шляхом надання цільової допомоги. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми – 230 тис.грн. 

 
 

 

Зараховано 1 бал 

 

2. Чи дбає ОМС про виявлення і підтримку сімей/осіб, що опинились у складних 

життєвих ситуаціях? 

Витвицька сільська рада  здійснює фінансування осіб, що опинились у складних життєвих 

ситуаціях через  Програму щодо посилення соціального захисту населення Витвицької с/р ОТГ на 

2017-2018 роки, рішення 31-3/2017, оскілкьки метою програми є реалізація політики у сфері 

соціального захисту населення об’єднаної територіальної громади; підвищення життєвого рівня 

малозабезпечених громадян, інвалідів, одиноких пенсіонерів; осіб, які потрапили в тривалу 

екстремальну ситуацію (стихійне лихо, пожежа, катастрофа, погіршення стану здоров’я та інше); 

забезпечення соціального захисту громадян, мобілізованих на військову службу, учасників АТО та 

членів їхніх родин; сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які 

перебувають у складних життєвих обставинах шляхом надання цільової допомоги. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми – 230 тис.грн. 

Розміщено інформацію про соціальні послуги на сайті http://vytvytsya-otg.com.ua/socalniy-

zahist/perelk-socalnih-poslug/scho-nadayutsya-v-gromad/ 

http://vytvytsya-otg.com.ua/socalniy-zahist/socalniy-profl-gromadi/ 

Інформація про надавачів послуг також розміщена на сайті http://vytvytsya-

otg.com.ua/socalniy-zahist/nadavach-socalnih-poslug/11-komunalniy-zaklad-vitvickoyi-slskoyi-radi-

otg-teritoralniy-centr-socalnogo-obslugovuvannya-nadannya-socalnih-poslug.html 

ОТГ також проводить інформаційні кампанії http://vytvytsya-otg.com.ua/socalniy-

zahist/socaln-roliki/ 

Зараховано 1 бал 

 

http://vytvytsya-otg.com.ua/socalniy-zahist/perelk-socalnih-poslug/scho-nadayutsya-v-gromad/
http://vytvytsya-otg.com.ua/socalniy-zahist/perelk-socalnih-poslug/scho-nadayutsya-v-gromad/
http://vytvytsya-otg.com.ua/socalniy-zahist/socalniy-profl-gromadi/
http://vytvytsya-otg.com.ua/socalniy-zahist/nadavach-socalnih-poslug/11-komunalniy-zaklad-vitvickoyi-slskoyi-radi-otg-teritoralniy-centr-socalnogo-obslugovuvannya-nadannya-socalnih-poslug.html
http://vytvytsya-otg.com.ua/socalniy-zahist/nadavach-socalnih-poslug/11-komunalniy-zaklad-vitvickoyi-slskoyi-radi-otg-teritoralniy-centr-socalnogo-obslugovuvannya-nadannya-socalnih-poslug.html
http://vytvytsya-otg.com.ua/socalniy-zahist/nadavach-socalnih-poslug/11-komunalniy-zaklad-vitvickoyi-slskoyi-radi-otg-teritoralniy-centr-socalnogo-obslugovuvannya-nadannya-socalnih-poslug.html
http://vytvytsya-otg.com.ua/socalniy-zahist/socaln-roliki/
http://vytvytsya-otg.com.ua/socalniy-zahist/socaln-roliki/
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3. Чи передбачає ОМС фінансування заходів соціальної допомоги з подолання 

бідності? 

 

Програму щодо посилення соціального захисту населення Витвицької с/р ОТГ на 2017-2018 роки, 

рішення 31-3/2017 передбачено фінансування заходів соціальної допомоги з подолання бідності в 

місті, зокрема таких, як: 

Надання матеріальної допомоги на лікування,  вирішення соціально-побутових проблем 

Надання матеріальної допомоги до річниці Чорнобильської катастрофи 

Надання матеріальної допомоги до річниці виводу військ з Афганістану  

Надання матеріальної допомоги на випадок стихійного лиха та інших особливих  обставин 

 

Для зарахування необхідно підтвердження не менше чотирьох напрямків цього спрямування, тому 

бал не зараховується. 

 

Бал не зараховано 

 

4. Чи надається ОМС допомоги в отриманні житла? 

Витвицькою сільською  радою не ведеться квартирний облік громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов ради. 

 

Бал не зараховано 

 

5. Чи сприяє ОМС технологічному покращенню умов проживання жителів громади? 

Крім на випадок стихійного лиха жодних даних по технологічному покращенню умов проживання 

жителів моніторами не здобуто 

Бал не зараховано 

 

6. Чи надається ОМС допомога бездомним особам та мешканцям ромських 

поселень? 

Жодної інформації про надання допомоги бездомним особам та мешканцям ромських поселень 

моніторами не здобуто. 

 

Бал не зараховано 

 

7. Чи ОМС сприяє якісному отриманню громадою послуг, що надаються 

підприємствами житлово-комунального господарства? 

 

За результатами аналізу та вивчення документів наданих органом місцевого самоврядування,  

моніторами  встановлено, що житлово-комунальні послуги для населення, установ, підприємств та 

організацій  у Витвицькій ОТГ надаються новоствореним КП «Господар». До цих послуг зокрема 

належать: збереження та утримання на належному рівні насаджень; забезпечення благоустрою 

територій та кладовищ; забезпечення збору та вивезення сміття і відходів; прибирання доріг та 

тротуарів від снігу тощо. 

Однак, на час проведення дослідження,  із наданої ОМС інформації про отримання громадою  

послуг, що надаються підприємствами житлово-комунального господарства не зафіксовано 

випадків реагування Витвицькою ОТГ на надання послуг нижчої, визначеного нормативами, 

нормами та стандартами якості . Участі ОМС у визначенні підприємствами справедливих тарифів на 

водопостачання та водовідведення, утримання будинків, вивозу побутового сміття не 

спостерігалося; Це саме стосується й ведення переговорів із підприємствами ЖКП. Не відмічалося 

й інформування населення про відповідність якості житлово-комунальних послуг нормативам, 

нормам, стандартам та правилам за результатами досліджень. 

 На жаль, така ситуація не дає підстав моніторам зараховувати бал за цим індикатором. 

 

 

Бал не зараховано.   
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8.Чи сприяє ОМС доступ до системи послуг(соціальних, медичних, адміністративних) 

через організацію зручного транспортного сполучення? 

 

Жителям Витвицької ОГ послуги соціального захисту надаються Управлінням соціального захисту 

населення районної державної адміністрації (м.Долина вул.Грушевського, 18), адміністративні 

послуги Центром надання адміністративних послуг( м. Долині, пр.Незалежності, 3) та медичні 

послуги вторинного рівня  Долинська центральна районна лікарня(м. Долині по вул.О.Грицей, 15). 

Відстань до Долини близько 20 км. Курсують  рейсові  автобуси, які протягом дня роблять по кілька 

оборотних рейсів. Витвицька сільська рада після запуску власного ЦНАПУ та соцзахисту  збільшить 

доступ до адміністративних послуг та медичних послуг. А також в планах запустити внутрішній 

маршрут по ОТГ. 

 

Зараховано 1 бал 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50%50%

Результати "Гідний рівень життя"

Зараховано 4 

балів

Не зараховано 4 

балів

http://ww2.gov.if.ua/dolynska/ua/6779.htm
http://ww2.gov.if.ua/dolynska/ua/6779.htm
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ : РОЗВИТОК  ОСОБИСТОСТІ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ 

ГАРАНТІЙ ОКРЕМИМ ВЕРВСТВАМ НАСЕЛЕННЯ 

НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: ОСВІТА ТА КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК 

 

1. Чи діє місцева програма з розвитку освіти? 

За результатами проведеного моніторингу Витвицької ОТГ встановлено, що діє Програма 

розвитку освіти Витвицької с/р ОТГ на 2018-2020 роки  затверджена  рішенням №393-15/2018 

Витвицької сільської  ради ОТГ від 30.01.2018 року. Ця Програма спрямована на  вдосконалення 

системи освіти, пошук ефективних шляхів підвищення якості освітніх послуг, впровадження 

сучасних інноваційних технологій і засобів навчання, виховання у молоді патріотизму, поваги та 

шани до рідної країни. 

Програма розвитку освіти передбачає заходи для подальшого розвитку освіти, а також 

передбачає відповідне фінансування.  Фінансове забезпечення Програми здійснюється сільським 

бюджетом, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Обсяг 

фінансування Програми уточнюється щороку на відповідний рік у межах прогнозованих показників, 

а також за рахунок інших джерел не заборонених чинним законодавством. Крім того, Програмою 

визначено очікувані результати виконання, серед яких: підвищення професійного рівня 

педагогічних працівників та престижу педагогічної професії; покращення організації навчально-

виховного процесу, позакласної роботи; створення умов для навчання дітей, які потребують 

корекції фізичного та (або) розумового розвитку; відкриття додаткових дошкільних груп та 

створення умов для їх функціонування; широке залучення учнівської молоді до активної участі у 

національно-культурному відродженні українського народу, розвитку традицій та національно-

етнічних особливостей, формування у молоді почуття національної гідності, відродження історичної 

пам’яті, утвердження української ідеї; створення умов для навчання, виховання та підтримки 

талановитої молоді; зміцнення матеріальної та науково-методичної бази навчальних закладів та 

впровадження енергозберігаючих технологій. Також, Програмою визначено способи оцінки 

ефективності реалізації завдань та встановлено контроль за виконанням Програми. 

  

Враховуючи те, що Витвицькою ОТГ затверджена дієва  Програма  розвитку освіти 

Витвицької с/р ОТГ на 2018-2020,   тому  вважаємо, що є підстави для зарахування балу за цим 

індикатором.    

Зараховано 1 бал 

 

2. Чи відповідає мережа навчальних закладів та кількісний склад педагогічного 

персоналу потребам громади? 

У Витвицькій ОТГ мережа загальноосвітніх закладів складає: 

- два ДНЗ:  

1. Витвицький ДНЗ (дитячий садок) "Калинка", 

2. Кальнянський ДНЗ (дитячий садок) "Сонечко". 

- вісім загальноосвітніх навчальних закладів: 

1. Витвицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Витвицької сільської ради об'єднаної 

територіальної громади Долинського району Івано-Франківської області 

2. Кальнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Витвицької сільської ради об'єднаної 

територіальної громади Долинського району 

3. Липівська загальноосвітня школа I ступеня Витвицької сільської ради об'єднаної 

територіальної громади Долинського району 

4. Лужківська загальноосвітня школа I ступеня Витвицької сільської ради об'єднаної 

територіальної громади Долинського району 

5. Розточківський навчально-виховний комплекс "загальноосвітня школа I-I Iступенів - 

дошкільний навчальний заклад" Витвицької сільської ради об'єднаної територіальної громади 

Долинського району 

6. Слободоболехівський навчально-виховний комплекс "загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

- дошкільний навчальний заклад" імені Дмитра Квецка Витвицької сільської ради об'єднаної 

територіальної громади Долинського району 

http://osvita11.ucoz.net/index/dlja_pedagogichnikh_pracivnikiv/0-4
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7. Станківецький навчально-виховний комплекс "загальноосвітня школа І - ступеня - 

дошкільний навчальний заклад" Витвицької сільської ради об'єднаної територіальної громади 

Долинського району 

8. Церківнянська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Витвицької сільської ради об'єднаної 

територіальної громади Долинського району І-ІІ ступенів 

Під час проведення моніторингу за вказаним індикатором, моніторами проводився 

експеримент «Дитсадок» в рамках якого проведено наступну роботу: 

Спочатку  отримано інформацію в сільській раді   перелік дошкільних навчальних закладів у 

Витвицькій ОТГ:   

Витвицький ДНЗ (дитячий садок) "Калинка", знаходиться в с. Витвиця, 

    Кальнянський ДНЗ (дитячий садок) "Сонечко", знаходиться в с. Кальна 

Після чого монітором обрано для експерименту Дошкільний навчальний заклад Витвицький ДНЗ 

"Калинка" http://osvita11.ucoz.net/index/vitvickij_dnz_kalinka/0-29 

  

Обравши дошкільний навчальний заклад монітор завітав до керівництва ДНЗ «Калинка» як клієнт 

з підростаючою дитиною, що наперед цікавиться її влаштуванням до цього дитячого садочку з 

метою з’ясування на яких умовах є можливість влаштувати дитину до вказаного ДНЗ. Під час 

розмови керівник ДНЗ повідомив, що  проблем з влаштуванням дитини не має, оскільки жодних 

черг у них не існує, адже є достатньо місць для всіх очочих, навіть приймають дітей з інших сіл, 

які не входять у ОТГ.   

Начальник відділу освіти Дзеса Галина Володимирівна повіомила, що  кожна група в середньому 

складає 25 дітей http://osvita11.ucoz.net/index/kontakti/0-8 

Враховуючи наявність двох умов із переліку за вказаним індикатором моніторами прийнято 

рішення зарахувати бал.  

В  

Зараховано 1 бал 

3. Чи зручним є розташування закладів освіти у громаді ? 

Заклади освіти розташовані в кожному селі ОТГ, що покращує  добирання до них. Крім того, зі 

слів начальника відділу освіти здійснюється 100-процентний підвіз учнів до шкіл шкільним 

автобусом, що показано на фото: 

 

Загальна відстань від дитячого садочку «Калинка» до найбільш віддаленої будівлі становить 

близько 2 км. Загальний пішохідний шлях від найбільш віддаленої будівлі(до будинку) до 

найближчої  громадської зупинки становить 1км, та  від  громадської зупинки (найближчої біля 

садочку)  і до самого дитячого садочку становить 200 метрів.   

http://osvita11.ucoz.net/index/vitvickij_dnz_kalinka/0-29
http://osvita11.ucoz.net/index/kontakti/0-8
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Фото: відстань від дитячого садочку «Калинка» до найбільш віддаленої будівлі. 

а результатами проведеного експерименту «Дитячий садок» не підтверджено зручність 

розташування дослідженого дошкільного навчального закладу  у громаді, зважаючи на це 

прийнято рішення не зараховувати бал за вказаним індикатором. 

Бал не зараховано  

4. Чи вживаються заходи для дотримання права на безоплатну освіту? 

 

Під час проведення аналізу відкритих даних розміщених на офіційному ОТГ http://vytvytsya-

otg.com.ua монітором не виявлено проведення кампаній спрямованих на відмову від добровільно-

примусових  внесків батьківських грошових внесків на заклад освіти.  

За повідомленням  начальника відділу освіти добровільно-примусові батьківські грошові внески  

на дошкільні дитячі заклади не збираються. 

В рамках вказаного індикатора, монітором проведено експеримент «Дитсадок» в процесі якого 

під час розмови з керівником садочку «Калинка» монітор висловлював готовність у будь-який 

спосіб стимулювати за прийняття дитини до садочка.  Однак, керівник садочку  твердо 

повідомила, що  жодних платежів не потрібно сплачувати.  

Таким чином зважаючи на відсутність добровільно-примусових батьківських грошових внесків на 

дошкільний  заклад освіти,   моніторами прийнято рішення зараховувати бал за цим індикатором.   

Зараховано 1 бал 

 

5. Чи створено умови для безпечного та комфортного перебування дитини  в школі? 

 Для проведення експерименту було обрано Витвицька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Витвицької сільської ради об'єднаної територіальної громади Долинського району Івано-

Франківської області, що на фото:  

http://vytvytsya-otg.com.ua/
http://vytvytsya-otg.com.ua/


Місцевий індекс прав людини: Витвицька ОТГ, Івано-Франківської область, МПР, 2018 

Сторінка 27 з 64 

 

 
 

  

У  даній школі наявний внутрішній туалет для учнів, обладнаний системою водопостачання та 

водовідведення.  

В школі працює медичний працівник, медсестра, яка працює повний робочий день. 

Для контролю за дотриманням комфортного температурного режиму у навчальних класах є 

термометри.  

Наявні місця для проведення публічних заходів – великий актовий зал. 

У школі є сучасно обладнаний спортзал для занять фізичною культурою та спортом.  

А також  бачимо біля школи є великий спортивний майданчик на фото6. 

 

 

Школа має актуальний висновок компетентних органів щодо створення у ній безпечного 

середовища. 
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В школі пандуси відсутні, однак є кнопки виклику. Зі слів начальника відділу освіти діти з вадами 

опорно-рухового апарату вшколах на даний час не навчаються. 

Світлофор та дорожній знаків "Діти" поблизу - відсутні. 

 

Зараховано 1 бал 

 

6. Чи вживаються заходи із запобігання та протидії дискримінації в здобутті освіти ? 

В рамках проведеного моніторингу за вказаним індикатором встановлено наступне: 

- в дошкільних навчальних закладах забезпечується безперешкодний доступ дітей з 

інвалідністю; 

- персонал, який працює в дошкільних навчальних закладах підготовлений для виховання 

дітей з особливими освітніми потребами; 

- у Витвицькій ОТГ відсутнє компактне проживання національних меншин, а тому не 

здійснюється викладання предметів мовою національних меншин. 

- сайт відділу освіти пристосовано для людей з вадами зору 

http://osvita11.ucoz.net/index/dlja_pedagogichnikh_pracivnikiv/0-4   

Проте, за результатами  проведеного аналізу за цим індикатором невбачається   створення  та 

функціонування  інклюзивно-ресурсного центру на рівні громади Витвицької ОТГ. Тому відсутність 

інклюзивно-ресурсного центру не дозволяє зараховувати бал за цим індикатором. 

  

Бал не зараховано 

 

7. Чи ОМС створює умови для розвитку та позашкільної освіти мешканців 

територіальної громади? 

 

          На території ОТГ діє  ГО «Спортивний клуб «Логос», основним завданням якої є розвиток 

фізичної культури та спорту серед населення. 

На території Витвицької ОТГ функціонує 11 спортивних майданчиків з вільним доступом для 

молоді та мешканців ОТГ. 

Рішенням сесії Витвицької сільської ради об’єднаної територіальної громади від 21.02.2017 

року №29-3/2017 було затверджено Програму розвитку фізичної культури і спорту у Витвицькій 

об’єднаній територіальній громаді на 2017-2019 роки, якою вирішено надавати безкоштовно 

спортивні зали та приміщення для занять дітей і сільського населення та створити умови для 

підготовки різних команд громади і окремих спортсменів з різних видів спорту для їх успішних 

виступів. Програмою також передбачено організація щорічного оздоровлення дітей-сиріт, дітей-

інвалідів, дітей з фізичними вадами, дітей із малозабезпечених сімей.  

Крім того, Програма розвитку фізичної культури і спорту у Витвицькій об’єднаній 

територіальній громаді на 2017-2019 роки передбачає фінансування максимальне залучення дітей, 

підлітків, юнаків до занять спортом, створення обдарованим особам умов для реалізації їхніх 

здібностей у спорті вищих досягнення, підвищення якості роботи дитячо-юнацького спорту, 

системи відбору обдарованих осіб до резервного спорту, створення умов для розвитку 

індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки. 

Протягом 2017 року на території ОТГ встановлено 1 спортивний майданчик за кошти з бюджету 

Витвицької ОТГ.  

У с. Станківці у 2017 році розпочато будівництво спортивного майданчика, на що з державного 

бюджету було виділено 200 тис. грн . 

       На території  Витвицької ОТГ функціонує 12 спортивних майданчиків: по 1 с.Слобода-

Болехівська, с.Станківці, с.Липа, с.Лужки, с.Церківна, по 2 в с.Кальна, с.Розточки та 3 в с.Витвиця. 

В сільському бюджеті  на 2018 рік передбачено 30,0 тис.грн на розвиток фізичної культури та 

спорту. Крім того, на території Витвицької ОТГ діє гурток «Спортивний туризм!. 

http://osvita11.ucoz.net/index/dlja_pedagogichnikh_pracivnikiv/0-4


Місцевий індекс прав людини: Витвицька ОТГ, Івано-Франківської область, МПР, 2018 

Сторінка 29 з 64 

 

Програмою розвитку освіти Витвицької с/р ОТГ на 2018-2020 роки, яка  затверджена  

рішенням №393-15/2018 Витвицької сільської  ради ОТГ від 30.01.2018 року передбачено: широке 

залучення учнівської молоді до активної участі у національно-культурному відродженні 

українського народу, розвитку традицій та національно-етнічних особливостей, формування у 

молоді почуття національної гідності, відродження історичної пам’яті, утвердження української ідеї; 

створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості; 

удосконалення системи формування здорового способу життя учнівської молоді. 

 

 
     Крім того у Витвицькій ОТГ діє відділення Дитячо-юнацької спортивної школи, напрямки 

діяльності:футбол; баскетбол. 

За інформацією отриманою від керівника відділу освіти, у Витвицькій ОТГ проводилось 

опитування молоді та дітей щодо їх залучення до позашкільної освіти, з метою оцінки  потреб у 

функціонуванні закладів позашкільної освіти. 

Отже, враховуючи можливість розвитку та позашкільної освіти у щонайменше трьох сферах, 

фінансову підтримку органом місцевого самоврядування позашкільних навчальних закладів, а 

також фінансову підтримку обдарованих дітей та вивчення їх потреб, моніторами прийнято 

рішення про зарахування балу за цим індикатором. 

 

Зараховано 1 бал 

 

8. Чи сприяє ОМС участі громади у культурному житті, дозвіллі та відпочинку? 

 

Витвицькою ОТГ затверджено ряд програм відповідного спрямування та відбуваються певні 

заходи, як у рамках програм так і поза ними. 

 

Так Витвицькій ОТГ діє Програма проведення фестивалю «Патріотичної пісні «Яворина 2018» , 

адже Витвицька ОТГ виступила співорганізатором  обласного фестивалю патріотичної пісні 

«Яворина» (с.Липа Долинського району). Протягом двох днів тут змагаються у волейболі, шахах, 

перетягуванні канату. Також пройдуть богатирські ігри, фестиваль патріотичної пісні, запалення 

повстанської ватри та віче, приурочене вшануванню пам’яті легендарного Ярослава Мельника 

http://www.blitz.if.ua/news/na-dolynschyni-startuvav-festyval-patriotychnoi-pisni-yavoryna-

2018.html 

 

16 січня 2018 року відбулося святкування  10-річчя від дня відкриття нового приміщення 

Витвицької ЗОШ І-ІІІ ступенів. В заході взяли участь учні та вчителі школи http://vytvytsya-

otg.com.ua/novunu/55-novy-shkol-10-rokv.html 

http://www.blitz.if.ua/news/na-dolynschyni-startuvav-festyval-patriotychnoi-pisni-yavoryna-2018.html
http://www.blitz.if.ua/news/na-dolynschyni-startuvav-festyval-patriotychnoi-pisni-yavoryna-2018.html
http://vytvytsya-otg.com.ua/novunu/55-novy-shkol-10-rokv.html
http://vytvytsya-otg.com.ua/novunu/55-novy-shkol-10-rokv.html
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21 січня 2018р. в м. Івано-Франківську на Вічевому майдані відбулось  обласне свято народної 

творчості «Розколяда», від Витвицької  об’єднаної територіальної громади взяли участіьнародний 

аматорський фольклорний колектив сільського клубу с.Липа «Горянки» http://vytvytsya-

otg.com.ua/novunu/56-rozkolyada-v-oblast.html 

Також діє Цільова програма «Духовне життя» на 2018-2020 роки, рішення 521-19/2018. 

 

Отже, враховуючи за вказаним  індикатором наявність  дотримання 3 критеріїв сприяння 

Витвицькою ОТГ участі громади у культурному житті, дозвіллі та відпочинку, моніторами вирішено 

зарахувати бал за цим індикатором. 

  

Зараховано 1 бал 

 

9. Чи вживаються ОМС заходи із запобігання та протидії дискримінації у сфері 

особистого чи культурного розвитку? 

 

Під час проведення дослідження за вказаним індикатором  проведено аналіз  відкритих джерел, 

зокрема сайту http://vytvytsya-otg.com.ua  та вивчено надані для ознайомлення документи про 

проведені  заходи у сфері культурного та особистого розвитку за ініціативи ОМС не виявлено, що  

вживаються  заходи із запобігання та протидії дискримінації у сфері особистого чи культурного 

розвитку, тому прийнято рішення не зараховувати бал за вказаним індикатором. 

  

Бал не  зараховано  

10. Чи вживає ОМС заходи щодо доступу до інформації, спрямованої на особистий 

розвиток?  

 

Під час проведення дослідження  сайту http://vytvytsya-otg.com.ua моніторами не здобуто 

інформацію, яка підтверджує, що Витвицька ОТГ вживає заходи щодо доступу до інформації, 

спрямованої на особистий розвиток. 

Бал не зараховано  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60%

40%

Результати "Освіта і культурний розвиток"

Зараховано 6 балів

Не зараховано 4 

бали

http://vytvytsya-otg.com.ua/novunu/56-rozkolyada-v-oblast.html
http://vytvytsya-otg.com.ua/novunu/56-rozkolyada-v-oblast.html
http://vytvytsya-otg.com.ua/
http://vytvytsya-otg.com.ua/
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ 

ГАРАНТІЙ ОКРЕМИМ ВЕРСТВАМ НАСЕЛЕННЯ                 

 НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДЛЯ ВРАЗЛИВИХ КАТЕГОРІЙ 

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

захисту? 

Під час моніторингу  не здобуто доказів врахування Витвицькою ОТГ  потреб громади під час 

формування програм/заходів соціального захисту. 

 

Бал не зараховано  

 

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

Відповідно до Програми щодо посилення соціального захисту населення Витвицької с/р ОТГ 

на 2017-2018 роки, рішення 31-3/2017 передбачено допомоги і підтримку особам похилого віку. 

Адже метою програми є реалізація політики у сфері соціального захисту населення об’єднаної 

територіальної громади.; підвищення життєвого рівня малозабезпечених громадян, інвалідів, 

одиноких пенсіонерів; осіб, які потрапили в тривалу екстремальну ситуацію (стихійне лихо, 

пожежа, катастрофа, погіршення стану здоров’я та інше); забезпечення соціального захисту 

громадян, мобілізованих на військову службу, учасників АТО та членів їхніх родин; сприяння у 

задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих 

обставинах шляхом надання цільової допомоги. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних 

для реалізації програми – 230 тис.грн. 

 
 

Про надання натуральної допомоги свідчить інформація на саті http://vytvytsya-

otg.com.ua/socalniy-zahist/perelk-socalnih-poslug/scho-nadayutsya-v-gromad/17-naturalna-

dopomoga.html 

Також прийнято Програму розвитку системи надання соціальних послуг у Витвицькій с/р ОТГ на 

період до 2020 року, 323-13/2017, метою якої є покращення доступу мешканців ОТГ до 

належного спектру якісних соціальних послуг, що надаються в межах громади відповідно до 

державних стандартів .  Обсяг фінансування 3 млн. 366 тис. грн. 

http://vytvytsya-otg.com.ua/socalniy-zahist/perelk-socalnih-poslug/scho-nadayutsya-v-gromad/17-naturalna-dopomoga.html
http://vytvytsya-otg.com.ua/socalniy-zahist/perelk-socalnih-poslug/scho-nadayutsya-v-gromad/17-naturalna-dopomoga.html
http://vytvytsya-otg.com.ua/socalniy-zahist/perelk-socalnih-poslug/scho-nadayutsya-v-gromad/17-naturalna-dopomoga.html
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Зараховано 1 бал 

 

3.Чи сприяє ОМС наданню послуг догляду особам, які цього потребують? 

Витвицькою сільською радою  вживаються заходів щодо отримання особами, які потребують 

стороннього догляду не менше двох послуг з такого переліку: догляд вдома; денний догляд; 

підтримане проживання; паліативний/хоспісний догляд; догляд стаціонарний, що підтверджується 

інформацією з офіційного сайту. 

http://vytvytsya-otg.com.ua/socalniy-zahist/perelk-socalnih-poslug/scho-nadayutsya-v-gromad/17-

naturalna-dopomoga.html 

Догляд вдома  http://vytvytsya-otg.com.ua/socalniy-zahist/perelk-socalnih-poslug/scho-nadayutsya-

v-gromad/25-doglyad-vdoma.html 

Зараховано 1 бал 

 

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

інвалідністю? 

Комунальним закладом Витвицької сільською ради «Територіальний центром соціального 

обслуговування(надання соціальних послуг)»  надає послуги супроводу та безперешкодного 

доступу людей з інвалідністю 

 http://vytvytsya-otg.com.ua/socalniy-zahist/perelk-socalnih-poslug/scho-nadayutsya-v-gromad/23-

socalniy-suprovd.html 

 

Зараховано 1 бал 

 

5.Чи вживаються ОМС заходи із  надання реабілітаційних послуг особам з порушеннями 

здоровя? 

Витвицькою сільською радою  вживаються певні дії по наданню реабілітаційних послуг 

особам з порушеннями здоровя. Зокрема відповідно до  Програми щодо посилення соціального 

захисту населення Витвицької с/р ОТГ на 2017-2018 роки, рішення 31-3/2017 передбачено надання  

одноразової адресної грошової допомоги мешканцям об’єднаної територіальної громади, які 

опинились в складних життєвих обставинах на лікування, медико-соціальну реабілітацію, 

протезування. 

http://vytvytsya-otg.com.ua/socalniy-zahist/perelk-socalnih-poslug/scho-nadayutsya-v-gromad/17-naturalna-dopomoga.html
http://vytvytsya-otg.com.ua/socalniy-zahist/perelk-socalnih-poslug/scho-nadayutsya-v-gromad/17-naturalna-dopomoga.html
http://vytvytsya-otg.com.ua/socalniy-zahist/perelk-socalnih-poslug/scho-nadayutsya-v-gromad/25-doglyad-vdoma.html
http://vytvytsya-otg.com.ua/socalniy-zahist/perelk-socalnih-poslug/scho-nadayutsya-v-gromad/25-doglyad-vdoma.html
http://vytvytsya-otg.com.ua/socalniy-zahist/perelk-socalnih-poslug/scho-nadayutsya-v-gromad/23-socalniy-suprovd.html
http://vytvytsya-otg.com.ua/socalniy-zahist/perelk-socalnih-poslug/scho-nadayutsya-v-gromad/23-socalniy-suprovd.html
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Також відповідно до рішення сільської ради №470-18/2018 діє Програма «Надання 

матеріальної допомоги сім’ям на лікування дітей-інвалідів до 18 років» на 2018 рік, якою 

передбачено додаткова матеріальна допомога сім’ям де виховуються діти-інваліди до 18 років на 

лікування та реабілітацію.Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету. Загальний обсяг фінансування – 12400,0 грн. 

Крім того прийнято Програму розвитку системи надання соціальних послуг у Витвицькій 

с/р ОТГ на період до 2020 року, 323-13/2017, метою якої є покращення доступу мешканців ОТГ 

до належного спектру якісних соціальних послуг, що надаються в межах громади відповідно до 

державних стандартів .  Обсяг фінансування 3 млн. 366 тис. грн. 

 
 

 

Зараховано 1 бал 

 

6.Чи здійснює ОМС заходи підтримка сімей з дітьми? 

Достатніх прикладів напрямів Витвицькою ОТГ  з дітьми як от: 

 - надання за кошти місцевого бюджету фінансової допомоги сім’ям у зв’язку із народженням 

дитини; - ваучери на оплату лікарських засобів та медичних послуг; - харчування немовлят та 

надання засобів гігієни для немовлят; - безкоштовне харчування учнів І – IV класів та учнів 

вразливих груп; - пільговий проїзд учнів до місця навчання і додому не здобуто, тому підстав для 

зарахування балу не має. 

 

Бал не зараховано 

 

7.Чи ОМС бере участь у наданні соціальних послуг дітям та молоді, що опинились у 

складних життєвих обставинах, в тому числі за наслідками домашнього насильства? 

Крім впроваджено корекційні програми для осіб, які вчинили насильство в сім’ї, введеного 

розпорядженням сільського голови  №38 від 29.03.2018  інших соціальних послугдітям та молоді 

не надається, як от: діяльності "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 протидію дитячій бездоглядності зокрема у навчальних закладах, закладах 

охорони здоров’я; - здійснення, в тому числі спільно із місцевими органами виконавчої влади 

інформування громади, зокрема в закладах освіти та охорони здоров’я з питань пов’язаних із 
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запобіганню та протидії домашньому насиллю, насиллю щодо дітей, дитячій бездоглядності;  

організацію послуг психологічної допомоги жертвам домашнього насилля, насилля в сім’ї, 

соціального супроводу таких сімей.  

Бал не зараховано 

 

8.Чи дбає ОМС про захист прав дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування? 

Витвицька сільська рада протягом останнього календарного року перед моніторингом не 

проводила заходи із забезпечення прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, а саме придбання соціального житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського 

піклування, особам з їх числа  

Бал не зараховано 

 

9.Чи залучає  ОМС недержавних учасників для надання соціальних послуг? 

Інформації про залучення недержавних учасників Витвицькою сільською радою радою для надання 

соціальних послуг не здобуто. Адже  рішень 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 не приймалось. 

 

Бал не зараховано 

 

10.Чи зручною є організація надання послуг органом соціального захисту населення? 

Жителям Витвицької ОГ послуги соціального захисту надаються Управління соціального захисту 

населення районної державної адміністрації (м.Долина вул.Грушевського, 18):  

Для зарахування балу слід підтвердити не менше дванадцяти критеріїв зручності надання послуг 

органом соціального захисту населення. Інформація здобута підчас проведення експеременту та 

спілкування з працівниками Управління соціального захисту населення районної державної 

адміністрації :  

1) організація послуг за місцем проживання маломобільних осіб - ні;  

2) можливість телефоном отримати інформацію про порядок отримання послуги та графік 

прийому громадян - так http://ww2.gov.if.ua/dolynska/ua/12663.htm 

3) зручність інформування про графік прийому громадян та місця розташування секторів прийому 

- ні;  

4) безперешкодний доступ до приміщення маломобільних груп населення – частково 

  
5) зручний графік прийому громадян http://ww2.gov.if.ua/dolynska/ua/12663.htm 

6) наявність ідентифікаційних бейджів / жетонів у консультантів-так;  

7) доступність інформації про орган соціального захисту –так 

http://ww2.gov.if.ua/dolynska/ua/12663.htm 

http://ww2.gov.if.ua/dolynska/ua/14974.htm 

8) зручність умов реєстрації – ні, великі черги та немає умов для очікування; 

9) вільний доступ до бланків заяв для отримання послуг – так за наявності;  

10) можливість надання допомоги особам, які через порушення здоров’я самостійно не можуть 

заповнити бланки - так;  

11) вільний доступ до туалетної кімнати з урахуванням потреб маломобільних груп насесення- ні, 

високий пандус на першому поверсі. 

 12) достатність та зручність місць для очікування – ні 

http://ww2.gov.if.ua/dolynska/ua/6779.htm
http://ww2.gov.if.ua/dolynska/ua/6779.htm
http://ww2.gov.if.ua/dolynska/ua/6779.htm
http://ww2.gov.if.ua/dolynska/ua/6779.htm
http://ww2.gov.if.ua/dolynska/ua/12663.htm
http://ww2.gov.if.ua/dolynska/ua/12663.htm
http://ww2.gov.if.ua/dolynska/ua/12663.htm
http://ww2.gov.if.ua/dolynska/ua/14974.htm
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13) наявність "дитячого куточку"- ні;  

14) умови приватності під час прийняття заяв- ні;  

15) функціонування мобільних офісів – спільні прийоми якнайближче до місць проживання 

органами соціального захисту, центрами зайнятості, управліннями Пенсійного фонду- так, з 

деяких питань. 

Таким чином підстав для зарахування балу немає. 

Бал не зараховано  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40%

60%

Результати "Соціальний захист для вразливих категорій"

Зараховано 4 бали

Не зараховано 6 балів



Місцевий індекс прав людини: Витвицька ОТГ, Івано-Франківської область, МПР, 2018 

Сторінка 36 з 64 

 

РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: САМОРЕАЛІЗАЦІЯ 

НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: ПРАЦЯ ТА УМОВИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 

1. Чи діє місцева програма зайнятості населення? 

 

Рішенням Витвицької сільської ради  затверджено Програма  зайнятості населення 

Витвицької ОТГ на період до 2020 року.  

 Враховуючи відсутність фінансування програми, моніторами прийнято рішення про 

недоцільність надання балу, попри наявність заходів сприяння зайнятості населення.  

  

Бал не зараховано 

 

2. Чи належним чином організоване проведення оплачуваних громадських та 

тимчасових робіт? 

 

 Витвицькою сільською радою не організовано проведення громадських робіт. 

 

Бал не зараховано. 

 

3. Чи діє місцева програма підтримки підприємницької діяльності? 

 

Витвицькою сільською радою програма підтримки підприємницької діяльності не затверджувалась 

Бал не зараховано 

4. Чи сприяє орган місцевого самоврядування зайнятості населення через 

інформування? 

 

  На сайті опубліковано ряд оголошень про конкурс на заміщення вакантних посад. 

http://vytvytsya-otg.com.ua/aktualne/59-uvaga-konkurs.html 

http://vytvytsya-otg.com.ua/aktualne/59-uvaga-konkurs.html 

 

Наявність відповідної інформації на сайті сільської ради та відсутність місцевої газети 

монітори повважали роботу в частині інформування населення достатньою, а отже за можливе 

зарахування балу по даному питанню. 

  

Зараховано 1 бал 

5. Чи є можливість отримання адміністративних послуг фізичними особами – 

підприємцями через центри надання адміністративних послуг? 

 

У Витвиці центр наданя адміністративних послуг в процесі створення, то  такі послуги жителі 

Витвицької ОТГ отримують у  Центрі надання адміністративних послуг Долинської районної 

державної адміністрації,  оскільки  в  громаді  ЦНАП перебуває на стадії створення. До ЦНАП 

Витвицької ОТГ набирається персонал, на сайті Витвицької ОТГ оголошено конкурс на посаду 

начальника ЦНАПу (державного реєстратора), тому ЦНАП Витвицької ОТГ  поки що не функціонує 

до завершення ремонту та набрання штатного складу ЦНАПу 

Враховуючи, що на час проведення моніторингу в громаді Витвицької ОТГ відсутній ЦНАП,  

що дає підстави не зараховувати бал за вказаним індикатором. 

 

Бал не зараховано 

 

6. Чи ставки місцевих податків та зборів для місцевого бізнесу встановлені з 

механізмом стимулювання? 

 

 Відповідно до рішення Витвицької сільської ради  “Про запровадження єдиного податку” 

встановлено наступні фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб – підприємців у 

розрахунку на календарний місяць, залежно від групи платників єдиного податку: 

– для І групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати; 

– для ІІ групи платників єдиного податку – 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати  

https://drive.google.com/file/d/127j4VBtUGtIr6DSBV8i-TrIVhE3WtgyB/view
https://drive.google.com/file/d/127j4VBtUGtIr6DSBV8i-TrIVhE3WtgyB/view
http://vytvytsya-otg.com.ua/aktualne/59-uvaga-konkurs.html
http://vytvytsya-otg.com.ua/aktualne/59-uvaga-konkurs.html
http://ww2.gov.if.ua/dolynska/ua/10566.htm
http://ww2.gov.if.ua/dolynska/ua/10566.htm
http://vytvytsya-otg.com.ua/aktualne/58-uvaga-konkurs.html
http://vytvytsya-otg.com.ua/aktualne/58-uvaga-konkurs.html
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Згідно до п. 293.2 ст.293 ПК України фіксовані ставки єдиного податку встановлюються 

сільськими, селищними, міськими радами або радами об’єднаних територіальних громад, що 

створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, для фізичних 

осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської 

діяльності, з розрахунку на календарний місяць: 

1) для першої групи платників єдиного податку - у межах до 10 відсотків розміру прожиткового 

мінімуму; 

2) для другої групи платників єдиного податку - у межах до 20 відсотків розміру мінімальної 

заробітної плати. 

 Таким чином встановлено максимальні ставки розміру податків, що не сприяє розвитку 

бізнесу у громаді. 

 Враховуючи можливість зарахування балу при умові встановлення ставок місцевого 

податку меншими від максимально можливих, принаймні двох з трьох місцевих податків та зборів 

та встановлення сільською радою по 2 місцевим податкам максимально можливих розмірів, 

зарахування балу не відбулося. 

 

Бал не зараховано 

 

7. Чи дбає орган місцевого самоврядування про дотримання умов праці на 

підприємствах, установах та організаціях? 

 

 Враховуючи відсутність заходів, які направлені на проведення контролю за дотриманням 

умов праці на підприємствах, установах та організаціях, та відсутність проведення просвітніх 

заходів з працедавцями, моніторами прийнято рішення про відсутність підстав для зарахування 

балу. 

 

Бал не зараховано  

 

8. Чи створені ОМС умови для трудового навчання молоді, її професійної орієнтації? 

 

 Доказів створення умов  для трудового навчання молоді та її професійної орієнтації не 

знайдено. 

 Робота у напрямках, які ставилися перед монітором у Витвицькій ОТГ не проводиться, що 

дає підстави не зарахування балу.  

 

Бал не зараховано 

 

9. Чи фінансує орган місцевого самоврядування здобуття професійно-технічної 

освіти мешканців громади? 

Жодного фінансування здобуття мешканцями громади професійно-технічної освіти з 

місцевого бюджету не здійснюється.  

 

Бал не зараховано 

 

10. Чи надається органом місцевого самоврядування допомога випускникам 

професійно-технічних навчальних закладів у працевлаштуванні? 

 Враховуючи відсутність інформації про працевлаштування молодих фахівців у громаді та 

відсутність відповідних програм, моніторами прийнято рішення про відсутність підстав для 

зарахування балу. 

  

Бал не зараховано  

 

11. Чи турбується ОМС про сталість місцевого персоналу соціально-гуманітарної 

небізнесової сфери? 

Не здобуто жодних даних про те, що Витвицька сільська рада турбується про сталість 

місцевого персоналу соціально-гуманітарної небізнесової сфери, що не дає можливість надання 

балу по даному питанню. 

 



Місцевий індекс прав людини: Витвицька ОТГ, Івано-Франківської область, МПР, 2018 

Сторінка 38 з 64 

 

Бал не зараховано 

 

12. Чи дбає ОМС про робочі місця для осіб з інвалідністю? 

 Моніторами проведено аналіз кількості працевлаштованих працівників в юридичних особах 

зі сфери управління Витвицької сільської ради  та співвідношення до загальної кількості працюючих  

людей з інвалідністю. 

Так у виконавчому комітеті сільської ради 33 працівники, з них дві особи з 

інвалідністю(більше4%). 

 В Комунальній установі Територіальному центрі соціальних служб 6 чол., з них одна особи 

з інвалідністю(більше 4%). 

 Відповідно для отримання балу по даному напрямку необхідно було отримання доказів 

працевлаштування осіб з інвалідністю у розмірі 4% середньооблікової чисельності працівників. 

Враховуючи інформацію надану та виконання вказаних нормативів, бал підлягає зарахуванню.  

 

Зараховано 1 бал 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25%

75%

Результати "праця та умови її реалізації"

Зараховано 3 балів

Не зараховано  9 

балів
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ : ДОБРЕ ВРЯДУВАННЯ 

НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: ПРАВО НА ІНФОРМАЦІЮ 

1. Чи вживає ОМС заходи щодо доступу до інформації спрямованої на особистий 

розвиток? 

Витвицькою ОТГ адмініструється   веб-сайт http://vytvytsya-otg.com.ua, на якому  розміщена 

інформація про  адресу місцезнаходження органу місцевого самоврядування, номери контактних 

телефонів, електронна адреса, графік роботи, структурні підрозділи Витвицької ОТГ,    інформація 

про міського голову ОТГ, графік прийому  головою, перелік адмін. послуг які можуть  отримати 

жителі територіальної громади.   

 
Фото: Головна сторінка офіційного сайту Витвицької ОТГ 

Враховуючи наведене, можна зробити висновок, що мешканці Витвицької ОТГ можуть 

дізнатись контактну інформацію про ОТГ за допомогою мережі Інтернет, що дає підстави 

зарахувати бал за цим індикатором.  

Зараховано 1 бал 

 

2. Чи можуть мешканці громади з порушенням зору та слуху дізнатись інформацію про 

діяльність ОМС за допомогою мережі Інтернет ? 

 

Під час перевірки контенту офіційного сайту Витивицької ОТГ, моніторами встановлено наступне: 

- аудіо та відео матеріали на сайті ОТГ не розміщуються.  

- на сайті органу місцевого самоврядування працює функція для зміни розміру шрифту тексту в 

межах до 200 % без використання допоміжних технологій та параметрів   браузера. 

 
Фото: веб- сторінка сайту Витвицької ОТГ із збільшеним шрифтом 

- скористатись альтернативною версію  офіційного сайту Витвицької ОТГ з   більш простою 

структурою, яка дублює інформацію на основному офіційному сайті можна відключивши світлини в 

розділі сайту «Зображення»  

- веб сайт Витвицької ОТГ можливо переглядати  за допомогою клавіатури. 

http://vytvytsya-otg.com.ua/
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- візуальне представлення тексту на сайті має коефіцієнт контрастності 5:1, що здійснюється за 

допомогою розділу сайту «Фон» 

 

 

Таким чином зважаючи на підтвердження 3 із 6 елементів доступності, моніторами прийнято 

рішення зарахувати бал за вказаним індикатором. 

   

 

Зараховано 1 бал 

 

3. Чи захищаються персональні дані осіб працівниками ОМС? 

 

 Проведення монітором експерименту «Персональні дані»,  дає підстави вважати, що 

Витвицькою ОТГ захищаються персональні дані, виходячи з насутпного: 

 

16 липня 2018 року у відповідь на запит від 10.07.2018 року про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки,   було отримано 

копію рішення Витвицької ОТГ №561-20/2018 від 26.06.2018 року з ретушуванням персональних 

даних особи щодо якої приймалось рішення про вилучення земельної ділянки. 

          За результатами проведеного експерименту встановлено, що працівниками Витвицької 

сільської ради ОТГ захищаються персональні дані,  тому   моніторами прийнято рішення про 

зарахування балу по даному питанню. 

 

 
 

Фото: Запитуване рішення на запит 
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Зараховано 1 бал 

 

 

4. Чи забезпечена ОМС можливість отримати доступ до  публічної інформації ? 

Можливість отримати доступ до публічної інформації жителів Витвицької ОТГ, 

підтверджується наступним: 

10 липня 2018 року  у Витвицькій  ОТГ  монітором зареєстровано запит на публічну 

інформацію про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки. Запитувану інформацію монітор просив  надати електронною поштою. 

16 липня 2018 року  на запит на публічну інформацію від 10.07.2018 року електронною 

поштою отримано відповідь з копією запитуваного рішення  Витвицької ОТГ про надання дозволу 

на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки. 

  
 

 

Фото: запит на інформацію та відповідь на запит 

 

 

Таким чином, Витвицькою сільською радою ОТГ надано інформацію,  яка запитувалась   у 

встановлений ст.20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» строк, тому моніторами 

прийнято рішення зарахувати бал за вказаним індикатором.  

  

Зараховано 1 бал 

 

5. Чи ОМС ефективно забезпечує право громадян на звернення? 

В рамках проведення моніторингу за вказаним індикатором Витвицькою ОТГ приймались 

звернення моніторів  за допомогою усного звернення під час особистого прийому  головою 

Витивцької ОТГ, усне звернення до секретаря Витвицької сілської ради ОТГ засобом телефонного 

звязку за номером, який розміщений на сайті ОТГ,  а також письмового звернення  про надання 

переліку програм, які приймались Витвицькою ОТГ  .  
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Фото:звернення до Витвицької ОТГ 

 

 

 

 

 

 
Фото: відповідь на звернення 
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 На сайті Витивицької ОТГ міститься розділ «Звернення громадян», у якому розяснено як 

подати звернення до Витвицької ОТГ, а також законодавство, яким регулюється порядок подання 

та розгляду звернення, вимоги до звернення.   

 
 

Фото: «Розділ Зверннення» на сайті ОТГ 

Оскільки у Витвицькій ОТГ регіональна мова не поширена, тому звернення у спосіб який 

подається  регіональною мовою  або мовою меншин не направлялось.  

Враховуючи, те що Витвицькою ОТГ прийнято  звернення моніторів  у всі  визначені законом 

способи, крім звернення у спосіб який подається  регіональною мовою , яке не подавалось,  адже  

регіональна мова на території ОТГ не поширена,   тому моніторами прийнято рішення  зараховувати 

бал  за цим індикатором. 

 

Зараховано 1 бал 

 

6. Чи ефективно використовується ОМС інформаційний стенд як джерело комунікації з 

громадою? 

У звязку  з тим, що на час проведення моніторингу адміністративне приміщення Витвицької ОТГ 

перебуває на стадії капітального ремонту, тому орган місцевого самоврядування для здійснення 

своєї роботи  до завершення капітального ремонту приміщення користується тимчасово  2 

поверхом приміщенням Витивцького дошкільного навчального закладу «Калинка», де 

інформаційні стенди Витивицької ОТГ не розміщувались.     

 

Фото: Капітальний ремонт адмін. будівлі Витвицької ОТГ 
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Фото: ДНЗ «Калинка», місце тимчасової дислокації Витвицької с.р. ОТГ до завершення ремонту 

       

          Так, як через проведення капітального ремонту адмін. будівлі Витвицької с.р. ОТГ на час 

моніторингу здобути докази про розміщення інформаційних стендів неможливо, тому відсутні 

підстави для зарахування балу за цим індикатором.    

Бал не зараховано 

 

7. Чи інформується населення про майбутні рішення ОМС? 

 

На офіційному веб-сайті Витивцької ОТГ в розділі «Нормативні документи» розміщений 

підрозділ «Проекти рішень». В підрозділі «Проекти рішень», доступні проекти рішень сесій 

Витвицької сільської ради ОТГ.  

          За результатами проведеного дослідження  за індикатором встановлено, що 12 квітня 2018 

року на сайті Витвицької ОТГ опубліковано проекти рішень, які розглядатимуться 04 травня 2018 

року на 18 сесії Витвицької сільської ради ОТГ . 

   

. 

 
 

Фото: Публікація проектів рішень на сайті Витивицької ОТГ 

Отже,  інформація про майбутні рішення та проекти рішень належним чином заздалегідь 

публікується  на сайті ОТГ, тому у зв’язку із належним  інформуванням населення  ОМС про свої 

майбутні рішення, моніторами було зараховано бал за вказаним індикатором 

http://vytvytsya-otg.com.ua/normativn-dokumenti/proekti-rshen/
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Зараховано 1 бал 

 

8. Чи може виборець контролювати голосування свого депутата? 

           В результаті проведеного аналізу можливості контролю виборцями голосування свого 

депутата, який здійснювався шляхом дослідження наявності відповідної інформації на сайті ОТГ, 

встановлено наявність у розділі "Нормативні документи» підрозділу  «Рішення сесій з 

поіменним голосуванням» депутатів  Витвицької ОТГ.   

 
Фото: Рішення сесії  Витвицької с.р. ОТГ з поіменним голосування депутатів 

 

 Отже, враховуючи наявність даних про голосування місцевих депутатів на сесіях на час 

проведення моніторингу, прийнято рішення про зарахування балу. 

 

Зараховано 1 бал  

 

9. Чи можуть мешканці громади дізнатися інформацію про поточні питання  ради 

розгляду з метою участі у їх вирішенні? 

Інформацію про поточні питання розгляду ради на засіданні сесій, виконкому, громадських 

слуханнях з метою участі мешканців ОТГ у їх вирішенні можна отримати на сайті Витвицької ОТГ в 

розділі «Оголошення» та офіційній сторінці громади в соціальній мережі «Facebook»  а також як 

повідомили працівники Витвицької сільської ОТГ на дошці оголошень  в бібліотеці та будинку 

культури. 

На сайті зокрема публікується інформація про час, місце та питання що виносяться назасідання,  

час і  місце  проведення  громадських слухань та питання які виносяться на розгляд,  а також  час, 

місце  засідання виконавчого комітету та питання які виносяться на розгляд.  

http://vytvytsya-otg.com.ua/normativn-dokumenti/rshennya-sesyi-z-pomennim-golosuvannyam/90-18-0405201811052018.html
http://vytvytsya-otg.com.ua/normativn-dokumenti/rshennya-sesyi-z-pomennim-golosuvannyam/90-18-0405201811052018.html
http://vytvytsya-otg.com.ua/normativn-dokumenti/rshennya-sesyi-z-pomennim-golosuvannyam/90-18-0405201811052018.html
https://www.facebook.com/VytvycjaOTG/?hc_ref=ARTez253jox4XribDGcrQZ0Sq73KdSjSGV_aeyhnqtYnCrKPkoi-blcMhokjRwY3Msw&fref=nf
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Фото: оголошення на сайті про засідання виконкому Витвицької ОТГ 

 
Фото:оголошення про прийом проектних заявок на сайті ОТГ 

Враховуючи  наявність інформації про час, місце проведення та питання, що виносяться на 

розгляд засідань,  громадських слухань за 7 днів до проведення сесії, моніторами прийнято рішення 

зарахувати бал за цим індикатором. 

 

      

Зараховано 1 бал 

 

10. Чи оприлюднена в доступний спосіб інформація про прийом виборців депутатами 

місцевої ради? 

 

На сайті Витвицької ОТГ розміщений  окремий розділ «Депутатський склад», в якому 

міститься список всіх депутатів Витивицької сілсьької ради ОТГ із вказаними телефонними номери 

кожного депутата,  однак  графіку його прийому немає.  

http://vytvytsya-otg.com.ua/deputatskiy-sklad/some-sklikannya/74-deputati-7-sklikannya.html
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Отже, відсутність інформації про прийом виборців депутатом ОТГ у доступний спосіб, не дає 

можливості зарахувати бал за вказаним індикатором.  

 

Бал не зараховано 

 

11. Чи забезпечена ОМС можливість громади отримати доступ до системи обліку 

публічної інформації? 

             На сайті Витвицької ОТГ розміщений розділ «Доступ до публічної інформації», який  

складається з підрозділів Законодавство та Форми запитів, однак відсутній розділ  смистеми 

обліку інформації.  

 Зважаючи на відсутність даної системи на офіційному сайті ОТГ, моніторами прийнято 

рішення про не зарахування балу за індикатором. 

    

Бал не зараховано 

 

12. Чи інформується громада про закупівлі, здійснювані ОМС? 

При проведенні дослідження за цим індикатором, моніторами виявлено, що  на сайті 

Витвицької ОТГ відсутня будь-яка інформація про проведення процедури закупівлі та відсутня 

тендерна документація.  Натомість на сайті публічних закупівель "Prozorro" в меню пошук за 

ключовим словом замовник «Витвицька сільська рада ОТГ» знайдено 79 закупівель замовника, 

проте вказана інформація на сайті Витвицької ОТГ не висвітлена, що дає підстави не зараховувати 

бал за цим індикатором.  

http://vytvytsya-otg.com.ua/dostup-do-publchnoyi-nformacyi/
http://vytvytsya-otg.com.ua/dostup-do-publchnoyi-nformacyi/
http://vytvytsya-otg.com.ua/dostup-do-publchnoyi-nformacyi/
https://prozorro.gov.ua/tender/search?edrpou=04355898
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Фото: Замовлення Витвицької с.р.ОТГ на сайті закупівель Прозоро 

 

Бал не зараховано 

 

13. Чи інформується громада про можливість оренди комунального майна? 

 

При перевірці контенту  сайту Витвицької ОТГ  встановлено, що у інвестиційному паспорті 

громади є інформація  про об’єкти комунального майна –земельні ділянки, що можуть надаватися 

в оренду, а саме пропозиції для інвесторів(на фото), 

 

 
 

 

тому є всі підстави підстави для зарахування балу за цим індикатором.  

 

 

 Зараховано 1 бал 

http://vytvytsya-otg.com.ua/dostup-do-publchnoyi-nformacyi/
file:///C:/Users/Acer-b113e/Downloads/nvesticyniy-pasport.pdf
file:///C:/Users/Acer-b113e/Downloads/nvesticyniy-pasport.pdf
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69%

31%

Результати "Право на інформацію"

Зараховано 9 балів

Не зараховано 4 

балів
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ : ДОБРЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ: ДОБРЕ ВРЯДУВАННЯ 

1. Чи  дієвий стратегічний документ розвитку громади та чи здійснює моніторинг його 

реалізації спільно з громадськістю?  

На час проведення моніторингу стратегічний документ розвитку громади перебував в процесі 

розробки,  оскільки Витвицька ОТГ є новоствореною об’єднаною територіальною громадою.  

Так, 03 січня 2018 року в с.Витвиця відбулась перша зустріч робочої групи по розробці 

Стратегії розвитку Витвицької ОТГ. В зустрічі взяли участь керівництво громади, представники 

бізнесу та громадськості. Голова громади Микола Шикор зазначив що: «Стратегія розвитку повинна 

стати ключовим документом розвитку громади, без якого тяжко оцінити можливості та перспективи 

росту в найближчій перспективі». 

25 квітня 2018 року відбулось друге  відкрите  засідання робочої групи з розробки Стратегії 

розвитку Витвицької громади, у якому взяли участь радники Івано-Франківського Центру розвитку 

місцевого самоврядування Ihor Melnychuk і Тетяна Данилів. Участь у засіданні взяли представники 

громадськості, бізнесу, виконавчого комітету ради Витвицька об'єднана територіальна громада та 

голова громади Микола Шикор. 

15 червня 2018 року  у с. Витвиця проведено третю робочу зустріч представників громади, 

яка спрямована на  визначення пріоритетів розвитку Витвицької ОТГ. В заході взяли участь місцеві 

активісти, представники бізнесу, громадських організацій та апарату ОТГ разом з головою 

Витвицької громади Микола Шикор. У підсумку, як пріоритетні напрямку були визначені розвиток 

місцевої економіки, людського капіталу та розвиток інфраструктури.  

 

 
      Фото: Витвицька ОТГ працює над визначенням пріоритетів розвитку громади 

Незважаючи на те, що Стратегія ровзитку Витвицької ОТГ активно розробляється із залученням 

громадськості,  зарахувати бал за цим індикатором неможливо так як бал зараховується  при 

наявності завтердженого стратегічного документу розвитку.  

    

 

Бал не зараховано 

 

2. Чи забезпечується вільний доступ населення до засідань колегіальних органів 

ОМС та можливість здійснювати їх відео фіксацію? 

 Після проведення моніторами  експерименту "Вільний доступ", під час якого 26 червня 

2018 року монітор зміг відвідати сесію Витвицької сільради ОТГ та мав можливсть здійснювати  

безперешкодну відео та фото зйомки засідання, а також можливість  виступити під час обговорення 

питань порядку денного, можна зробити висновок, що Витвицькою ОТГ забезпечується вільний 

https://www.facebook.com/lgdc.if/posts/571202666587492
https://www.facebook.com/lgdc.if/posts/571202666587492
https://www.facebook.com/ihor.melnychuk.5?fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100023910593567&fref=mentions
https://www.facebook.com/VytvycjaOTG/?fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011469721939&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011469721939&fref=mentions
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доступ населення до засідань колегіальних органів ОМС та можливість здійснювати їх відео 

фіксацію, тому прийнято рішення зарахувати бал за цим індикатором.  

 

 

Зараховано 1 бал 

 

3. Чи залучає ОМС громадськість (громадські об‘єднання) до формування місцевої 

політики? 

При проведенні моніторингу досліджувалась ситуація щодо реального залучення ОМС 

представників громадськості (громадських об’єднань чи інших організацій) до формування місцевої 

політики.  В результаті чого встановлено наступне: 

04 травня 2018 року на засідання сесії Витвицької сільської ради ОТГ були запрошені та 

взяли участь  у сесії представники ГО Народна самооборона, що підтверджується Протоколом  сесії 

.  

     

 
Фото: витяг з Протоколу 18 сесії Витвицької с.р. ОТГ 

 

15 червня 2018 року  у с. Витвиця проведено робочу зустріч представників громади, яка 

спрямована на  визначення пріоритетів розвитку Витвицької ОТГ. В заході взяли участь місцеві 

активісти, представники бізнесу, громадських організацій та апарату ОТГ разом з головою 

Витвицької громади Микола Шикор. У підсумку, як пріоритетні напрямку були визначені розвиток 

місцевої економіки, людського капіталу та розвиток інфраструктури. 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011469721939&fref=mentions
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Фото:  Зустріч радників Івано-Франківського Центру розвитку місцевого самоврядування з 

робочою групою представників Витвицької  ОТГ 

 

16 червня 2018 року на сайті Витвицької ОТГ опубліковано конкурс на реалізацію проектів 

в напрямках : Розвиток місцевої економіки; Розвиток інфраструктури. Розвиток людського 

капіталу. Для подачі проектних пропозицій запрошуються жителі Витвицької ОТГ, громадські 

організації згідно форми, яку можна отримати в Витвицькій сільській раді. Термін прийому заявок 

до 15.07.2018 року.  

 Таким чином з наведених фактів вбачається,  що Витвицька ОТГ залучає громадськість 

(громадські об‘єднання) до формування місцевої політики. 

 

Зараховано 1 бал 

 

4. Наскільки широко ОМС передбачає практикування демократії участі у вирішенні 

справ місцевого значення? 

На веб-сайті Витвицької ОТГ в розділі «Про громаду» передбачено окремий підрозділ 

«Статут».  

 

Статут Витвицької ОТГ затверджено рішенням сесії № 424-17/2018 від 23.03.2018 року, на 

момент моніторингу перебуває на реєстрації в юстиції.  

 

Статут Витвицької ОТГ після реєстраційних процедур 02.07.2018р. розміщено на сайті в 

розділі «Про громаду», відкрити його можна для завантаження за посиланням 

https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fvytvytsya-

otg.com.ua%2Fengine%2Fdownload.php%3Fid%3D132%26viewonline%3D1  

 

Отже, враховуючи наявність  Статуту громади на сайті,  моніторами   зараховано бал за цим 

індикатором.  

 

Зараховано 1 бал 

 

5. Чи систематично проводяться ОМС відкриті, загальні зустрічі з населенням? 

03 січня 2018 року в с.Витвиця відбулась перша зустріч робочої групи по розробці Стратегії 

розвитку Витвицької ОТГ. В зустрічі взяли участь керівництво громади, представники бізнесу та 

громадськості. Голова громади Микола Шикор зазначив що: «Стратегія розвитку повинна стати 

ключовим документом розвитку громади, без якого тяжко оцінити можливості та перспективи росту 

в найближчій перспективі». 

http://vytvytsya-otg.com.ua/aktualne/92-priyom-proektniz-zayavok-do-strategyi-rozvitku.html
http://vytvytsya-otg.com.ua/aktualne/92-priyom-proektniz-zayavok-do-strategyi-rozvitku.html
http://vytvytsya-otg.com.ua/aktualne/92-priyom-proektniz-zayavok-do-strategyi-rozvitku.html
http://vytvytsya-otg.com.ua/pro-gromadu/170-statut-gromadi.html
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fvytvytsya-otg.com.ua%2Fengine%2Fdownload.php%3Fid%3D132%26viewonline%3D1
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fvytvytsya-otg.com.ua%2Fengine%2Fdownload.php%3Fid%3D132%26viewonline%3D1
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Фото: Захід 03.01.2018 р. в с.Витвиця 

             23.03.2018 року рішенням №423-17/2018 Витвицької сільської ради об’єднаної 

територіальної громади  затверджено План соціально – економічного  розвитку Витвицької сільської   

ради ОТГ  на 2018 рік, метою якого є зростання добробуту і підвищення якості життя населення 

Витвицької сільської ради за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, 

підвищення її конкурентоспроможності, як основи для збалансованого зростання стандартів та 

показників економічного розвитку. 

25 лютого 2018 року в Будинку культури с.Витвиця відбувся публічний звіт голови Витвицької 

сільської ради об’єднаної територіальної громади Миколи Шикора перед громадою, про пророблену 

роботу у 2017 році. У самому звіті, голова розповів про досягнення громади, плани на майбутнє, і 

звичайно проблеми.  

 
Фото: Звіт голови Витвицької ОТГ Миколи Шикора  за 2017 рік перед громадою  

 

25 квітня 2018 року відбулось друге  відкрите  засідання робочої групи з розробки Стратегії 

розвитку Витвицької громади, у якому взяли участь радники Івано-Франківського Центру розвитку 

місцевого самоврядування Ihor Melnychuk і Тетяна Данилів. Участь у засіданні взяли представники 

громадськості, бізнесу, виконавчого комітету ради Витвицька об'єднана територіальна громада та 

голова громади Микола Шикор. 

http://vytvytsya-otg.com.ua/programi-rozvitku/75-plan-socalno-ekonomchnogo-rozvitku-na-2018-rk.html
http://vytvytsya-otg.com.ua/programi-rozvitku/75-plan-socalno-ekonomchnogo-rozvitku-na-2018-rk.html
https://www.facebook.com/lgdc.if/posts/571202666587492
https://www.facebook.com/lgdc.if/posts/571202666587492
https://www.facebook.com/ihor.melnychuk.5?fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100023910593567&fref=mentions
https://www.facebook.com/VytvycjaOTG/?fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011469721939&fref=mentions
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Фото: Захід 25.04.2018 року  в с.Витвиця  

15 червня 2018 року проведено відкриту зустріч радників Івано-Франківського Центру 

розвитку місцевого самоврядування з робочою групою представників Витвицької  ОТГ.  В заході 

взяли участь місцеві активісти, представники бізнесу, громадських організацій та апарату ОТГ 

разом з головою Витвицької громади Микола Шикор. У підсумку, як пріоритетні напрямку були 

визначені розвиток місцевої економіки, людського капіталу та розвиток інфраструктури. 

 
Фото: Захід 15.06.2018 року в с.Витвиця 

 

Отже, з вищенаведених фактів вбачається що з початку 2018 року Витвицькою с.р.ОТГ було 

проведено вже 4 загальні зустрічі з населенням, що дає підстави моніторам зарахувати бал за цим 

індикатором. 

Зараховано 1 бал 

 

6. Чи враховує ОМС пропозиції громадськості в своїх рішеннях? 

За  результатами проведеного дослідження протоколів  сесій Витвицької сільської ради об’єднаної 

територіальної громади за 2017-2018 роки, моніторами не було виявлено пропозиції громадськості 

щодо розгляду питань порядку денного, тому відсутні підстави для зарахування балу за цим 

індикатором.  

 

Бал не зараховано 

 

7. Чи забезпечив ОМС умови для подання електронної петиції? 

На сайті Витвицької ОТГ передбачений розділ «Зв’язки з громадськістю», який включає 

підрозділ «Електронні петиції», однак при переході за цим підрозділом  висвітлюється помилка.  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011469721939&fref=mentions
http://vytvytsya-otg.com.ua/zvyazki-z-gromadskstyu/elektronn-peticyi/
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Фото: Перехід по підрозділу «Електронні петиції» на сайті Витвицької ОТГ  

 

Отже, з проведеного дослідження за цим індикатором,  можна зробити висновок, що    

 на офіційному веб-сайті хоч  розміщено рубрику подання електронних петицій, однак ця рубрика 

не активна, також в рубриці відсутній  порядок розгляду електронних петицій, що дає підстави не 

зараховувати  бал за цим індикатором.   

 

  

Бал не зараховано  

 

8. Чи залучає ОМС населення до процесу управління місцевим бюджетом та чи 

інформує про його виконання? 

За результатами проведеного дослідження за вказаним індикатором, проаналізувавши 

відкриті джерела та вивчивши надані документи для ознайомлення,  моніторами було встановлено, 



Місцевий індекс прав людини: Витвицька ОТГ, Івано-Франківської область, МПР, 2018 

Сторінка 56 з 64 

 

що Витвицька ОТГ періодично інформує громаду про виконання місцевого бюджету шляхом 

заслуховування звіту голови ОТГ про  зроблену роботу за рік  перед населенням  ОТГ.  

       Збирання пропозицій населення щодо напрямів фінансування чи проведення відбору ініціатив 

громадськості  для їх фінансування з місцевого бюджет Витвицькою сільською радою ОТГ в 2018 

році проводилось тричі на відкритих зустрічах 03.01.2018 року, 25 квітня 2018 року та 15.06.2018 

року.   З огляду на це моніторами прийнято рішення зараховувати бал за цим індикатором.  

 

Зараховано 1 бал  

 

 

9. Чи забезпечив ОМС доступність адміністративних послуг для населення? 

За повідомленням керівника Витвицької ОТГ, на час проведення капітального ремонту 

адміністративного приміщення Витвицької с.р.ОТГ до ЦНАП Витвицької ОТГ набирається персонал, 

на сайті Витвицької ОТГ оголошено конкурс на посаду начальника ЦНАПу (державного 

реєстратора), тому ЦНАП Витвицької ОТГ  поки що не функціонує до завершення ремонту та 

набрання штатного складу ЦНАПу.  На даний час жителям Витвицької ОГ адміністративні послуги  

надаються Центром надання адміністративних послуг в  м. Долині,  пр.Незалежності, 3. Відстань до 

м. Долина становить близько 20 км. Курсують  рейсові  автобуси, які протягом дня роблять по 

кілька оборотних рейсів. Після запуску власного ЦНАПУ Витвицька сільська рада ОТГ збільшить 

доступ до адміністративних послуг  жителям громади.  

 
Фото: Ремонт адмін. будівлі Витвицької с.р. ОТГ 

 

 
Фото: Оголошення про конкурс на заміщення посади керівника ЦНАПУ Витвицької ОТГ 

 

       Інформація про порядок, час роботи, опис способу проїзду до ЦНАП, який знаходиться в м. 

Долина  розміщена  на сайті Долинської РДА  Центр надання адміністративних послуг розміщений 

в центральній частині міста, що свідчить про зручне розташування органу надання послуг. Наявні 

підїздні шляхи та місце для безкоштовного паркування. На центральній вулиці є   вивіска із стрілкою 

де розташований ЦНАП.  

http://vytvytsya-otg.com.ua/aktualne/58-uvaga-konkurs.html
http://vytvytsya-otg.com.ua/aktualne/58-uvaga-konkurs.html
http://ww2.if.gov.ua/dolynska/ua/16608.htm
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Фото: ЦНАП Долинської РДА на карті 

  
Фото: Приміщення ЦНАПу  Долинської РДА 

Перед центральним входом до ЦНАПу розміщений пандус. Поруч знаходиться відділення, що дає 

можливість зручно оплатити адміністративні збори за надання послуг. Згідно інформації із сайту та 

за повідомленням працівників установи,   ЦНАП працює без перерви  на обід та в один день на 

тиждень (у четвер) до 20 год. 00 хв., що свідчить про зручний для отримувачів послуг графік 

роботи, у разі необхідності адміністратор може здійснити виїзд за місцем проживання для 

отримання послуги маломобільною особою.     

Таким чином,  враховуючи наведене  в  Долинському ЦНАПі наявні 6 критеріїв доступності: 

оприлюднення інформації, зручне місце розташування, підїздні шляхи та безкоштовне місце для 

паркування, наявність пандусу, вивіска, можливість оплатити адміністративний збір поруч, зручний 

графік роботи, можливість виїзду адміністратора за місцем проживання, що дає підстави зарахувати 

бал за цим індикатором. 

Зараховано 1 бал 

 

10. Чи забезпечив ОМС якісне надання адміністративних послуг населенню? 

 Визначення якості надання адміністративних послуг населенню здійснювалося шляхом 

дослідження критеріїв якості надання адміністративних послуг, в результаті якого було 

встановлено: 

1. Можливість попередньої реєстрації та електронна черга відсутні, враховуючи відсутність в ній 

потреби, оскільки в приймальні невеликий потік відвідувачів. Це не є стандартом, проте на час 

моніторингу приймається. 
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2. На інформаційних стендах розміщені зразки документів та інформація в обсязі достатньому для 

отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги 

  
Фото: Інформаційні стенди в ЦНАПі Долинської РДА 

 

3. Наявна можливість безкоштовно отримати бланки заяв та інших документів необхідних для 

звернення за адміністративною послугою.   

 
Фото: Бланки заяв та місце де можна заповнити заяву щоб скористатись послугою. 

4. Час очікування прийому/консультації зайняв не більше 1 години. 

5. Персонал продемонстрував готовність допомогти в отриманні послуги в оформленні документів. 

6. Персонал дотримується принципу рівності. 

7. Персонал спілкувався ввічливо, з повагою та розумінням. 
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Фото: Прийом громадян адміністраторами ЦНАПу 

 

  Враховуючи результати та позитивні оцінки  за 7 критеріями, моніторами зроблено висновок про 

забезпечення  ЦНАПом Долинської РДА  якісних адміністративних послуг населенню та можливості 

зарахування балу за індикатором. 

 

Зараховано 1 бал 

 

11. Чи створив ОМС комфортні умови перебування в органі надання 

адміністративних послуг для різних вікових груп населення та людей з особливими 

потребами? 

Дослідження даного питання проводилось шляхом відвідування ЦНАПу Долинської РДА, 

оскільки з об’єктивних причин ЦНАП Витвицької ОТГ тимчасово не функціонує. Тому умови 

перебування відвідувачів  при отриманні адміністративних послуг досліджувались у ЦНАПі 

Долинської РДА, де на даний час жителі Витвицької ОТГ можуть отримати адміністративні послуги 

до того час поки не запрацює власний ЦНАП.  

 В результаті проведення було встановлено: 

- наявність  дитячого куточка;  

 
- наявність комфортної температури перебування у приміщенні;  

- облаштовано та надається відкритий доступ відвідувачам до туалетної кімнати; 

 
- наявність зони очікування; 

- розміщення достатньої кількості стільців для очікуючих отримання послуги. 
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 Таким чином, враховуючи нарахування 5 умов (достатньо – 3) визначення комфортності 

отримання послуг, моніторами прийнято рішення про зарахування балу за індикатором. 

 

Зараховано 1 бал 

 

12.Чи коригується кількісний склад підрозділів ОМС залежно від потреб отримувачів 

послуг? 

Розміщення на сайті Витвицької ОТГ інформації про Конкурс на заміщення вакантних посад: 

головного спеціаліста з питань  соціального захисту населення, дітей, молоді та спорту, головних 

спеціалістів відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення , відділу економічного 

розвитку та інвестицій, відділу кадрового та правового забезпечення відділу фінансового обліку, 

відділу освіти; начальників відділу фінансового обліку та архітектури , земельних відносин та 

житлово-комунального господарства; начальника ЦНАП – державного реєстратора, свідчить про 

те, що кількісний склад підрозділів ОМС коригується залежно від потреб отримувачів послуг, тому  

моніторами прийнято рішення зарахувати бал за цим індикатором.  

 

Зараховано 1 бал 

 

 

 

 
 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75%

25%

Результати "Добре врядування"

Зараховано 9 балів

Не зараховано 3  

бали

http://vytvytsya-otg.com.ua/aktualne/58-uvaga-konkurs.html
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ПО ВИТВИЦЬКІЙ ОТГ 

 

Ключові позитивні враження від моніторингу у громаді 

  

1. Витвицька сільська рада приділяється багато уваги питанням соціального захисту.  

2. ОТГ регулярно  бере активну участь в організації  та підтримці  заходів духовного, 

культурного, туристичного розвитку, дозвілля та відпочинку мешканців міста . 

3. Витвицькою ОТГ достатньо забезпечується право громадян на інформацію, незважаючи 

на те, що ОТГ  2 роки як створено. 

4. Витвицькою ОТГ розроблений та затверджений змістовний План соціально – 

економічного  розвитку Витвицької сільської   ради ОТГ  на 2018 рік.  

 

 

Головні позиції, що потребують доопрацювання: 

 

1. Неналежна увага місцевою владою приділяється захисту навколишнього природного 

середовища, що підтверджується відсутністю інформування населення міста про стан 

навколишнього природного середовища  на території міста, не залученістю громади до процесу 

прийняття програми та загалом до процесу розробки програм/ініціатив з охорони довкілля;   

2. Відсутність будь-якої роботи в плані фізичної безпеки та громадського порядку; 

3. Відсутність місцевих програм охорони здоров’я   

4. Відсутність на сайті  можливості подати електронну петицію; 

 

ОСНОВНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

-  Потрібно збільшити залучення громадян, запровадження на системному рівні 

механізмів місцевої демократії участі (загальних зборів громади, громадських 

консультацій та обговорень); 

-  Створити станцію поліції на території Витвицької ОТГ для забезпечення охорони 

громадського порядку жителів Витвицької ОТГ; 

- Регулярно вживати заходи у взаємодії з поліцією та органами пробації для 

попередження та запобігання правопорушень; 

- На офіційному сайті  Витвицької ОТГ розробити  розділ для подання електронних 

петицій. 

 

 

 

 

 

 

http://vytvytsya-otg.com.ua/programi-rozvitku/75-plan-socalno-ekonomchnogo-rozvitku-na-2018-rk.html
http://vytvytsya-otg.com.ua/programi-rozvitku/75-plan-socalno-ekonomchnogo-rozvitku-na-2018-rk.html
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49%
51%

МІСЦЕВИЙ ІНДЕКС ПРАВ ЛЮДИНИ
ВИТВИЦЬКА ОТГ

Зведені результати моніторингу



Результати за напрямами  

Витвицька ОТГ 

 
 

 

 

 

 

 

 

17%

83%

Результати "Безпека громади"

Зараховано 1 бал

Не зараховано 5 бали

50%

50%

Результати "Безпечне навколишнє середовище"

Зараховано 4 бали

Не зараховано 4 бали

36%

64%

Результати "Охорона здоров'я"

Зараховано 4 балів

Не зараховано 7 балів

50%50%

Результати "Гідний рівень життя"

Зараховано 4 балів

Не зараховано 4 балів

60%

40%

Результати "Освіта і культурний розвиток"

Зараховано 6 балів

Не зараховано 4 бали
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40%

60%

Результати "Соціальний захист для вразливих категорій"

Зараховано 4 бали 6

25%

75%

Результати "праця та умови її реалізації"

Зараховано 3 бали

Не зараховано  9 балів

69%

31%

Результати "Право на інформацію"

Зараховано 9 балів

Не зараховано 4 балів

75%

25%

Результати "Добре врядування"

Зараховано 9 балів

Не зараховано 3  бали


